
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG en JAARREKENING 
 
2014 
 
 
 
 
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 2  
   
 

Inhoud 

1.  INLEIDING ......................................................................................................................5 

2. BASISGEGEVENS .............................................................................................................6 

2.1. Algemene gegevens.....................................................................................................................6 

2.2. Juridische structuur en doelstelling .............................................................................................6 

2.3. Samenstelling College van Bestuur ..............................................................................................7 

2.4. Organisatiestructuur en besturingsfilosofie ................................................................................7 

2.5. Scholen ........................................................................................................................................9 

2.6. Missie en visie .............................................................................................................................9 

2.7. Code Goed Bestuur .................................................................................................................... 10 

3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT ........................................................................................12 

3.1. Samenstelling Raad van Toezicht .............................................................................................. 12 

3.2. Overzicht vergaderingen ........................................................................................................... 12 

3.3. Overleg met GMR en Directeurenberaad .................................................................................. 13 

3.4. Governance: Code Goed Bestuur ............................................................................................... 13 

3.5. Toezicht op het functioneren van het College van Bestuur ....................................................... 13 

3.6. Thema-avond Raad van Toezicht ............................................................................................... 13 

3.7. Bijzondere aandachtspunten ..................................................................................................... 13 

4. MEDEZEGGENSCHAP ........................................................................................................14 

4.1. Achtergrond .............................................................................................................................. 14 

4.2. Samenstelling GMR ................................................................................................................... 14 

4.3. Overzicht vergaderingen ........................................................................................................... 15 

5. ALGEMEEN .......................................................................................................................16 

5.1. Strategisch Beleidsplan ............................................................................................................. 16 

5.2. Passend Onderwijs .................................................................................................................... 17 

5.3. Samenwerking met andere partijen .......................................................................................... 17 

5.4. Voortgang Professionaliseringstraject management: “KPOA Will Make Shift Happen!” ........... 18 



Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 3  
   
 

6. KWALITEIT ........................................................................................................................19 

6.1. Inspectie .................................................................................................................................... 19 

6.2. Klachten .................................................................................................................................... 19 

7. ONDERWIJS ......................................................................................................................20 

7.1. Leerlingaantallen ....................................................................................................................... 20 

7.2 CITO – scores .............................................................................................................................. 21 

7.3. Uitstroom .................................................................................................................................. 22 

7.4. Stage- en opleidingsscholen ...................................................................................................... 22 

7.5. Versterking Samenwerking Opleiding en scholen...................................................................... 23 

7.6. Junior Teachers ......................................................................................................................... 24 

7.7. KPOA Academie......................................................................................................................... 24 

7.8. KPOA Expertisecentrum ............................................................................................................ 24 

7.9. Overige ...................................................................................................................................... 25 

8. PERSONEEL .......................................................................................................................26 

8.2 Kengetallen ................................................................................................................................ 26 

8.2 Bezetting beleidsterrein personeel............................................................................................. 27 

8.3 Mobiliteit ................................................................................................................................... 27 

8.4 Verzuimcijfers............................................................................................................................. 28 

8.5 Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ....................................... 28 

8.6 Overige ....................................................................................................................................... 29 

9. HUISVESTING ...................................................................................................................30 

9.1. Inleiding .................................................................................................................................... 30 

9.2. Interne ontwikkelingen en planmatig onderhoud ..................................................................... 30 

9.3. Gemeente.................................................................................................................................. 30 

9.4. Bijzondere thema’s .................................................................................................................... 31 

9.5. Projecten ................................................................................................................................... 31 

9.6. Ontwikkelingen 2015................................................................................................................. 32 



Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 4  
   
 

10. FACILITAIRE ZAKEN ........................................................................................................33 

10.1. Inkoop ..................................................................................................................................... 33 

10.3. ICT ........................................................................................................................................... 33 

10.4 Schoonmaak ............................................................................................................................. 34 

11. FINANCIËLE INFORMATIE ...............................................................................................35 

11.1. Financieel beleidsplan ............................................................................................................. 35 

11.2. Planning en control cyclus ....................................................................................................... 35 

11.3. Treasury .................................................................................................................................. 35 

11.4. Balans en exploitatie ............................................................................................................... 36 

11.5. Financiële kengetallen ............................................................................................................. 42 

12.   DE TOEKOMST VAN KPOA ............................................................................................44 

12.1. Toekomstige ontwikkelingen................................................................................................... 44 

12.2. Continuiteitsparagraaf ............................................................................................................ 46 

A TOEKOMST IN CIJFERS ......................................................................................................47 

A1 Kengetallen ................................................................................................................................. 47 

A2 Vermogenspositie en indicatoren ............................................................................................... 48 

A3 Exploitatie ................................................................................................................................... 49 

B OVERIGE RAPPORTAGES ...................................................................................................51 

B1 Interne risicobeheersings- en controlesysteem ........................................................................... 51 

B2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden ....................................................................................... 51 

B3 Rol raad van toezicht ................................................................................................................... 52 
 
 

 

 

 
  



Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 5  
   
 

1.  Inleiding  
 
Het jaar 2014 is het jaar geweest van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo is er een nieuwe CAO 
voor het PO overeengekomen, die een behoorlijke verandering voor de medewerkers met zich 
meebrengt. Uiterlijk per augustus 2015 dient deze CAO binnen de scholen geëffectueerd te worden. 
Daarnaast wordt er binnen de gemeente Amersfoort samen met besturen voor PO en VO hard 
gewerkt aan de realisatie van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) en doordecentralisatie van de 
huisvesting. Gekoppeld aan deze ontwikkeling zijn de drie grote schoolbesturen in Amersfoort met 
elkaar in gesprek over het scholenlandschap 2030. Hierin worden keuzes gemaakt voor de toekomst 
van het primair onderwijs in Amersfoort. Binnen het domein ICT is een traject in gang gezet dat moet 
leiden tot een duidelijke kwaliteitsverbetering binnen ons onderwijs. Tot slot is duidelijk geworden 
dat de voorzitter van het CvB per 01-08-2015 de organisatie gaat verlaten. 
 
Onze stichting kan opnieuw terugkijken op een goed jaar, waarin weer veel gebeurd is. Aan het begin 
van het schooljaar 2014 – 2015 konden wij gelukkig weer bijna al onze directeuren in goede 
gezondheid ontmoeten. Wij konden de inhoud van ons strategisch beleidsplan verder vormgeven en 
hebben wij daarin ook behoorlijke vooruitgang geboekt. Niettemin constateren wij dat er veel 
gevraagd wordt van onze mensen. Het is een stevige opgave om dit beheersbaar te houden. Dat is 
ons niet in alle gevallen gelukt. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om met ingang van 2015 
stevig in te zetten op afstemming en verbinding tussen de verschillende beleidsonderdelen, waarbij 
onze medewerkers op het bestuursbureau nog steviger gepositioneerd worden in met name hun 
ondersteunende rol naar de scholen toe. 
 
Ook in 2014 hadden al onze scholen een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Onze SBO 
school, de Michaëlschool, verdiende zelfs het predicaat excellent, waar wij zeer trots op zijn. Voor 
een aantal scholen ligt er nog een stevige opdracht om de leeropbrengsten op voldoende niveau te 
krijgen. De ingezette interventies maken, dat wij als CvB met vertrouwen naar de komende 
resultaten van de eindtoets basisonderwijs kijken. De verwachting is dat in 2015 het 
basisarrangement voor die scholen gehandhaafd kan worden. 
 
Het leerlingenaantal per oktober 2014 liet een daling zien van bijna tweehonderd leerlingen. Dit 
heeft een behoorlijk impact op de meerjarenbegroting 2015 – 2018. Vanwege het feit dat wij in 2014 
de middelen uit het herfstakkoord 2013 achter de hand hadden, zijn in een aantal gevallen in 
augustus 2014, niet die maatregelen op schoolniveau genomen, die, gelet op de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal genomen hadden moeten worden. Concreet betekent dit dat per 1 augustus 2015 in 
de formatie steviger ingegrepen moet worden dan was voorzien. Begrijpelijk heeft dit op veel 
scholen stevige consequenties. Dit is ingewikkeld omdat de feitelijke bekostiging binnen het primair 
onderwijs de komende jaren zal toenemen. In de planning en control cyclus hebben wij  nu 
maatregelen genomen die dergelijke situaties in de toekomst moet voorkomen.  
 
Met het jaarverslag legt KPOA verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in 2014. Het 
jaarverslag is bedoeld als een interne verantwoording naar de eigen organisatie en als een middel om 
externe verantwoording af te leggen naar het Ministerie van OCW in het kader van de wettelijke 
verplichting en naar externe stakeholders. Om die reden zal er ook een publieksversie verschijnen. 
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. KPOA vindt het van groot belang dat zij zich publiek 
verantwoordt over het door haar gevoerde beleid. Het is dan ook om die reden dat dit jaarverslag, na 
vaststelling door het bestuur en goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd op onze 
website. Het bevorderen en handhaven van openheid en het afleggen van verantwoording zijn 
wezenlijke bouwstenen van onze organisatie.  
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Met dit jaarverslag kijken we terug op een succesvol jaar, en kijken we ook met vertrouwen vooruit 
naar wat nog voor ons ligt.  
 
 
Dhr. Wil Ellenbroek, Voorzitter College van Bestuur 
Dhr. Bert Dekker, Lid College van Bestuur 
 
 
 

2. Basisgegevens  
  

2.1. Algemene gegevens  
 
Naam:  Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en omstreken 
 
Bezoekadres: Amsterdamse weg 41 
   3812 RP Amersfoort 
 
Postadres: Postbus 930 
  3800 AX Amersfoort 
 
Telefoon: 033 – 2570645 
website: www.kpoa.nl 
e-mail:  info@kpoa.nl 
 
 

2.2. Juridische structuur en doelstelling 
 
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. De stichting is gevestigd in Amersfoort. 
 
De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van zes schoolbesturen (periode 1997 – 2002) uit de 
gemeenten 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. 
 
De doelstelling van de stichting, zoals opgenomen in de statuten, luidt: 
 
“De Stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het primair onderwijs in de gemeente 
Amersfoort en omstreken. Zij beoogt daarbij onderwijs  te doen geven in de geest van de Rooms  Katholieke 
Kerk en wil daarbij handelen volgens de algemene richtlijnen van het onderwijs, die op grond van het 
gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede volgens de 
bisschoppelijke richtlijnen inzake pastorale aangelegenheden. Zij gaat daarbij uit van een gemeenschappelijke  
verantwoordelijkheid van bestuur, onderwijsteam en ouders. De stichting voelt zich verbonden met de 
Katholieke geloofsgemeenschap, zoals die zich in zijn pluriforme verscheidenheid manifesteert en wil bewust 
een evangelische levenshouding uitdragen”. 
 
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 

http://www.kpoa.nl
mailto:info@kpoa.nl
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en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41189526. In artikel 2 van de 
statuten staat het 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 of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 
 
 

2.3. Samenstelling College van Bestuur 
 
De samenstelling van het College van Bestuur per eind 2014 is als volgt: 
 

Naam Functie Bestuurder sinds 
Dhr. Wil Ellenbroek Voorzitter  1 augustus 2008 
Dhr. Bert Dekker Lid 1 augustus 2008 

 
In de samenstelling van het College van Bestuur hebben zich in 2014 geen wijzigingen voorgedaan. 
Voor de bezoldiging van beide bestuurders wordt verwezen naar de jaarrekening. Het College van 
Bestuur wordt in de uitvoering van haar taken bijgestaan door een bestuursbureau. Binnen het 
bestuursbureau zijn beleidsmedewerkers en administratief ondersteunende medewerkers werkzaam 
op de terreinen Financiën, Huisvesting, Personeel & Organisatie en Onderwijskundige zaken en 
Opleidingen. Het bestuursbureau heeft per eind 2014 een bezetting 9,5 fte (eind 2013: 8,0 fte), dit is 
inclusief de in 2014 ingevulde vacatures voor controller en beleidsmedewerker ICT (totaal 1,5 fte ).  
 
 

2.4. Organisatiestructuur en besturingsfilosofie 
 
Met ingang van 1 augustus 2010 is de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” van kracht. Daarop 
vooruitlopend heeft KPOA reeds met ingang van 1 augustus 2008 een scheiding aangebracht tussen 
bestuur en toezicht (College van Bestuur/Raad van Toezicht model), met daarnaast een versterking 
van de rol van de integrale schoolleider. Het organogram van KPOA ziet er als volgt uit: 
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De besturingsfilosofie van KPOA laat zich vatten in de volgende kernpunten: 
 

- Scheiding van bestuur en intern toezicht; 
- Interne controle doorzichtig en op orde; 
- Vertrouwen; 
- Raad van Toezicht werkt op basis code ‘Goed onderwijs, goed bestuur’; 
- KPOA beschikt over een besturingsfilosofie, waarbij de verantwoordelijkheden zo laag 

mogelijk in de organisatie liggen en het management van de scholen zich primair richt op 
haar hoofdtaak t.w. het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs zonder daarbij afbreuk te 
doen aan de randvoorwaardelijke integraliteit; 

- Het College van Bestuur geeft vorm en inhoud aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid, is 
bevoegd gezag van de scholen, bestuurt vanuit bestuurlijke kaders en heeft geen 
uitvoeringsverantwoordelijkheid; 

- De centrale staf van de organisatie heeft een beperkte omvang en is van hoogwaardige 
kwaliteit; 

- Op centraal niveau worden de ontwikkelkaders vastgesteld en wordt de strategie bepaald; 
op decentraal niveau is de autonomie groot en wordt door de scholen zelf richting gegeven 
binnen de gestelde kaders.  
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2.5. Scholen 
 
Tot KPOA behoren de volgende 17 scholen: 
 

Scholen Directeur 
Aloysiusschool 15CZ 
Dupontplein 14, 3817 DV Amersfoort 

Nina Bouwman 

Het Baken 06KF 
Venestraat 29, 3861 BV Nijkerk 

Gerard Hogerwerf 

Biezen 06LM 
Kraailand 1, 3828 HV Hoogland 

Cécile van de Riet 

Breede Hei 23PG 
Dopheide 40, 3828 HL Amersfoort 

Rieny Vos 

Caeciliaschool 15 ML 
Rossinistraat 1, 3816 LZ Amersfoort 

Carmen van Liempt (tot oktober 2014) 
Berrit Bakker (vanaf oktober 2014) 

Drieslag 15OZ 
Raadhoven 4, 3813 LW Amersfoort 

Ineke Hoekstra 
 

DOK12 29XW 
Laakboulevard 412, 3825 KL 

Dorien Maas ( interim tot augustus 2014) 
Jos Houtveen (vanaf  augustus 2014) 
 

Josephschool 06ZN 
Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen 

Gert de Wit  

Kameleon 21RT 
Stradivariusstraat 159, 3822 DP Amersfoort 

Karin Heusdens  

Kinderhof 15TT 
Fürglerplein 6, 3815 KZ Amersfoort 

Ineke Hoekstra  
 

Kubus 15HB 
Spaarnestraat 2, 3812 HG Amersfoort 
Noordewierweg 235, 3812 DH Amersfoort 

Karin van de Hoven 
 

Langenoord 03 TB 
Kerklaan 7, 3828 EA Hoogland 

Jacqualine van de Port 

Malelande 27LV 
Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort 

Martijn van Elteren 

Marke 27NR 
Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort 

Jaap Bosman / Marloes Veldhuizen (vanaf 
augustus 2014) 

Michaëlschool (SBO) 00UI 
Van Aldemondestraat 2, 3814 RV Amersfoort 

Eva Naaijkens 

School op de Berg 04WU 
Tollenslaan 2, 3818 VG Amersfoort 

Marga Graafland  

Tafelronde 15YG 
Koning Karelpad 12, 3813 HC Amersfoort 
Schimmelpenninckkade, 3813 AD Amersfoort 

Koen Weusten (tot augustus 2014) 
Hans Wessels (vanaf augustus 2014) 
 

 
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. 
 
 

2.6. Missie en visie 
 
KPOA hanteert als motto: “Kwaliteit door eenheid in verscheidenheid”. Binnen de door het bestuur 
bepaalde kaders hebben scholen een eigen onderscheidend en uitdagend schoolprofiel. De 
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autonomie van de scholen is groot. Scholen werken op geheel eigen wijze aan het ontwikkelen van 
het eigen profiel. Tegelijkertijd is er een sterke behoefte aan centrale kaders. KPOA is een lerende 
organisatie waarbij het vanzelfsprekend is dat onderlinge expertise wordt ingezet en gedeeld binnen 
de volle breedte van de organisatie: Leren van elkaar, beter functioneren door kruisbestuiving, 
kennisdelen tussen scholen is uitgangspunt. KPOA wil een lerende organisatie zijn, met lerende 
professionals, die werken ten behoeve van het lerende kind. Het “leren van elkaar” staat daarmee 
centraal en is randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van de eigen school. 
 
In 2011 heeft KPOA een strategisch beleidsplan vastgesteld voor de periode 2011 – 2015. Het betreft 
een actualisering van het beleidsplan uit de vorige periode. Het strategisch beleidsplan bevat 
algemene bestuurlijke kaders die verder uitgewerkt zijn in een strategische monitor. In dit strategisch 
beleidsplan legt KPOA de focus op de volgende beleidsterreinen: 
 

 Professionaliseren van de leerkracht: de blik is van binnen naar buiten; 
 Schoolontwikkeling; 
 Verankering van de scholen in de wijk met een open blik naar de maatschappij; 
 Het versterken van de strategische positie van directeuren; 
 Het verder implementeren van het RvT model en de implementatie van de 

besturingsfilosofie. 
 

Daarbij gelden als uitgangspunten: 
 KPOA werkt vanuit een Katholieke Identiteit; 
 Het kind staat centraal; 
 KPOA daagt personeelsleden uit en biedt ruimte voor persoonlijke en professionele 

ontwikkeling; 
 KPOA is partner in het maatschappelijke krachtenveld; 
 KPOA is transparant. 

 
 

2.7. Code Goed Bestuur  
 
Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur voor instellingen in het Primair en 
Voortgezet Onderwijs van kracht geworden en zijn de bepalingen van deze wet in de diverse 
onderwijswetten verankerd.  
De belangrijke thema’s uit deze wet en de wijze waarop KPOA die toepast zijn: 
 

Thema Toepassing bij KPOA 
Scheiding van 
bestuur en 
toezicht  

KPOA werkt sinds 01-08-2008 met het Raad van Toezicht – model. 

Aandacht voor 
horizontale 
verantwoording 

KPOA legt via het jaarverslag verantwoording af voor het gevoerde beleid en 
gaat via de schoollocaties in gesprek met ouders en, indien aan de orde, met 
andere belangstellenden, over actuele en toekomstige ontwikkelingen. Door 
middel van jaarverslag en verschillende publicaties op de website laat KPOA 
zien op welke manier zij invulling geeft aan haar taak. Naast publicatie van het 
jaarverslag en de jaarrekening, participeren onze scholen ook aan 
scholenopdekaart.nl.  

Sturing en 
beheersing van 
de interne 
organisatie en 
processen 

KPOA beschikt over een handboek Administratieve Organisatie en Interne 
Controle. Het Handboek wordt ieder jaar opnieuw bezien en daar waar nodig 
bijgesteld. Daarnaast leggen de schooldirecteuren, middels 
managementrapportages periodiek verantwoording af aan het College van 
Bestuur en rapporteert het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht over 
het gevoerde beleid. Daarnaast houdt het CvB de GMR met regelmaat op de 
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hoogte van de laatste ontwikkelingen en wordt het directeurenberaad 
betrokken bij de beleidsvoorbereiding.  
De Raad van Toezicht (RvT) heeft in oktober 2013 een eigen toezichtskader 
ontwikkeld, op basis waarvan mede de agenda van de RvT wordt 
vormgegeven. (zie ook 3.4 Governance: Code Goed Bestuur) 

Integriteit en 
transparantie 
 

Alle daarvoor benodigde informatie is voor een ieder beschikbaar. In essentie 
gaat het hierbij vooral over de houding en het morele kompas van de 
organisatie. Dit wordt zichtbaar gemaakt in publicaties maar het gaat hierbij 
vooral over het gedrag van functionarissen binnen de organisatie. 
 

 
De PO - Raad heeft in januari 2010 de code Goed Bestuur in het PO vastgesteld. Tijdens de Algemene 
Leden Vergadering van 7 juni 2012 is deze code voor onbepaalde tijd verlengd. De gewijzigde code is 
met ingang van 01-10-2012 van kracht geworden. De code is een levend document en heeft een 
“ontwikkelkarakter”. In januari 2014 is de laatste versie van de code gepubliceerd, waarbij het advies 
van de commissie Meurs en De PO-raad betrekt actuele ontwikkelingen rond dit thema in de verdere 
verfijning van deze code. Zo betrekt ze de resultaten van de commissie Meurs ook bij de verdere 
ontwikkeling en faciliteert ze bestuurders en toezichthouders middels scholingsbijeenkomsten. 
 
Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van KPOA onderschrijft deze code en gebruikt deze 
dan ook als basis van haar handelen binnen de totale organisatie.  
 
 
  



Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 12  
   
 

3. Verslag Raad van Toezicht  
 
3.1. Samenstelling Raad van Toezicht 
 
De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2014 was als volgt: 
 

Naam Functie In RvT sinds Afgetreden 
Dhr. WimJan Egtberts Voorzitter 01-08-2012  
Dhr. Herman Casteel Lid 01-08-2008 01-08-2014 
Mevr. Liesbet van ’t Hoff Lid 01-08-2008  
Mevr. Havva Jongen Lid 19-01-2010 01-08-2014 
Mevr. Ageeth Bakker Lid 01-08-2008  
Dhr. Frans Prins Lid 01-08-2012  
Dhr. Bart Verreijt Lid 01-08-2008  
Mevr. Eke Schins-Derksen Lid 01-08-2014  
Dhr. Ron Benjamins Lid 01-08-2014  

 
 

3.2. Overzicht vergaderingen 
 
De Raad van Toezicht kwam in 2014 8 maal bijeen. De belangrijkste onderwerpen van gesprek 
waren: 
 

Datum Belangrijkste besproken onderwerpen 
16-01-2014 Locatie van de vergadering: School op de Berg 

- Begroting 2014 
- KPOA toekomstbestendig 
- Procedure herbenoeming RvT leden en profiel t.b.v. 

werving RvT leden 
27-02-2014 Locatie van de vergadering: bestuursbureau 

- IHP 
27-03-2014 Locatie van de vergadering: externe locatie 

- Thema avond over Governance 
15-05-2014 Locatie van de vergadering: bestuursbureau 

- Jaarrekening 2013 
- Onderwijsresultaten 
- KPOA toekomstbestendig 
- Benoeming nieuwe RvT leden 

05-06-2014  Locatie van de vergadering: bestuursbureau 
- Evaluatie RvT 

03-07-2014  Locatie van de vergadering: Kinderhof 
- Halfjaarcijfers 
- KPOA toekomstbestendig 

25-09-2014 Locatie van de vergadering: bestuursbureau 
- KPOA toekomstbestendig 
- Tijdpad werving Voorzitter CvB 

06-11-2014 Locatie van de vergadering: bestuursbureau 
- 3e kwartaal rapportage financiën 
- KPOA toekomstbestendig 
- Functieprofiel voorzitter CvB 
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3.3. Overleg met GMR en Directeurenberaad 
 
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: 
 

13-03-2014 GMR 
15-04-2014 Dibera 

 
Ook in 2014 heeft de Raad conform afspraak haar vergaderingen op verschillende scholen gehouden. 
De betreffende school krijgt dan de gelegenheid om de leden van de RvT te informeren over de 
ontwikkelingen van de eigen school. De Raad krijgt op deze wijze dieper inzicht in de opgave van het 
schoolmanagement en de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van leerkrachten. De Raad van 
Toezicht ervaart deze bezoeken als waardevol. 
 
 

3.4. Governance: Code Goed Bestuur 
 
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 (zie 2.7 Code Goed Bestuur).De 
Raad van Toezicht ziet erop toe dat de uitgangspunten van deze code in het dagelijks werk 
gehanteerd worden.  
De toezichthoudende taak van de Raad wordt uitgevoerd op basis van de door het CvB opgestelde 
periodieke managementrapportages.  
 
 

3.5. Toezicht op het functioneren van het College van Bestuur 
 
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert de jaarlijkse functioneringsgesprekken en 
beoordeelt de bijdrage van de leden van het College van Bestuur. In dit jaar is veel aandacht gegeven 
aan de naderende bestuurderswissel, zowel vanuit de voorbereidingen voor het praktische proces als 
vanuit de doelstelling om tot stabiliteit en continuïteit binnen het CvB te komen. Met het Lid College 
van Bestuur zijn aanvullende gesprekken gevoerd. Het toezicht kader is daarbij ondersteunend. De 
Raad van Toezicht heeft dit kader voor de eerste keer geëvalueerd.  
 
 
3.6. Thema-avond Raad van Toezicht 
 
De thema-avond van de Raad van Toezicht stond onder inspirerende begeleiding van Prof. Dr. E. 
Hooge, professor Boards and Governance in Education aan het Tias. De verantwoordelijkheden en 
rollen van toezichthouders en bestuurders zijn in gemeenschappelijkheid geëxploreerd. Conclusie 
was dat goed toezicht vraagt om duidelijke rolvastheid van beide organen. 
 
 

3.7. Bijzondere aandachtspunten 
 
De Raad van Toezicht heeft na vaststelling van de beleidsnotitie KPOA toekomstbestendig 
aansluitend, in samenspraak met vertegenwoordigers van de organisatie, het profiel van de nieuw te 
werven voorzitter van het College van Bestuur vastgesteld. Begin 2015 zal een nieuwe voorzitter 
worden geworven. 
 
Amersfoort, 14 februari 2015 
WimJan Egtberts 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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4. Medezeggenschap 
 
4.1. Achtergrond 
 
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is een wettelijk verplicht, 
onafhankelijk orgaan, dat medezeggenschap op bovenschools niveau heeft namens alle ouders en 
personeelsleden verbonden aan de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en 
omstreken (KPOA). De GMR KPOA is betrokken bij de besluitvorming over het beleid en het 
functioneren van de KPOA in zijn geheel. Zij doet dit door vragen te stellen aan het College van 
Bestuur, gevraagd en ongevraagd advies te geven en dient bij bepaalde beleidsstukken wel of geen 
instemming te verlenen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de begroting van de KPOA, het 
bestuursformatieplan, het sollicitatiebeleid en het overplaatsingsbeleid. 
De invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in 2007 heeft ervoor gezorgd dat de 
GMR een zelfstandige positie heeft gekregen t.o.v. de Medezeggenschapsraden van de 17 aan de 
KPOA verbonden scholen. Dit betekent dat een GMR - lid niet automatisch ook MR lid van een school 
hoeft te zijn. 
 
 

4.2. Samenstelling GMR 
 
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen. De GMR bestaat uit twee zogenaamde 
geledingen: de ene geleding bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en de andere geleding 
bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel van de KPOA. Beide geledingen dienen altijd uit 
een gelijk aantal mensen te bestaan. Op dit moment telt de GMR 18 leden (9 ouders en 9 
personeelsleden) die 17 scholen vertegenwoordigen. De samenstelling van de GMR was in 2014 als 
volgt: 
 

School Lid 
Aloysiusschool Ilse Marks 
Het Baken Vacature 
De Biezen Vacature 
De Breede Hei Natasja Heuwer-Voppen 
Caeciliaschool Lizanne van de Heuvel 
DOK12 Jeroen van de Wal 
Drieslag Vacature 
St.Josephschool M. Waddel 
Kameleon Angela Fräser 
Kinderhof Rob Bakker  
Kubus Vacature 
Langenoord Jan Willem Schaper 
Malelande Yvonne van Lieshout 
Marke  Ellen Zweers 
Michaëlschool Henk Renkers 
School op de Berg Michiel Koppen 
Tafelronde Yvette ten Barge 

 
 
Aan het begin van 2014 heeft de GMR, in een vernieuwde samenstelling, stappen ondernomen om 
tot een andere werkwijze binnen de GMR te komen. We zijn begonnen met het opstellen van de 
wensen en eisen waarbinnen de GMR kan functioneren. Met het maken van 4 taakgroepen is 
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begonnen om deze lijst vorm te geven. Aan het einde van 2014 is de GMR nog steeds bezig verdere 
uitvoering en implementatie door te zetten. 
Met Michiel Koppen als nieuwe voorzitter en Rob Bakker als nieuwe secretaris is er weer een hele 
enthousiaste GMR actief binnen de stichting KPOA. 
 
 
4.3. Overzicht vergaderingen 
 
De GMR heeft in het schooljaar 2013-2014 7 keer regulier vergaderd volgens een vast agendaschema 
(voorbespreking, bespreking met CvB en nabespreking). 
 

Datum Belangrijkste besproken onderwerpen 
20-01-2014  Begroting 2014 – 2017 

 Arbozorg/ ziekteverzuim 
 Voortgang Managementdevelopment traject 
 Voortgang Passend Onderwijs (SWV) 
 1e Financiële MARAP  2013 

31-03-2014  2e Financiële MARAP 2013 
 Rapportage onderwijskwaliteit 
 Aansturing scholen (KPOA toekomstbestendig) 
 1e Bestuursformatieplan 2014 – 2015 

19-05-2014  2e Bestuursformatieplan 2014 – 2015  
 Vakantierooster 2014 - 2015 
 Voortgang Passend Onderwijs (SWV) 
 Financiële MARAP 1e kwartaal 2014 
 Voortgang traject management development 

Planning 2014 – 2015 
23-06-2014  Jaarverslag en Jaarrekening 2012 

 Financiële MARAP t/m mei 2013 
 Voortgang Passend Onderwijs (SWV) 
 Aansturing scholen (KPOA toekomstbestendig) 

08-09-2014 Bespreking over de veranderde samenstelling en werkwijze van de GMR. 
Gekozen is om te gaan werken in taakgroepen. Onder leiding van een voorzitter en een 
secretaris ondersteund door een externe notuliste. 

22-09-2014 Gesproken wordt over de financiële beleidskaders 2014.  
Op de agenda stond KPOA toekomstbestendig. Deze notitie kent al vele versies en is 
steeds verder uitgewerkt. Het ligt nu bij de RvT.  
Hieruit voort kwam het bespreekpunt: het Profiel voor een nieuwe voorzitter CvB. De 
GMR is gevraagd vanuit de RvT om een advies uitbrengen rondom de aanstelling van de 
voorzitter van het CvB.  

24-11-2014 Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over: Aanmeldings- en toelatingsbeleid. 
De maandelijkse financiële voortgangsrapportage. Andere schooltijden: Het andere 
schooltijden is een voorgenomen besluit van het CvB. Het CvB wil graag dat de MR-en 
daar iets over zeggen. De scholen die al om zijn hebben over het algemeen positieve 
ervaringen. Door de GMR is het voorgestelde tijdspad na enkele opmerkingen positief 
ingestemd.  
Binnen de GMR was er op gemerkt dat er op dit moment te weinig leden zijn uit de 
personele geleding. Dit wordt als een gemiste kans ervaren. 

 
Amersfoort, 16 maart 2015 
Secretaris GMR 
Rob Bakker 
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5. Algemeen 
 
5.1. Strategisch Beleidsplan  
 
Het huidige strategisch beleidsplan (2011-2015) heeft een looptijd van vier jaar en loopt af in 2015. 
Gelet op de komende bestuurswisseling, de huidige voorzitter van het CvB vertrekt per 01-08-2015, 
is ervoor gekozen om voor de komende periode een strategische koers vast te stellen. Deze koers 
kan gezien worden als een lichte versie van een strategisch beleidsplan en borduurt voort op de 
lopende ontwikkelingen van de organisatie. Tevens biedt het ruimte voor de nieuwe bestuurder om 
op een zelf gekozen tijdstip te gaan werken aan een geheel nieuw strategisch beleidsplan. Voor de 
scholen betekent het dat zij zicht hebben op de algemene ontwikkelingen in de komende jaren die zij 
dan kunnen vertalen naar hun schoolplan voor de periode 2015 – 2019.  
 
Op basis van het vigerende strategisch beleidsplan is de ontwikkeling van onze organisatie het 
afgelopen jaar verder vormgegeven. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor vormde het traject dat met 
onze directeuren en bouwteamleiders, onder leiding van CBE, is gelopen. Dit traject loopt aan het 
einde van het schooljaar 2014 – 2015 af. Dit traject is vormgegeven conform het High Performance 
School concept (zie 5.4). De daarin vermelde pijlers vormen de basis van de aanpak en vindt haar 
vertaling in de opbouw van de strategische koers en de schoolplannen van de scholen: 
 

1. Goed onderwijs 
2. Leerrendement (focus op resultaten) 
3. Een cultuur van verbeteren 
4. Professionaliteit van leerkrachten 
5. Creëren van publieke waarden 
6. Leiderschap 

 
KPOA wil een door waarden gedreven organisatie zijn. Om die reden zijn in 2014 de kernwaarden van 
KPOA vastgesteld: 
 

 Vertrouwen 
 Verbinding 
 Vakmanschap 

 
Deze waarden vormen het toekomstig fundament van de organisatie en vindt haar kern in onze 
slogan: 
 

 
Wij realiseren ons dat het nog geruime tijd zal duren alvorens onze kernwaarden binnen de gehele 
organisatie echt gaan leven. Dat betekent dat wij continu aandacht aan onze kernwaarden moeten 
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besteden bij onze toekomstige beleidskeuzes en de uitvoering daarvan. Daarnaast zullen de 
kernwaarden ook worden meegenomen in de ontwikkeling van een geheel nieuw strategisch 
beleidsplan. 
 
5.2. Passend Onderwijs 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Deze wet geeft 
alle schoolbesturen de zorgplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt. Binnen KPOA zijn wij hier 
voortvarend mee aan de slag gegaan. Ons expertisecentrum ontwikkelt zich tot een plek waar steeds 
meer kennis beschikbaar komt om maximale zorg te kunnen bieden aan leerlingen. Ons 
samenwerkingsverband (SWV de Eem) bekleedt een duidelijke positie. De inspectie is zeer tevreden 
over de stappen die dit verband heeft gemaakt. Het is merkbaar dat onze regio al een mooie 
geschiedenis kent in samenwerking met elkaar om leerlingen een goede thuisbasis te bieden.  
 
KPOA is eindverantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en voor passende ondersteuning voor 
alle leerlingen en houdt mede daartoe – met collega-scholen- het samenwerkingsverband de Eem in 
stand. Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie van samenwerkende schoolbesturen 
die leerkrachten, scholen en schoolbesturen coacht en stimuleert in de ondersteuning van leerlingen. 
Het samenwerkingsverband wijst zo nodig extra voorzieningen aan leerlingen toe in de vorm van 
ondersteuningsarrangementen. Naast de gelden voor ondersteuningsarrangementen ontvangen de 
deelnemende scholen voor het realiseren van de basisvoorzieningen op school van belang voor 
passend onderwijs een zogenaamde basisvergoeding van het samenwerkingsverband. 
 
Scholen van KPOA zijn hard aan de slag om de ambities ten aanzien van de gevraagde 
basisondersteuning op orde te krijgen. Al met al zeer positieve ontwikkelingen. Niettemin realiseren 
wij ons ook dat er nog een lange weg te gaan is. Samenwerking met elkaar is daarbij een voorwaarde 
om uiteindelijk onze doelen te kunnen bereiken: “Goed onderwijs voor elk kind en zo thuisnabij 
mogelijk”.  
 
Het Baken participeert als enige KPOA school in Zorgkoepel Noord Veluwe. Dit 
samenwerkingsverband heeft een andere visie dan SWV de Eem. Het Baken heeft een groot deel van 
zorgmiddelen in eigen beheer, met de verplichting dat zij zelf de noodzakelijke zorg voor haar 
leerlingen inkoopt. 
 
 
5.3. Samenwerking met andere partijen 
 
Een belangrijke stap in de verdere samenwerking binnen het primair onderwijs is de realisatie van de 
gezamenlijke huisvesting van de stafbureaus van KPOA, Meerkring en ‘Eem-Vallei Educatief. Het 
stafbureau van KPOA is op 9 mei verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Amsterdamseweg, terwijl de 
beide andere besturen in het najaar van 2014 hun nieuwe huisvesting hebben betrokken. De drie 
schoolbesturen hebben de wens, dat zich op deze locatie nog meer kindgerichte organisaties gaan 
vestigen. De realisatie van deze gezamenlijke huisvesting heeft ertoe geleid, dat de drie besturen op 
dit moment aan het nadenken zijn op welke wijze ze de samenwerking nog meer handen en voeten 
kunnen geven. Naar verwachting zullen zij in de loop van 2015 met elkaar een stichting oprichten, 
waarbinnen deze samenwerking concreet invulling kan worden gegeven. 
 
Schoolbesturen en gemeente hebben het in 2012 gestarte traject rond realisatie van een Integraal 
Huisvesting Plan (IHP)in combinatie met een vorm van doordecentralisatie (DDC) van de huisvesting 
voortvarend voortgezet. Naar verwachting zal er in 2015 een overeenkomst worden gesloten tussen 
de gemeente Amersfoort en de schoolbesturen voor PO en VO. 
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Analoog aan dit proces hebben de drie grote schoolbesturen t.w. Meerkring, PCBO Amersfoort en 
KPOA overleg gevoerd over het scholenlandschap 2030. Kijkend naar de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal is gekeken naar de bestaansmogelijkheden van de individuele scholen. In 
gezamenlijkheid zijn een aantal keuzes bekeken en is onderzocht op welke wijze bestaansrecht, 
diversiteit en keuzemogelijkheden van ouders zo maximaal mogelijk gefaciliteerd kunnen worden. De 
drie schoolbesturen streven ernaar om in de notitie rond IHP/DDC een hoofdstuk op te nemen 
waarin e.e.a. zal zijn vastgelegd.  
 
KPOA en Meerkring hebben hun krachten gebundeld binnen het domein ICT. Niet alleen is er een 
gezamenlijk aanbestedingstraject uitgevoerd, ook wordt samen opgetrokken om ICT binnen het 
onderwijs een prominentere plaats te geven. (zie 10.2 ICT) 
  
De schoolbesturen van PO hebben maandelijks met elkaar overleg. Binnen dit overleg worden 
ontwikkelingen binnen de lokale educatieve agenda met elkaar gedeeld en wordt het overleg 
voorbereid dat met externe partners dient te worden gevoerd. Daarnaast vindt er onderlinge 
afstemming plaats rond onderwerpen als passend onderwijs, medegebruik van schoolgebouwen, de 
gezamenlijke SBO voorzieningen.  
 
Het bestuur van KPOA is van mening dat toekomstige ontwikkelingen binnen onderwijs het 
noodzakelijk maken, dat wij over onze eigen schutting heen blijven kijken en dat verregaande 
inhoudelijke samenwerking met andere partijen zowel binnen als buiten het onderwijs noodzakelijk 
is in het belang van het onderwijs aan onze leerlingen. 
 
5.4. Voortgang Professionaliseringstraject management: “KPOA Will Make 
Shift Happen!”  
 
Nadat wij in 2013-2014 noodgedwongen een pas op de plaats hebben gemaakt, is vanaf augustus 
2014 het traject weer voluit opgepakt. Naast de directeuren participeren ook de bouwteamleiders in 
dit traject. Zoals in voorgaande verslagen al gemeld komen binnen dit traject de volgende thema’s 
opeenvolgend aan bod: 

Thema’s 
1. Effectief leiderschap 
2. High Performance Professionals en teams 
3. Creëren van een cultuur van verandering 
4. Focus op leerrendement 
5. Excellent Onderwijs en innovatieve onderwijsconcepten 
6. Creëren van maatschappelijke waarden 

 
Alle thema’s worden opgepakt volgens een zelfde aanpak die volgtijdelijk bestaat uit een 
inspiratiesessie, een nulmeting, vaststelling van een normering en monitoring. In 2014 lag de focus 
vooral op leerrendement. Naar verwachting zal het traject aan het eind van 2014 – 2015 haar 
afronding krijgen.  
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6. Kwaliteit 
 
 

6.1. Inspectie 
 
Op basis van de o.a. de (eind)opbrengsten op het gebied van taal en rekenen, gebaseerd op een 
vastgestelde norm, bepaalt de inspectie, in overleg met schoolbestuur, het toezichtkader. Bekeken 
wordt of er sprake is van risicoschool in het kader van opbrengsten. De inspectie bepaalt daarna op 
basis van nader onderzoek a.d.h.v. normindicatoren of een school als zwak of als zeer zwak wordt 
aangemerkt. Alle scholen van KPOA vallen binnen het basisarrangement (=normaal toezicht kader) 
van de inspectie. Alle scholen zijn bewust bezig met handelings-, en opbrengstgericht werken, wat 
een belangrijke voorwaarde is voor adequate leeropbrengsten.  
 
De Michaëlschool ¸de enige SBO school binnen KPOA, heeft in 2013 én in 2014, het predicaat 
Excellente School ontvangen. 
Citaat uit het jury rapport: 
“De Michaëlschool behaalt goede resultaten op alle leergebieden en heeft een opbrengstgerichte 
cultuur. De inrichting van het leerproces kenmerkt zich door een hoge professionaliteit, een duidelijke 
structuur en een doordachte didactische organisatie. Het verband tussen de inrichting van het 
onderwijsleerproces en de resultaten is duidelijk door een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg 
met analyses en interventies, dankzij de brede registratie van resultaten. 
 Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in veel extra 
ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt vooral op sociaal-emotioneel gebied.” 
  
 
6.2. Klachten 
 
Klachten 
In het kalenderjaar 2014 zijn de volgende officiële klachten bij het bestuur ingediend: 
  

 School Opmerking Categorie Afgehandeld 
   A B C D E F G H JA NEE 
 Aloysiusschool   X     X  X  
 Drieslag   X     X  X  
 De Marke         X  X  
             
  Totaal  2     3    

 
In dit overzicht zijn de klachten opgenomen die bij het CvB zijn ingediend. Deze worden conform onze interne klachtenregeling afgehandeld. 
Daarnaast zijn er bij het bestuur ook klachten binnengekomen die zijn afgehandeld door de landelijke klachtencommissie. Deze klachten 
staan schuin gedrukt vermeld. Beide klachten zijn door de landelijke klachtencommissie als niet ontvankelijk beoordeeld. 
 
 
Categorieën 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 
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7. Onderwijs 
 
7.1. Leerlingaantallen 
 
Het verloop van de leerlingaantallen in de afgelopen 3 jaren, naar de stand van 1 oktober, is 
opgenomen in onderstaande tabel: 
 
 

 
 
Uit deze tabel blijken op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen: 
 

 Het aantal leerlingen daalde in 2014 en 2013 met respectievelijk 192 en 94. De KPOA heeft 
nu, na jaren van groei, te maken met een terugloop van het aantal leerlingen.  

 Er vindt een verschuiving plaats: het aantal leerlingen in de onderbouw (4-7 jaar) neemt in de 
periode 2012 – 2014 af met 190 (6%), het aantal leerlingen in de bovenbouw (8 jaar en 
ouder) neemt in dezelfde periode met 90 (3%) af. 

 Het aantal “gewichten”- leerlingen neemt af. Het aantal leerlingen met een “gewicht” van 
0,3 of 1,2 bedroeg per 1 oktober 2012 nog 250 en is per 1 oktober 2014 gedaald naar 204: 
een afname van 18%. 

 
Over het algemeen is er sprake van daling van het leerlingaantal en kent geen enkele school meer 
een sterke groeiprognose. 
 
KPOA blijft in de gemeente Amersfoort het grootste bestuur voor primair onderwijs. Op basis van het 
aantal leerlingen per 1 oktober 2014 bedient KPOA circa 36 % van het totaal aantal leerlingen in het 
Primair Onderwijs (exclusief SBAO en Het Baken, Nijkerk).  
 
Op basis van prognoses van VKO is de verwachting dat het aantal leerlingen in de komende jaren 
verder zal dalen. Volgens prognose zal het aandeel van de bovenbouwleerlingen van de totale 
leerling-populatie in de komende jaren op eenzelfde niveau blijven (circa 52%) En tenslotte zijn 
dalingen te verwachten van het aantal gewichtenleerlingen en het aantal NOAT-leerlingen. 
De geschetste ontwikkelingen hebben een dalende werking op de inkomstenstroom. 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAAL
2012 2013 2014

Aantal  Leerl ingen 4-7 jaar 3.027             2.942             2.837             
Aantal  Leerl ingen 8 jaar en ouder 3.219             3.210             3.123             
Aantal  Leerl ingen Totaal 6.246             6.152             5.960             
Waarvan aantal  leerlingen SBAO 136                 127                 132                 
Aantal  CUMI leerlingen (SBAO) 59                   58                   59                   
Aantal  leerlingen gewicht 0,0 5.996             5.925             5.756             
Aantal  leerlingen gewicht 0,3 145                 139                 133                 
Aantal  leerlingen gewicht 1,2 105                 90                   71                   
Aantal  leerlingen NOAT 604                 554                 519                 

Teldatum leerlingen (t-1) per 1 oktober
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7.2 CITO – scores 
 
 
De CITO – scores per school in het jaar 2014 zijn opgenomen in onderstaande tabel:  
 
 

 
 
 
Uit de tabel blijkt dat, op grond van de CITO - scores, naar het oordeel van de Onderwijsinspectie in 
2014, 4 scholen onvoldoende scoren (was in 2013: 4), 9 scholen voldoende en 3 scholen goed (was in 
2013: 5).  
Drie van onze scholen hebben op grond van de CITO – scores een waarschuwing van de 
Onderwijsinspectie ontvangen. Aan deze waarschuwing is geen vervolg verbonden, al is evident dat 
de scholen die onvoldoende scoren op dit punt wel extra aandacht behoeven. Dit heeft vorm 
gekregen door een frequent (2/3-maandelijks) monitoring- voorgangsgesprek met het bestuur en de 
verplichting om met een externe organisatie (b.v. School aan Zet) in overleg te gaan over de (tussen) 
resultaten. Kanttekening daarbij is dat de CITO – scores eigenlijk in meerjarenperspectief bezien 
moeten worden, en dat eerst een 3-jarig onvoldoende CITO –score tot een onvoldoende score en 
inspectietoezicht leidt. Dat is bij geen van de KPOA – scholen het geval.  
Er zijn in 2014 nu twee scholen die in drie achtereenvolgende jaren (2012-2013-2014) op – of boven 
de bovengrens van de inspectie scoren en derhalve als oordeel GOED van de inspectie ontvangen.  
 

Oordeel inspectie
periode  3 jaar

Brin School resultaat resultaat resultaat indicator 1.1

15CZ Aloysiusschool 542,9 goed 542,9 goed 543,0 goed goed

06KF Het Baken 532,1 onvoldoende 1) 534,9 voldoende 536,3 voldoende voldoende

06LM Biezen 537,1 voldoende 537,8 voldoende 539,0 goed voldoende

23PG Breede Hei 533,0 onvoldoende 2) 533,9 onvoldoende 1) 538,1 voldoende voldoende

15ML Caecil iaschool 534,7 voldoende 534,7 voldoende 533,1 onvoldoende voldoende

29XWDOK12 533,3 onvoldoende 2) 532,7 onvoldoende 1) 536,2 voldoende voldoende

15OZ Drieslag 533,2 onvoldoende 2) 533,1 onvoldoende 1) 538,2 voldoende voldoende

06ZN Josephschool 538,2 voldoende 534,5 onvoldoende 1) 535,4 voldoende voldoende

21RT Kameleon 539,4 goed 539,5 goed 533,6 onvoldoende 1) voldoende

15TT Kinderhof 536,4 voldoende 537,0 voldoende 540,1 goed voldoende

15HB Kubus 534,6 voldoende 532,2 voldoende 530,7 onvoldoende 1) voldoende

03TB Langenoord 536,4 voldoende 538,1 voldoende 534,1 onvoldoende 1) voldoende

27LV Malelande 537,5 voldoende 537,1 voldoende 537,5 voldoende voldoende

27NR Marke 538,2 voldoende 538,9 goed 537,2 voldoende voldoende

00UI Michaëlschool (SBAO) 3)

04WUSchool op de Berg 539,8 goed 541,2 goed 542,2 goed goed

15YG Tafelronde 537,4 voldoende 539,5 goed 534,5 onvoldoende 1) voldoende

onvoldoende 4) 4 4 5
voldoende 4) 9 7 7
goed 4) 3 5 4

boven landelijk gemiddelde 10 10 9
onder landeli jk gemiddelde 6 6 7

1) Attendering van de inspectie ontvangen
2) Waarschuwing van de inspectie ontvangen
3) De Michaëlschool (SBAO) werkt niet met de Cito-eindtoets
4) volgens toetsingskader inspectie

CITO 
score 
2012

CITO 
score 
2013

CITO 
score 
2014
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7.3. Uitstroom 
 
De uitstroom van de scholen van KPOA in schooljaar 2013 – 2014 is opgenomen in de volgende tabel:  
 

brin School VWO HAVO VMBO Anders  totaal 
15CZ Aloysiusschool 11,4% 60,0% 28,6%   100,0% 
06KF Het Baken 0,0% 50,0% 50,0%   100,0% 
06LM Biezen 22,2% 22,2% 55,6%   100,0% 
23PG Breede Hei 13,6% 31,8% 54,5%   100,0% 
15ML Caeciliaschool 26,0% 24,0% 46,0% 4,0% 100,0% 
29XW DOK12 17,9% 28,6% 53,6%   100,0% 
15OZ Drieslag 6,7% 13,3% 80,0%   100,0% 
06ZN Josephschool 26,8% 41,5% 31,7%   100,0% 
21RT Kameleon 22,2% 48,2% 29,6%   100,0% 
15TT Kinderhof 19,4% 12,9% 67,8%   100,0% 
15HB Kubus 27,6% 13,8% 58,6%   100,0% 
03TB Langenoord 22,9% 39,6% 37,5%   100,0% 
27LV Malelande 26,7% 23,3% 50,0%   100,0% 
27NR Marke 21,0% 34,0% 45,0%   100,0% 
00UI Michaelschool 0,0% 0,0% 52,0% 48,0% 100,0% 
04WU School op de Berg 45,0% 33,3% 21,7%   100,0% 
15YG Tafelronde 26,2% 21,3% 52,5%   100,0% 
  Ongewogen gemiddelde 19,7% 29,3% 47,9% 5,7% 100,0% 
              

 
 
Daaruit blijkt dat (op basis van berekening van ongewogen gemiddelde) 20 % van onze leerlingen is 
uitgestroomd naar VWO, 29 % naar HAVO, 48 % naar VMBO en 6 % naar andere onderwijsvormen. 
 
 

7.4. Stage- en opleidingsscholen 
 
Opleiden in School binnen de Academische Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort 
Het partnerschap van de Academische OpleidingsSchool Utrecht-Amersfoort (AOS)  bestaat uit de 
schoolbesturen van de KSU en de KPOA en de pabo van Hogeschool Utrecht, Instituut Theo Thijssen.  
Dit partnerschap is in oktober 2014 beoordeeld door Hobéon, gelijk met de accreditatie van HU ITT.   
Hobéon adviseert hiermee het ministerie van OC&W voor de bekostiging van de AOS. Het oordeel 
luidt, citaat rapport: 
 
“Het auditteam is van oordeel, dat de AOS heeft voldaan aan de eisen die aan een opleidingsschool 
en aan een academische opleidingsschool worden gesteld. Er is een rijke praktijk van samen opleiden, 
waarin de studenten de gelegenheid krijgen de vereiste competenties, kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen voor een startende leraar basisonderwijs. Mooi is het streven naar verdere uitbreiding 
van het aantal scholen binnen de AOS.  
Het auditteam acht het belangrijk dat alle betrokkenen voortgaan op de reeds ingeslagen weg en 
werken aan de aandachtspunten t.a.v. de borging van kwaliteit die het auditteam in deze audit heeft 
genoemd.” 
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‘Het opleiden’ 
Binnen de opleidingsscholen wordt er gewerkt aan professionalisering van de schoolopleider en de 
praktijkopleiders om studenten die in deze scholen, op de werkplek hun vak komen leren, een 
uitdagende leeromgeving aan te bieden. Hogeschool Utrecht ITT heeft met de deelnemende 
schoolbesturen die zitting hebben in de Opleidingsraad een eigen Keurmerk Opleidingsschool 
ontwikkeld. Voor dit Keurmerk heeft het partnerschap AOS model gestaan. Opleidingsscholen 
kunnen het Keurmerk verkrijgen door het schrijven van een ontwikkelportfolio en het houden van 
een audit uitgevoerd door collega besturen en de opleiding.  

Scholen die het Keurmerk inmiddels behaald hebben zijn: 
Opleidingsschool met academische kop: de Tafelronde, de Kubus en DOK12 (april 2012) 
Opleidingsschool: de Marke en de Kinderhof (mei 2013) 
  
Aspirant opleidingsscholen (augustus 2012) zijn de Breede Hei en de St. Josephschool. Zij zijn in 2014 
dusdanig ver gevorderd in deze ontwikkeling dat zij in januari 2015 op kunnen gaan voor het 
Keurmerk Opleidingsschool. De aspirant opleidingsscholen die  vanaf augustus 2013 zijn gestart, de 
Langenoord en de Malelande ontwikkelen zich verder als opleidingsschool. 
  
Het doen van onderzoek binnen de academische opleidingsscholen 
Het gezamenlijk onderzoek doen binnen de academische opleidingsscholen wordt vorm gegeven 
binnen het Academieteam AOS. Hierin participeren drie scholen van KPOA (Tafelronde, Kubus en 
DOK12) twee scholen van de KSU (Ariensschool en Hof ter Weide) vijf docenten van de HU ITT, een 
lector en een onderzoeker. 
De huidige lector, Thoni Houtveen werkzaam bij het Kenniscentrum Educatie van de Hogeschool 
Utrecht is specialist in geletterdheid. Voor het Academieteam AOS traint zij de vijf hogeschool 
onderzoeksdocenten in het planmatig onderzoek doen op de basisschool, in dit geval gericht op taal 
en lezen. De onderzoeksdocenten koppelen hun kennis terug naar de basisschool via de kartrekker 
onderzoek en een directielid van de school. Samen vormen zij de regiegroep AOS van de basisschool 
voor het doen van planmatig praktijkonderzoek. Het Academieteam is voor 3-4 jaar ingericht, van 
augustus 2012 tot juli 2016.  
 
 
7.5. Versterking Samenwerking Opleiding en scholen 
 
Vanuit de AOS Utrecht Amersfoort zijn de HU ITT en de overige aangesloten schoolbesturen in de 
Opleidingsraad in staat gesteld om een subsidieaanvraag te doen voor de ‘versterking Samenwerking 
Opleiding en Scholen’. KPOA is penvoerder voor het project. Eind december 2013 is de subsidie voor 
4 jaar toegewezen (€ 400.000 per jaar). De samenwerking bestaat uit 5 ‘verplichte’ onderwerpen 
waarin het opleiden in school, de schoolontwikkeling en de positie van de pabo een markante plaats 
hebben.  
De thema’s zijn:  

- Samenwerking algemeen 
- Omgaan met verschillen 
- Opbrengstgericht werken 
- Ouderbetrokkenheid en pesten 
- Begeleiding en professionalisering startende leerkrachten (inductie) 

 
In totaal werken er 14 schoolbesturen, met 70 basisscholen en 25 instituutsopleiders samen in dit 
project. Vanuit de KPOA doen er 5 opleidingsscholen mee met de verschillende thema’s (DOK12, de 
Marke, de Breede Hei, de Josephschool en de Malelande). KPOA levert vanuit haar expertise 3 
themacoördinatoren (schoolopleider +) en de algemeen coördinator. 
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7.6. Junior Teachers 
 
Junior Teachers Jaar 1 
Het begeleidingstraject voor startende leerkrachten bestaat uit een videotraject van 2-3 opnames, 
waarin de eigen leervraag van de Junior Teacher centraal staat. Daarnaast zijn er vier 
intervisiebijeenkomsten met andere Junior Teachers, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van 
videobeelden uit de eigen groep. De KPOA heeft drie professionele beeldbegeleiders voor een dag 
per week in dienst. In juni 2014 hebben 17 Junior Teachers een deelnamecertificaat ontvangen, 
waarvan er 15 momenteel nog werkzaam bij KPOA zijn. 
 
Junior Teachers Jaar 2 
2014 is het eerste jaar waarin we onze Junior Teachers structureel bovenschools blijven volgen in 
hun ontwikkeling. In oktober en november hebben 13 Junior Teachers 2 een training Ontwikkelings 
Gerricht Werken (OGW) gevolgd. In het voorjaar zijn er voor hen 2 intervisiebijeenkomsten.  
 
Overige trajecten 
Ook in 2014 zijn de langdurige invallers (tevens startend in het basisonderwijs) betrokken bij het JT 
traject. Door de terugloop van het aantal Junior Teachers ontstaat er ruimte om de beeldbegeleiders 
in te zetten voor leerkrachten met een begeleidingsvraag. Er zijn in 2014 vijf begeleidingsvragen 
gehonoreerd. 
 
 
7.7. KPOA Academie 
 
De KPOA Academie is ruim twee jaar geleden gestart. De website www.kpoa-academie.nl is voor alle 
medewerkers van KPOA makkelijk bereikbaar. De kleinschalige opzet begint zich uit te breiden. Zeker 
gezien de samenwerking met de Meerkring-Eemvallei Educatie Academie die op dezelfde leest 
geschoeid is. We streven ernaar om de Academie uit te laten groeien tot hét scholingsinstituut van 
KPOA voor gerichte korte opleidingen. De opleidingen voor een master of een specialisatie die 1 tot 2 
jaar duren worden nu incidenteel in deze Academie meegenomen. Zoals bijvoorbeeld de opleiding 
vakbekwaam bewegingsonderwijs. 
In vergelijking met 2013 zien we in 2014 een positieve verhoging van deelname aan de workshops en 
trajecten. Een mooie ontwikkeling binnen deze Academie is het ontstaan van eigen expertise binnen 
de KPOA. Leerkrachten met een speciale expertise kunnen het ‘Train de trainer’ traject volgen om zo 
hun kennis om te zetten in een workshop of een training. In 2014 zijn er twee trainingen op deze 
manier ontwikkeld: Opbrengstgericht werken en een Denk stimulerende gespreksmethodiek.  
 
In de KPOA  Academie zijn er een aantal netwerken en/of leergemeenschappen waarin alle scholen 
participeren: 

- Netwerk van intern begeleiders 
- Kwaliteitskring bouwteamleiders 
- Leergemeenschap identiteit 
- Netwerk van ICT coördinatoren 
- Netwerk van administratieve medewerkers 
- Netwerk van contact / vertrouwenspersonen 
- Groep8netwerK 
- Leergemeenschap identiteit 

 
7.8. KPOA Expertisecentrum 
 
In het schooljaar 2010-2011 heeft de productgroep ‘Onderwijs en Identiteit’ de opdracht gekregen 
om te bekijken hoe aan de leerlingenzorg, na het wegvallen van de bijdrage van de gemeente 

http://www.kpoa-academie.nl


Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 25  
   
 

Amersfoort, vorm zou kunnen worden gegeven. In het strategisch beleidsplan staat beschreven dat 
KPOA met ingang van het schooljaar 2014-2015 over een volwaardige bovenschoolse zorg- 
onderzoeksstructuur moet beschikken, passend binnen de mogelijkheden van het reguliere 
basisonderwijs op het gebied van onderzoek, (ortho-) pedagogische, - didactische en psychosociale 
problemen. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van een bovenschools expertisecentrum. 
Kalenderjaar 2014 is het expertisecentrum uitgebreid met logopedische screening op alle scholen. De 
komende periode wordt het expertisecentrum verder uitgebreid met als belangrijkste doelstelling 
het ondersteunen van alle scholen van KPOA e.o. bij het implementeren van Passend Onderwijs.  
Het KPOA expertisecentrum is gekoppeld aan SBO Michaelschool.  
 
 
7.9. Overige 
 
Vierslagleren 
Binnen KPOA is er één koppel dat meedoet aan Vierslagleren. Een leerkracht en een Junior Teacher 
die beiden een Masteropleiding volgen en waarbij de Junior Teacher de uren (2 dagen) in mag vullen 
van het verlof van de leerkracht. Dit koppel werkt op de Aloysiusschool. Vierslagleren heeft een 
termijn van twee jaar. Voor de Junior Teacher geldt een baangarantie voor deze twee dagen. 
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8. Personeel 
 

8.2 Kengetallen1 
Aantal medewerkers en fte’s 

Aantal medewerkers en fte’s 2014 2013 
Aantal medewerkers per 31 december  543 545 
Aantal fte’s per 31december  388 388 

 
In- en uitstroom van medewerkers 
In 2014 stroomden 11 medewerkers in bij KPOA. Het aantal medewerkers dat KPOA verliet bedroeg 
27, hieronder weergegeven naar de reden van uitstroom: 
 

Reden  Aantal  
Eigen verzoek 17 
(Vroeg)pensioen 4 
Vaststellingsovereenkomst 3 
Andere redenen 3 
Totaal 27 

 
Leeftijdsopbouw in procenten 
Onderstaand overzicht laat de leeftijdsopbouw van de medewerkers zien aan het einde van het 
kalenderjaar: 

 
 
 
 
 
 
 

In de leeftijdscategorieën jonger dan 25 jaar, 25 -34 jaar en 45-54 jaar zien we een daling van het 
percentage medewerkers. De laatste jaren is de instroom van jonge docenten onder meer door de 
daling van het aantal vacatures verder afgenomen. Het is belangrijk de leeftijdsopbouw mee te 
nemen in de strategische personeelsplanning en het te ontwikkelen beleid op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. 
 
Verhouding mannen en vrouwen 
Het onderstaand overzicht vermeldt de verhouding tussen mannen en vrouwen aan het eind van een 
kalenderjaar, in de periode 2010 tot en met 2014. Het percentage mannen neemt de laatste jaren 
iets af. Het gaat echter niet om grote aantallen, maar om enkele medewerkers in de laatste vijf jaar.  
 

 % vrouwen % mannen 
2014 87,1 12,9 
2013 87,2 12,8 
2012 87,0 13,0 
2011 86,7 13,3 
2010 86,3 13,7 

 

                                                             
1 Alle gegevens zijn gegenereerd uit Profit (vanaf 2012) en RAET (voor 2012).  
 

 2014 2013 2012 2011  2010 
< 25 jaar 1,7 3,5 4,3 5,3 7,9 
25-34 jaar 29,2 29,4 28,8 30,7 30,0 
35-44 jaar 23,8 22,4 21,2 19,4 17,3 
45-54 jaar 22,0 22,0 22,9 25,0 25,5 
> 55 jaar 28,3 22,7 22,8 19,6 19,3 
TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Jaarverslag 2014 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.  Pagina 27  
   
 

Verdeling parttimers en fulltimers in 2014 
Binnen KPOA werkt ca. 24 % van de medewerkers op fulltime basis en ca. 76% op basis van een 
parttime dienstverband. In vergelijking met het jaar 2013 is het aandeel parttimers (74%) iets 
toegenomen. 
 
 

8.2 Bezetting beleidsterrein personeel 
In 2014 zijn twee nieuwe beleidsmedewerkers personeel gestart. Er waren twee vacatures ontstaan 
in verband met de pensionering van één van de beleidsmedewerkers en 
gezondheidsomstandigheden van de andere beleidsmedewerker. Bij één van de medewerkers ligt 
het accent van de werkzaamheden op verzuimbegeleiding (preventief en curatief), het verzuimbeleid 
en Arbo taken, de ander richt zich meer op strategie en formatie. De derde medewerker voert 
coaching trajecten uit, doet onderzoek naar, onder meer, oorzaken van verzuim, en richt zich op het 
personeelsbeleid (denk hierbij aan duurzame inzetbaarheid). 
 
 

8.3 Mobiliteit 
 
Verplichte mobiliteit 
Vier KPOA medewerkers hebben te maken gehad met verplichte mobiliteit. Verplichte mobiliteit 
werd enerzijds veroorzaakt door krimp op een school, in andere situaties werd het veroorzaakt door 
een spanningsveld binnen de school, waardoor een overplaatsing naar een andere school wenselijk 
was.  
Het resultaat van de verplichte mobiliteit was als volgt: 
 

Resultaat  Aantal 
Succesvol 2 
Beëindiging dienstverband 1 
VIP  1 

 
Helaas moeten we constateren dat overplaatsing ten gevolge van krimp steeds tot veel stress heeft 
geleid en uiteindelijk niet altijd tot een duurzame inzetbaarheid van de medewerker op de nieuwe 
school. Reden om het overplaatsingsbeleid opnieuw te evalueren en vooral het accent te leggen op 
vrijwillige mobiliteit.  
 
Vrijwillige mobiliteit 
Het CvB heeft 16 aanvragen voor vrijwillige mobiliteit ontvangen.  
In één geval was er sprake van een tijdelijke plaatsing in de VIP, waarna ontslag op eigen verzoek per 
einde kalenderjaar volgde. Van deze 16 verzoeken hebben we er 7 kunnen honoreren, 2 
medewerkers hebben hun verzoek ingetrokken en 3 medewerkers zijn overgestapt naar de VIP. 
In de overige gevallen is het niet gelukt een passende match te realiseren voor de mobiliteitswens. 
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8.4 Verzuimcijfers  
 
Het verzuimpercentage bedraagt in 2014 8,2 %. Een nadere uitsplitsing per school en bestuursbureau 
is opgenomen in onderstaand overzicht: 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Aloysiusschool 2,8 1,6 11,0 8,9 8,6 
Baken 11,8 13,0 10,3 9,6 8,6 
Biezen 6,9 7,6 2,2 8,9 7,5 
Breede Hei  5,4 11,2 7,5 8,3 11,3 
Caeciliaschool 7,3 9,6 5,6 6,6 9,5 
Dok12 3,8 8,1 6,2 7,9 5,4 
Drieslag 1,0 4,3 2,6 1,7 7,7 
Josephschool 14,8 12,9 9,5 8,5 6,8 
Kameleon 6,7 2,3 2,5 3,1 9,2 
Kinderhof 5,5 9,0 4,5 6,0 8,0 
Kubus 7,8 8,6 6,2 8,7 12,9 
Langenoord 8,3 4,8 1,8 2,2 8,4 
Malelande 1,6 4,2 3,0 6,7 11,1 
Marke 3,6 2,8 2,9 3,8 7,4 
Michaëlschool 7,2 8,0 7,0 9,1 7,0 
School o/d Berg 9,7 8,3 7,1 6,8 4,6 
Tafelronde 1,3 3,5 4,6 2,3 6,1 
Bestuursbureau 4,9 9,5 5,1 0,6 6,8 
KPOA 6,0 6,8 5,2 6,2 8,2 

 
Verzuimbegeleiding  
Het ziekteverzuim KPOA is de laatste twee jaar aanzienlijk toegenomen. Het 
ziekteverzuimpercentage van 2014 is uitgekomen op 8,2%. Dit terwijl de doelstelling van KPOA is het 
verzuimpercentage te beperken tot 1% onder de landelijke norm (van 6,4%). Zowel de 
verzuimfrequentie als de verzuimduur laat een zorgelijk beeld zien. De ontwikkeling van het 
verzuimpercentage en de doelstelling van KPOA ten aanzien van het verzuimpercentage lopen verder 
uiteen.  
Onderzoek naar de dienstverlening van de arbodienst heeft uitgewezen dat de cultuur en het gedrag 
rond ziekteverzuim bij KPOA zal moeten veranderen. Uit het onderzoek is tevens naar voren 
gekomen dat leidinggevenden meer de regie over de re-integratie willen hebben. Eind 2014 zijn 
hierin grote stappen gezet. Niet alleen is een nieuwe bedrijfsarts aangetrokken en zijn we een 
contract aangegaan met een bedrijfsartsendienstverlening, ook zijn de eerste stappen gezet naar de 
implementatie van het Eigen Regie model en het gedragsmodel in 2015.  
 
8.5 Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
 
In 2014 is de toetsing van de RI&E die door drs. C.W.M. Hosmus en dhr. L.J. Strijker, 
arbeidsdeskundigen is uitgevoerd, afgerond. 
De conclusie van de onderzoekers 
De rapportage van de RI&E’s en bijbehorend Plannen van Aanpak geven een volledig en betrouwbaar 
beeld. In de organisatie voorkomende gevaren en risico’s in arbeidsomstandigheden zijn in de RI&E 
verwerkt en komen terug in een Plan van Aanpak. De meeste Plannen van Aanpak bieden voldoende 
garanties voor een adequate wijze van aanpak van de gesignaleerde en gewogen risico’s. 
 
KPOA maakt actief werk van de zorg voor arbeidsomstandigheden. Dit doet zij in het volle bewustzijn 
dat de arbeidsomstandigheden van de werknemers (het merendeel groepsleerkracht) nauw 
verweven zijn met de omstandigheden waaronder de leerlingen hun onderwijs genieten. 
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Belangrijk algemeen advies 
Voor de toekomst wordt aan KPOA de overweging gegeven om over te stappen naar “Arbomeester 
2”, de nieuwe erkende branche-RI&E (beheer door Stichting Vervangingsfonds). In deze nieuwe 
Arbomeester wordt de grens tussen de arbeidsomstandigheden voor de werknemers en de 
leerlingen duidelijker gemaakt. De belangrijkste ontwikkeling echter ligt in het gegeven dat de RI&E 
nu kan worden ingericht zoals dat bij een organisatie als KPOA past. De Arbomeester 2 RI&E-
methode kan namelijk centraal worden ingericht. Vanuit het Bestuursbureau kan een centrale 
functionaris of enkele functionarissen (bijvoorbeeld een combinatie van een functionaris belast met 
personeelstaken en een belast met facilitaire taken) de RI&E als het ware als een “super-user” 
beheren.  
 
De scholen kunnen met de methode hun eigen specifieke schoolsituatie in kaart brengen en een 
eigen school specifiek Plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Daarmee wordt implementatie van 
bovenschools arbeidsomstandighedenbeleid en –praktijk vergemakkelijkt en kan een school haar 
aandacht meer richten op de bijzondere, lokale situatie. Het Bestuursbureau kan daarmee de 
voortgang in de arbeidsomstandighedenzorg als het ware bewaken (de rol van 
preventiemedewerker), maar ook samenwerking stimuleren tussen de scholen op het gebied van 
arbeidsomstandighedenzorg. 
 
8.6 Overige  
 
Werkplezier 
KPOA heeft deelgenomen aan de Tenderregeling ‘Werkplezier’ van het Participatiefonds. De 
Tenderregeling is uitgeschreven om besturen te ondersteunen bij de uitvoer van nieuwe, duurzame 
ideeën omtrent het thema verlaging van de werkdruk om het werkplezier te verhogen. KPOA heeft 
een voorstel geschreven waarbij medewerkers door middel van een Talent DNA-onderzoek inzicht 
verkrijgen in hun specifieke talenten, met als doel deze in te zetten om hun werkplezier te vergroten 
en daarmee ook de werkdruk te verlagen. Het Talent DNA-onderzoek bestaat uit het invullen van 
verschillende vragenlijsten, gevolgd door een gesprek waarin de uitkomsten met de medewerker 
worden besproken.  
 
In het voorjaar 2014 hebben we een subsidietoekenning ontvangen van maximaal € 27.500 
(toereikend voor ongeveer 65 deelnemers) In 2014 hebben 5 medewerkers deelgenomen aan het 
Talent DNA-onderzoek. De Tenderregeling loopt in 2015 gewoon door. De verwachting is dat er 
uiteindelijk 15 medewerkers deelnemen aan het Talent DNA-onderzoek. De resultaten van het Talent 
DNA-onderzoek worden via een 0-meting en een 1-meting geëvalueerd en teruggekoppeld aan het 
Participatiefonds. 
 
Interne contactpersonen 
Dit jaar stond de jaarlijkse ontmoeting met de interne contactpersonen in het teken van seksueel 
gedrag in de basisschool. Wat is normaal gedrag en wanneer kun je spreken over 
grensoverschrijdend gedrag? Aan de hand van een presentatie van de CED groep werden de interne 
contactpersonen geïnformeerd. De gepresenteerde sheets zijn later naar de scholen gestuurd, zodat 
de verkregen kennis onder teamleden verspreid kon worden.  
 
Welzijn teams 
Er zijn dit jaar geen gesprekken met de leidinggevenden over het welzijn van hun teams gevoerd. Wel 
is er op medewerker niveau beroep gedaan op de expertise van de beleidsmedewerkers personeel 
door leidinggevenden voor bijvoorbeeld advies inzake casuïstiek.  
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9. Huisvesting 
 
 

9.1. Inleiding 
 
Beleid 2014 
 
Aandachtspunten 
Doel voor 2014 is het consolideren en optimaliseren van de uitgezette kaders huisvesting, contacten 
met de gemeente Amersfoort en Nijkerk, brandweer en contractpartijen te verstevigen en contacten 
met andere schoolbesturen (PCBO en Meerkring) op te bouwen. Aandachtspunten zijn de 
nieuwbouw van het Baken en het verbeteren van de sanitaire voorzieningen en klimaat.  
 

 
9.2. Interne ontwikkelingen en planmatig onderhoud 
 
De kosten van klachtenonderhoud, bouwkundige onderhoudscontracten en facilitaire contracten 
worden bovenschools gedragen. KPOA heeft net als in 2013 klachtenonderhoud op basis van een 
urencontract uitbesteed aan SRO. 
De bestaande  onderhoudscontracten  voor o.a. dakinspectie, W-installatie, alarm,- en BMI 
installatie, brandveiligheidsvoorzieningen, speeltoestellen, liften zijn verlengd. De scholen zijn aan 
het begin van 2014 geïnformeerd over de data van uitvoering van de diverse werkzaamheden.  
 
Een aantal scholen maakt gebruik van tijdelijke huisvesting die in volledig eigendom is van de 
gemeente Amersfoort/Nijkerk. Het betreft schoolwoningen en dependances, die wij huren van de 
gemeente Amersfoort. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze locaties. 
 
KPOA maakt gebruikt van diverse schoolwoningen en dependances: 

- Breede Hei: Engweg 3C t/m D (schoolwoning) 
- Caeciliaschool: Rossinistraat 7 (dependance) 
- Kameleon; Triangelstraat 156, 158 bg (schoolwoning) 
- Malelande: Zeldertsedreef 18-28 (schoolwoning) 

 
Het meerjaren onderhoud plan (MOP) is in 2012 geactualiseerd tot 2022. Het MOP wordt gebruikt 
voor de uitvoering van de jaarplannen en vormt de onderbouwing van de voorziening groot 
onderhoud.  
Bijna alle onderdelen van het jaarplan 2014 zijn uitgevoerd. Door het samenvoegen van de diverse 
werkzaamheden van de scholen, waaronder schilderwerk en vloerafwerking, is er veel 
schaalvoordeel behaald. 
 

9.3. Gemeente 
 
In 2014 zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden verricht voor rekening van de Gemeente (artikel 
2 Huisvestingsverordening): 

- Caeciliaschool: vervangen van pui van oudbouw, aanbrengen van bestrating en hekwerk voor 
fietsenstalling leerlingen, plaatsen fietsenstalling, vervangen dakbedekking oudbouw 

- Josephschool: onderzoek naar lateiconstructie 
- Kubus SP: vervangen dakbedekking 
- Malelande: aanbrengen valbeveiliging in lokalen 1e verdieping 
- School op de Berg: vervangen bestrating en buitendeuren 
- Tafelronde KK: vervangen panelen van puien en dakbedekking 
- Tafelronde SP: vervangen pui  
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9.4. Bijzondere thema’s 
Brandveiligheid 
Tijdens de jaarlijkse controle met de brandweer zijn er weinig opmerkingen gekomen op het 
brandveilig gebruik van de school en de brandveiligheid van de school. 
 
Asbestsanering 
In 2014 zijn bij diverse scholen potentiële asbestbronnen verwijderd. 
Bij de Aloysiusschool is een asbesthoudende plaat uit de kelderkast verwijderd. 
Tijdens de renovatie van de gevel van de Caeciliaschool (zie verder 9.5) is asbesthoudend materiaal 
uit spouwmuren verwijderd. In december is een asbesthoudende deur van de meterkast van de 
Kubus NW verwijderd. 
 
Legionellabestrijding 
In 2014 zijn de benodigde controles en herstelwerkzaamheden voor de bestrijding van legionella 
uitgevoerd. 
 
NEN3140  
In 2014 zijn de herstelwerkzaamheden van de gebreken die voorgekomen zijn uit de keuring van de 
elektrische installatie volgens de NEN 3140 in november 2013 uitgevoerd. 
 
 
9.5. Projecten  
 
Uitbreiding Caeciliaschool 
In januari 2014 is gestart met de uitvoering van de uitbreiding van de Caeciliaschool. Het betreft de 
uitbreiding van 3 lokalen, werkruimte, kantoor en sanitair. Door de verbouwing is de gehele 1e 
verdieping met elkaar verbonden.  
De Caeciliaschool heeft hiermee een onderwijskundige impuls gehad. 
 
Vervangende nieuwbouw Baken 
In februari is het Stedenbouwkundig plan van het ontwikkelingsgebied, waar het Baken onderdeel 
vanuit maakt, vastgesteld door de gemeente. Het Stedenbouwkundig plan vraagt een massa van 
meerdere bouwlagen. Het programma van het Baken is te klein voor meerdere bouwlagen. Om die 
reden is er een samenwerking gezocht met Woonstichting Nijkerk (WSN) voor de ontwikkeling van 2 
extra bouwlagen met appartementen op de school. Door de samenwerking kunnen tevens 2 extra 
ruimten op de begane grond gerealiseerd worden voor de kinderopvang. Er heeft een 
bestemmingsplanwijziging plaats gevonden. Deze is in december goed gekeurd door de Raad en is 
daarna de WABO aanvraag ingediend. 
  
Klimaat Malelande 
Bij de Malelande is een bouwfout geconstateerd in de klimaatinstallatie. De school is diverse keren 
uitgebreid en de installatie is niet mee aangepast. Hierdoor werd er te weinig lucht in de lokalen 
geblazen waardoor de lucht snel verzadigd was. De aanpassingen aan de klimaatinstallatie zijn in de 
meivakantie uitgevoerd. 
 
Renovatie sanitair Aloysiusschool 
Het sanitair van de Aloysiuschool is sterk verouderd. Er waren veel klachten over stankoverlast, de 
vloerafwerking liet los en er waren veel klachtenmeldingen. In 2014 is besloten om het sanitair van 
de begane grond van de Aloysisusschool te renoveren.  
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Huisvesting KPOA 
Begin mei is de KPOA verhuisd van de Mathias Withoostraat naar de Amsterdamseweg 41. De KPOA 
heeft de 1e verdieping van het voormalig Hoogevest gebouw in gebruik genomen. Het pand is ruim, 
alle medewerkers zijn gesitueerd op één bouwlaag, er zijn diverse vergaderfaciliteiten en er is 
voldoende parkeergelegenheid. 
 
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Zie onderdeel 9.6 ontwikkelingen 2015. 
 
9.6. Ontwikkelingen 2015 
 
Buitenonderhoud 
Vanaf 1 januari 2015 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het buitenonderhoud (voormalig 
artikel 2 aanvraag van de gemeente). Zowel het binnen,- als het buitenonderhoud is hierdoor in 
handen van het schoolbestuur. Dit zorgt ervoor dat er makkelijker en sneller keuzes gemaakt kunnen 
worden in het uitvoeren van werkzaamheden. 
 
Integraal Huisvestingsplan 
Begin april 2015 wordt het IHP afgerond. Dan zijn ook de consequenties voor het scholenlandschap 
helder. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van het MOP 2015. Tevens gaat er een keuze gemaakt 
worden of het budget voor nieuwbouw doorgedecentraliseerd gaat worden aan de schoolbesturen 
of dat er een corporatie opgericht gaat worden voor de uitvoering van deze taken. 
 
Nieuwbouw Baken 
In februari 2015 vindt de aanbesteding van de vervangende nieuwbouw van het Baken plaats. De 
school gaat voor de meivakantie verhuizen naar een tijdelijke locatie aan de Bizetlaan 2 in Nijkerk. Na 
de zomervakantie gaan zij deze tijdelijke huisvesting delen met de Maranathaschool. Na de 
verhuizing gaat de school gesloopt worden en worden er aanpassingen aan de infrastructuur 
uitgevoerd. Voor de bouwvakantie 2015 gaat er gestart worden met de bouw. Het ligt in de planning 
dat het Baken na de zomervakantie 2016 gebruik kan gaan maken van de nieuwe school. 
 
Meerjarenonderhoudsplan 
Na de vaststelling van het IHP wordt er een nieuw meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Het 
MOP geeft inzicht in het onderhoud van de binnen- en buitenkant van de gebouwen voor de 
komende 10 jaar. 
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10. Facilitaire zaken 
 
10.1. Inkoop  
 
Ons voornemen om in 2014 het bestaande inkoopbeleid af te stemmen op de gewijzigde wetgeving 
heeft geresulteerd in een inkoopbeleidsplan. In dit beleidsplan zijn zaken opgenomen als de 
bevoegdheden van directeuren en de route die aan een inkoopbeslissing moet voorafgaan. In deze 
route wordt steeds de keuze gemaakt voor de aanbestedingsprocedure die vereist is. Daarnaast zijn 
de grenzen aangeven voor de verschillende aanbestedingsstrategieën.  
KPOA heeft met de vaststelling van het inkoopbeleidsplan ook gekozen voor het aanwijzen van een 
contractbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de contracten. Het gaat dan om 
einddata, opzegtermijnen en facturatie conform contract. 
In 2014 is het Europees aanbestedingstraject gestart voor de dienstverlening ICT. Dit traject wordt in 
2015 afgerond. 
 
10.3. ICT 
 
Het CvB heeft in 2013 besloten om binnen de organisatie de ontwikkelingen en de inzet van ICT 
binnen het onderwijsproces eens kritisch te beschouwen. KPOA heeft de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in ICT. Echter het is niet altijd duidelijk op welke wijze de inzet, zowel financieel als 
inhoudelijk, van deze middelen bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Op 
basis van een bestuurlijke notitie is een werkgroep ingesteld die onder begeleiding van een externe 
organisatie en in samenspraak met het directeurenberaad en de ICT coördinatoren, een 
bestemmingsplan heeft ontwikkeld op basis waarvan toekomstige keuzes worden gemaakt. Een en 
ander is vertaald in een werkplan “Nog meer rendement en onderwijskwaliteit dankzij IT” Binnen dit 
werkplan zijn de volgende projecten gedefinieerd: 
 

1. Uitwerken ICT beleid en budgettering 
2. Selectie ICT dienstverlener 
3. Inrichten Samenwerkingsomgeving 
4. Herinrichten ICT organisatie 
5. Ontwikkeling ICT kennis en vaardigheden 

 
Naast de harde kant van ICT en de selectie, middels een Europees aanbestedingstraject, is het de 
bedoeling dat in de komende jaren ook vol ingezet wordt op de versterking van de ICT competenties 
van leerkrachten. Door het benoemen van een bovenschoolse ICT beleidsmedewerker, denken wij in 
de aansturing en de begeleiding van dit proces een kwaliteitsslag te maken. 
 
Daar het openbaar schoolbestuur Meerkring een vergelijkbaar voorbereidingstraject heeft doorlopen 
hebben wij het plan opgevat om dit traject samen voort te zetten. Dit betekent dat de stuurgroep en 
de verschillende projecten ingevuld worden door personeelsleden van beide stichtingen en dat wij 
de externe begeleiding op eenzelfde manier hebben georganiseerd (zie hoofdstuk 5.3) 
 
Op 1 april 2014 is de beleidsmedewerker ICT bij KPOA gestart. De projecten uit het 
bestemmingsplan: ”Nog meer rendement en onderwijskwaliteit dankzij IT” zijn verder uitgewerkt. De 
selectie van de ICT dienstverlener wordt in het voorjaar van 2015 afgerond, waarna de uitbesteding 
in gang wordt gezet (per school). 
Inmiddels zijn de ICT kennis en vaardigheden beschreven voor alle personeelsleden. Met deze ICT 
competenties kunnen we een volgende slag slaan voor wat betreft de competenties voor 
personeelsleden. 
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Er is een selectie gemaakt voor een dienstverlener die het netwerkbeheer en de inrichting van de 
samenwerkingsomgeving (DLWO) gaat verzorgen. De organisatiestructuur rondom ICT is in kaart 
gebracht, zowel op school als stichtingsniveau zijn alle functies en taken beschreven.  
 
Naast de veranderingen vanuit het bestemmingsplan, hebben de scholen ook een overstap gemaakt 
naar een nieuw leerlingvolgsysteem ParnasSys of maken deze overstap in 2015. Scholen gaan binnen 
vaste kaders werken. Met deze verandering willen we een volgende stap maken in het gebruik van 
het leerlingvolgsysteem.  
 
Het komende jaar zal gebruikt worden om de invoering van het netwerkbeheer en digitale leer- en 
werkomgeving (DLWO) te realiseren.  
En er zal een eerste stap gemaakt worden met de professionalisering van de personeelsleden. 
 
 
10.4 Schoonmaak 
Met ingang van januari 2014 is de KPOA gestart met 2 nieuwe schoonmaakbedrijven. Hun 
werkgebied is geografisch onderverdeeld in Amersfoort-Noord en Amersfoort- Zuid. 
Het bestaande schoonmaakcontract, voortgekomen uit het aanbestedingstraject van 3 jaar geleden, 
lag onder de marktconforme prijzen. Dit was zichtbaar in de kwaliteit van leverancier. De leverancier 
kon de afgesproken kwaliteit niet leveren tegen de afgesproken prijzen en heeft om deze reden het 
contract met KPOA opgezegd. Door de overgang naar de nieuwe schoonmaakbedrijven is er een 
stevige positieve impuls gegeven aan de schoonmaakkwaliteit van onze schoolgebouwen.  
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11. Financiële informatie 
 
 

11.1. Financieel beleidsplan 
 
In aansluiting op het geactualiseerde Strategisch beleidsplan, - de strategische koers 2015-2018 - , zal 
ook het bestaande financiële beleidsplan in 2015 worden herzien. 
Naast de samenhang met het strategische beleidsplan en de kaders die gesteld worden door de 
wetgever, zal ook de samenhang met andere beleidsterreinen de aandacht krijgen.  
In het geactualiseerde beleidsplan zal specifiek aandacht worden besteed aan de reservepositie. 
Vanuit het streven een financieel gezonde organisatie te zijn, waarbij het geld zo maximaal mogelijk 
wordt ingezet voor het onderwijs aan kinderen, ligt onze reservepositie op een minimaal 
verantwoord niveau bezien vanuit onze financiële positie en onze risico-inventarisatie. Onze normen 
zullen worden getoetst aan criteria van OCW/inspectie en de landelijke benchmark. De kaders voor 
de reservepositie per school zullen ook worden geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. 
 
 

11.2. Planning en control cyclus 
 
KPOA kent een gebruikelijke PDCA-cylcus, waarbij het meerjaren strategisch beleidsplan leidend is. 
De meerjarenbegroting komt tot stand door het van “onderaf maken” van de schoolbegrotingen, 
binnen de gestelde kaders. De begroting wordt integraal voorgelegd aan alle geledingen. 
Gedurende het jaar zijn er de maandelijkse integrale rapportages (cockpitrapportages iKnow),  de 
managementrapportages per kwartaal en voortgangsgesprekken met de schooldirecties, waarin 
financiën en formatie centraal staan. 
 
In 2014 is extra aandacht geschonken aan het meerjarenperspectief van de scholen (en 
bovenschools) in het meerjarenbegrotingsproces. Hierbij is de link tussen de beleidskeuzes enerzijds 
en de inzet van personeel en geld anderzijds binnen de KPOA verder versterkt. De toevoeging van de 
medewerker personeel bij de begrotingsgesprekken zal worden voortgezet in 2015 bij de 
voortgangsgesprekken per kwartaal met de schooldirecties. Op deze wijze kan in de 
voorgangsgesprekken van april samen met de schooldirectie gemonitord worden of ingrepen in de 
formatie nodig zijn en of zij ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 
 
De belangrijkste processen en verantwoordelijke functies zijn beschreven in het Handboek AO. Dit 
handboek wordt doorlopend geactualiseerd.  
 
 

11.3. Treasury 
 
Medio 2012 is een Treasurystatuut vastgesteld. Treasury is “het sturen op, het beheersen van, het 
verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële 
stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. In het Treasurystatuut zijn de 
algemene grondslagen en beginselen van het Treasurybeleid van KPOA vastgelegd. De hoofdlijnen 
daarvan zijn: 
 

 KPOA zal een zodanige omvang aan liquide middelen c.q. kredietruimte aanhouden dat zij 
steeds aan haar korte termijn verplichtingen zal kunnen voldoen. In principe wordt een zo 
laag mogelijk saldo van direct beschikbare en dus liquide middelen nagestreefd. 

 KPOA streeft naar een optimaal rendement op tijdelijk overtollige middelen; het eventueel 
beleggen van tijdelijk overtollige financiële middelen vindt plaats binnen de “Regeling 
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beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010” (ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 16 september 2009). 

 De vermogensstructuur van KPOA is gebaseerd op de ‘gulden financieringsregel’. Dat betekent dat 
vaste activa worden gefinancierd met lang vermogen en vlottende activa met kort vermogen.  

 KPOA zal haar betalingsverkeer kosteneffectief inrichten. 
 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de toepassing van het Treasurystatuut, de 

uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan de Controller. 
 
KPOA heeft in 2014 geen middelen belegd. Tijdelijk overtollige geldmiddelen zijn zo veel als mogelijk 
geplaatst op spaarrekeningen teneinde een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. 
 
 

11.4. Balans en exploitatie 
 
In deze paragraaf wordt de balans per 31 december 2014 en de balans per 31 december 2013 
getoond, met de verschillen per balansrubriek. De verschillen worden in het kort toegelicht. 
 
Naast de balans is ook de exploitatie 2014 opgenomen met de begrote exploitatie 2014 en de 
vergelijkende cijfers van 2013. 
Per rubriek van de exploitatie zal een toelichting worden gegeven met een verklaring voor de 
verschillen t.o.v. de begroting 2014. 
 

 
 
  

Geconsolideerde Balans per 31 december 2014 en 31 december 2013
(na voorgestelde resultaatbestemming)

1 ACTIVA

Vaste activa

- -
1.2 Materiële vaste activa 3.712 3.779 -67

1.5 Vlottende activa 2.500 1.564 936

1.7 Liquide middelen 5.437 6.688 -1.251

Totaal vlottende activa 7.937 8.252 -315

TOTAAL ACTIVA 11.649 12.031 -382

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 6.493 6.844 -351

2.2 Voorzieningen 1.664 1.602 62

2.4 Kortlopende schulden 3.492 3.585 -93

TOTAAL PASSIVA 11.649 12.031 -382

x 1.000 euro
Verschil

Verschil
x 1.000 eurox 1.000 euro x 1.000 euro

Per 31 december 2014 Per 31 december 2013

Per 31 december 2014 Per 31 december 2014

x 1.000 euro x 1.000 euro
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Toelichting op de balans 
 
Rubriek 1.2 Materiele vaste activa (€ 67.000 lager) 
De materiele vaste activa zijn afgenomen door de extra afschrijving van ICT inventaris (voor meer 
toelichting zie Rubriek 4.2 Afschrijvingen op blz. 40). 
 
Rubriek 1.5 Vorderingen ( € 936.000 hoger) 
De vorderingen nemen toe ten opzichte van vorig jaar door meer vorderingen in het kader van 
bouwprojecten, een hogere vordering OCW over het schooljaar 2014-2015 door betaling in 2015 met 
terugwerkende krachtwerking voor 2014. Het vrijvallen van de verplichting om de ontvangen IMBU 
gelden (zie ook toelichting Rubriek 4.1 personeelslasten op blz. 40) terug te betalen aan OCW doet 
de vordering OCW nog verder toenemen. 
 
Rubriek 1.7 Liquide middelen (€ 1.251.000 lager) 
De mutatie van de liquide middelen wordt verklaard in het kasstroomoverzicht, dat is opgenomen in 
de jaarrekening. De ontvangen Herfstakkoord gelden eind 2013 en het betalen van de 
bestuursakkoordgelden over het schooljaar 2014-2015 begin 2015 veroorzaken grote 
schommelingen. 
 
Rubriek 2.1 Eigen vermogen (€ 351.000 lager) 
De afname van het eigen vermogen is geheel te verklaren door het verlies van 2014 dat ten laste 
komt van de reserve. 
 
Rubriek 2.3 Voorzieningen (€ 62.000 hoger) 
De toename van de post voorzieningen wordt vooral veroorzaakt door hogere voorziening voor 
(binnen) onderhoud. De geplande posten van het MOP zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd in 2014 en 
vielen in bedragen iets gunstiger uit. 
Er zijn ultimo 2014 geen opgebouwde rechten voor duurzame inzetbaarheid. 
 
Rubriek 2.4 Kortlopende schulden (€ 93.000 lager) 
Het saldo van de kortlopende schulden is lager en betreft verschillende kleine afwijkingen van 
diverse posten van de kortlopende schulden. 
 
 

 
 

1) In percentage van de baten 
 

Geconsolideerde exploitatierekening over 2014 en vergelijkende cijfers begroting 2014 en boekjaar 2013

A B A-B
Realisatie Begroting Realisatie Verschil

2014 2014 2013 2014
x 1.000 euro 1) x 1.000 euro 1) x 1.000 euro 1) x 1.000 euro

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 27.148 95,3% 28.232 96,4% 28.501 96,1% -1.084
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 213 0,7% 213 0,7% 268 0,9% -
3.5 Overige baten 1.123 3,9% 853 2,9% 897 3,0% 270

Totaal baten 28.484 100,0% 29.298 100,0% 29.666 100,0% -814

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 23.819 83,6% 24.294 82,9% 23.984 80,8% 475
4.2 Afschrijvingen 834 2,9% 654 2,2% 656 2,2% -180
4.3 Huisvestingslasten 1.969 6,9% 2.039 7,0% 1.871 6,3% 70
4.4 Overige lasten 2.284 8,0% 2.311 7,9% 1.809 6,1% 27

Totaal lasten 28.906 101,5% 29.298 100,0% 28.320 95,5% 392

Saldo baten en lasten -422 -1,5% - 0,0% 1.346 4,5% -422

5 Financiële baten en lasten 71 0,2% 76 0,3% 85 0,3% -5

Totaal resultaat -351 -1,2% 76 0,3% 1.431 4,8% -427
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Toelichting op het financieel resultaat 2014 
 
Totaalbeeld 
Het boekjaar 2014 is afgesloten met verlies van € 351.000, terwijl een klein exploitatie overschot van 
€ 76.000 was begroot. Dit verlies is geheel in mindering gebracht op de reserves.  
De onderstaande posten beïnvloeden het resultaat van 2014 sterk: 

 de extra afschrijving van de ICT activa van € 176.000 (zie Rubriek 4.2 Afschrijvingen voor de 
toelichting);  

 het achterblijven van de aanvullende middelen op basis van het Nationaal Onderwijs 
Akkoord, € 831.000 per saldo minder baten; 

 het kwijtschelden van de terugbetaling van ontvangen uitkeringen inzake ziektewet of wet 
WIA, € 441.000 minder personeelslasten; 

 de afrekening van het samenwerkingsverband NIS na opheffing, € 138.000 meer overige 
baten. 

  
Hieronder volgt per rubriek een toelichting op de realisatie in 2014 met daarbij een specificatie van 
de afwijkingen t.o.v. de begroting 2014.  
 
Rubriek 3.1 Rijksbijdragen 
De Rijksbijdragen voor 2014 waren begroot op € 28,2 miljoen. In deze begroting is een bijdrage 
voorzien in de lijn met de in december 2013 uitgekeerde aanvullende middelen op basis van het 
Nationaal Onderwijs Akkoord (ruim € 1,1 miljoen).  
Begin juli 2014 kwam er met het Bestuursakkoord een globaal beeld van de geldstromen die de 
komende jaren (2015 tot en met 2020) naar de sector PO gaan. De vertaling van de effecten voor de 
individuele schoolbesturen en het concreet vastleggen in beschikkingen vond vanaf september plaats 
(MI-bekostiging). De aanpassing van de regelingen voor de personele bekostiging 2014-2015 liet op 
zich wachten tot begin 2015. De lumpsum bedragen werden aangepast voor het schooljaar 2014-
2015 en de bijdragen voor personeel en arbeidsbeleid werden verhoogd. Van deze verhoogde 
bijdragen komt 5/12 deel te gunste van het boekjaar 2014 (circa € 220.000).  
In de Rijksbijdragen zijn naast de reguliere personele en materiële bekostiging en LGF – gelden, 
onder meer ook opgenomen de ontvangen gelden voor Prestatiebox, de academische basisscholen, 
het project versterking samenwerking opleidingsscholen, groeibekostiging en voor de 
werkgelegenheid voor jonge leerkrachten.  
Vanaf augustus 2014 zijn onder de Rijksbijdragen ook de basisbijdragen en de toegekende 
arrangementen van het samenwerkingsverband de Eem en het samenwerkingsverband Onderwijs 
Zorgkoepel Noord Veluwe in het kader van passend onderwijs opgenomen (3.1.4 Ontvangen 
doorbetalingen Rijksbijdrage SWV). 
 
Al met al hebben de onderstaande ontwikkelingen tot minder Rijksbijdragen geleid: 

 
 

3.1 Rijksbijdragen (€ 1.084.0200 minder dan begroot)

- Geen toekenning Nationaal Onderwijsakkoordgelden -1.132.000,00€      
- Bestuursakkoord; aanpassing lumpsum 2014-2015 in 2015 112.000,00€          
- Bestuursakkoord; aanpassing personeel en arbeidsbeleid 173.000,00€          
- Vergoeding materiele instandhouding groei 17.000,00€            
- Minder aanwending project subsidie versterking samenwerking -257.000,00€         
- Meer lerarenbeurs 21.000,00€            
- Gelden samenwerkingsverband basis aug tot en met dec -15.000,00€           
- Overige kleine verschillen -3.000,00€             

-1.084.000,00€      
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Rubriek 3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 
De overige overheidsbijdragen bedroegen in 2014 € 213.000, op het begrote niveau. De post bestaat 
voor het grootste deel uit de subsidie van de gemeente Amersfoort in het kader van 
Onderwijsbegeleiding (€ 197.000). 
 
 
Rubriek 3.5 Overige baten 
Onder de overige baten vallen de bijdragen van het samenwerkingsverbanden tot 1 augustus 2014 
(zie ook toelichting onder rubriek 3.1 Rijksbijdragen ), de opbrengsten uit medegebruik door 
buitenschoolse opvang, de vergoeding voor detacheringen en de opbrengsten van de tussenschoolse 
opvang (TSO)in eigen beheer door twee scholen. Bij de coördinatie van TSO wordt een beroep 
gedaan op een externe instantie. De kosten hiervoor zijn verantwoord onder 4.4 Overige 
instellingslasten. 
 
De hogere overige baten zijn als volgt te specificeren: 
 

 
 
 
Rubriek 4.1 Personeelslasten  
De personeelslasten worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk de brutolonen, sociale 
lasten en pensioenpremies en de overige personeelskosten. Op de loonkosten zijn de van het 
Vervangingfonds en Risicofonds ontvangen vergoedingen in mindering gebracht. 
Onder de personeelslasten is een incidentele meevaller verwerkt van € 441.000. Dit betreft het 
vervallen van de schuld aan OCW in het kader van de Ziektewet of Wet WIA voor ontvangen 
bedragen in 2008 tot en met 2010 die nog niet waren verrekend. (de zogenaamde IMBU gelden). 
Deze post is meegenomen bij de in mindering gebrachte uitkeringen op de personeelslasten. 
Onder de overige personeelslasten vallen onder meer nascholing, schoolbegeleiding en bestedingen 
in het kader van de Prestatiebox. 
 
In 2014 is een nieuwe CAO Primair Onderwijs afgesloten voor de periode 1 juli 2014 tot en met juni 
2015. Speerpunten in de CAO zijn ruimte voor professionals, BAPO, werkdruk en kwaliteitsimpuls. De 
afspraken hebben impact op het taakbeleid. De besturen (en scholen) krijgen tot 1 augustus 2015 de 
tijd deze te implementeren. De financiële consequentie voor 2014 is vooral de loonsverhoging van 
1,2% per 1 september 2014.  
 
 
  

3.5 Overige baten (€ 270.000 meer dan begroot)

- Ontvangen afrekening samenwerkingsverband NIS 138.000,00€          
- Minder bijdrage samenwerkingsverbanden jan-aug -30.000,00€           
- Meer vergoeding overblijfgelden 44.000,00€            
- Meer leerling gebonden financiering (LGF)-arrangementen dan begroot 43.000,00€            
- Meer ontvangsten medegebruik 15.000,00€            
- Overige baten meer dan begroot (verzamelpost) 60.000,00€            

270.000,00€          
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De lagere personeelslasten zijn in 2014 als volgt te specificeren 
 
 

 
 
 
Rubriek 4.2 Afschrijvingen 
De afschrijvingen waren voor het jaar 2014 begroot op € 654.000. De werkelijke afschrijvingen 
bedragen € 834.000, bestaande uit de extra afschrijving van € 176.000 op de ICT activa en de 
reguliere afschrijvingen van € 658.000. 
 
De extra afschrijvingen van € 176.000 worden veroorzaakt door een verlaging van de 
afschrijvingsduur van digitale schoolborden van 12 jaar naar 6 jaar m.i.v. het boekjaar 2014 
(schattingswijziging op basis van de huidige economische levensduur). De afschrijvingslasten zullen 
voor de aanwezige digitale schoolborden gedurende de resterende afschrijvingstermijn in de 
komende jaren op een hoger niveau liggen.  
 
KPOA streeft er naar dit voorjaar het Europese aanbestedingstraject voor de uitbesteding van ICT af 
te ronden. (zie ook 10.3. ICT blz. 33-34). Het plan is om de vaste activa ICT m.u.v. o.a. bekabeling, 
telefonie en apparatuur van het bestuurskantoor over te dragen aan een leverancier van ICT. KPOA 
wil een groot deel van de ICT werkzaamheden uitbesteden en de apparatuur als dienst afnemen. Bij 
het vaststellen van de jaarrekening 2014 is nog niet bekend of en wanneer dit streven ook 
gerealiseerd wordt. Indien er een contract volgt met overname van de bestaande activa zal dit het 
resultaat van 2015 negatief beïnvloeden met een extra afschrijving van circa € 672.000. 
 
Ondanks een lager investeringsniveau in 2014 i.v.t. de investeringsbegroting liggen de reguliere 
afschrijvingen op eenzelfde niveau. De begroting is gebaseerd op het moment van investeren van het 
midden van een kalenderjaar. De afwijking in het investeringsmoment zorgt er voor dat het 
achterblijven van de afschrijvingen door minder investeren geheel teniet wordt gedaan. 
 
Rubriek 4.3 Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten werden in 2014 sterk beïnvloed door het wijzigen van de afrekentermijnen van 
de energienota’s. Hierdoor vallen twee, afrekeningen in 2014, hetgeen samen met de effecten van 
minder energieverbruik door zachtere winters, leidt tot een grote positieve afwijking op de 
begroting. De verhuis- en inrichtingskosten voor het bestuursbureau aan de Amsterdamseweg (voor 
rekening van de Stichting Dienstverlening) waren niet begroot en zorgen voor een negatieve 
afwijking op de begroting 2014. 
 
De totale afwijking in de huisvestingslasten is te verklaren door: 
 

4.1  Personeelslasten (€ 475.000 minder dan begroot)

- Incidentele meevaller IMBU gelden 441.000,00€                 
- CAO stijging salarissen -77.000,00€                 
- Hogere dotaties personele voorzieningen -36.000,00€                 
- Meer inzet personeel niet in loondienst -112.000,00€               
- Minder kosten voor scholing, schoolbegeleiding en ontwikkeling 215.000,00€                 
- Minder kosten voor project KPOA makes shift happen 89.000,00€                   
- Diverse posten -45.000,00€                 

475.000,00€                 
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Rubriek 4.4 Overige lasten 
De overige lasten waren voor het jaar 2014 begroot op € 2.311.000. De realisatie kwam circa € 
27.000 lager uit. 
De overschrijding is per saldo gering ten opzichte van de begroting. Wel bestaat deze uit 
verschillende positieve en negatieve uitkomsten: 
 

 
 
De overschrijding voor administratie- en beheerlasten worden vooral veroorzaakt door de kosten van 
externe ondersteuning bij het uitwerken van het beleidsplan ICT, in het bijzonder het selecteren van 
een dienstverlener voor ICT (= een Europees aanbestedingstraject) en de kosten van het 
jubileumboek katholiek lager onderwijs Amersfoort. 
De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn vooral toegenomen door de gestegen 
kosten ICT, o.a. door de aanschaf van digitale leermethoden i.p.v. boeken. 
De positieve afwijking van de overige instellingslasten worden vooral veroorzaakt door het later 
starten van het project versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (zie ook de lagere 
subsidie in 2014 voor dit project onder 3.1 Rijksbijdragen). 
 
Rubriek 5 Financiële baten en lasten 
De financiële baten blijven iets achter door lagere banksaldi dan begroot door het uitblijven van de 
begrote NOA gelden en door daling van de rentetarieven in 2014. 
 
  

4.3 Huisvestingslasten (€ 70.000 minder dan begroot)

- Minder huurlasten bestuurskantoor; alleen servicekosten 32.000,00€                   
- Lagere kosten voor energie en water 107.000,00€                 
- Verhuiskosten en inrichting voor rekening Stichting Dienstverlening -129.000,00€               
- Divere posten lager dan begroot 60.000,00€                   

70.000,00€                   

4.4 Overige lasten (€ 27.000 minder dan begroot)

- Meer administratie- en beheerlasten -121.000,00€               
- Meer kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen -111.000,00€               
- Minder overige instellingslasten 259.000,00€                 

27.000,00€                   
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11.5. Financiële kengetallen  
 

 
 
Uit dit overzicht blijkt dat de financiële positie van KPOA als sterk valt te kwalificeren. De kengetallen 
zijn over de gehele linie t.o.v. vorig jaar op eenzelfde niveau gebleven en liggen m.u.v. de 
rentabiliteit, boven de daarvoor gestelde interne normen, zoals die in het financiële beleidsplan zijn 
opgenomen. 
 
De kapitalisatiefactor van 39,9 % ligt boven de door OCW signaleringswaarde van 35%.  
De waarde van de kapitalisatiefactor op zich kan echter niet duidelijk maken of en in welke mate het 
houden van dat kapitaal te verklaren is uit gerechtvaardigde en onderbouwde behoeften van de 
betreffende onderwijsinstelling. Hierop wordt nader ingegaan in de volgende paragraaf. 
 
T.a.v. de overige kengetallen moet worden opgemerkt dat de vergelijking van het boekjaar 2014 met 
2013 sterk beïnvloed wordt door de ontvangen Herfstakkoordgelden in 2013 en de incidentele 
posten van 2014: de lagere personele lasten door de meevaller van de IMBU gelden en de hogere 
afschrijvingslasten van de ICT. 
 
 
  

Kengetallen norm 2014 2013

Liquiditeit 
kortlopende activa / kortlopende passiva minimaal 0,5 2,3                 2,3                   

maximaal 1,5
Rentabiliteit
netto - resultaat / totale baten exclusief financiele baten en lasten  0,0% -1,2% 4,8%

Solvabiliteit 1
eigen vermogen / totaal vermogen 30% 55,7% 56,9%

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen plus voorzieningen) / totaal vermogen 70,0% 70,2%

Werkkapitaal
vlottende activa minus vlottende passiva >0 4.445.030€  4.666.991€    

Weerstandsvermogen 
(eigen vermogen minus materiële vaste activa) / rijksb ijdragen OCW 10,2% 10,8%

Kapitalisatiefactor 
(balanstotaal minus boekwaarde van gebouwen en terreinen) / totale baten

maximaal 35% 39,9% 39,6%

Overige kengetallen
Rijksbijdrage per leerling 4.555€           4.633€            
Totale baten per leerling 4.779€           4.822€            
Personele lasten per leerling 3.996€           3.899€            
Huisvestingslasten per leerling 330€              304€                
Overige instellingslasten per leerling 383€              294€                
Totale lasten per leerling 4.850€           4.604€            

Personele lasten ten opzichte van totale lasten 82,4% 84,7%

Aantal leerlingen per 1 oktober 5.960             6.152               
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11.7 Kapitaals- en vermogenspositie 
 
Het beoordelingskader van de Commissie Don speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de 
financiële positie van een schoolbestuur. Het beoordelen en verantwoorden van financiële positie 
gaat wat KPOA betreft verder dan het toetsen van de eigen kapitaals- en vermogensposities aan de 
kengetallen van de Commissie Don en de KPOA-normen. 
De verantwoording van de kapitaals- en vermogenspositie moet gaan over hoe het kapitaal wordt 
ingezet voor het onderwijs van KPOA.  
 
Het kapitaal dat we binnen KPOA aanhouden is er om aan drie behoeften te voldoen: 

- De gewenste behoefte aan investeringen in vaste activa zoals meubilair en 
leermethoden(financieringsliquiditeit); 

- De mogelijkheid om onze rekeningen te kunnen betalen (transactieliquiditeit); 
- De dekking van onvoorziene financiële risico’s (bufferliquiditeit). 

 
Indicatie van de financiële ruimte op balansdatum op basis van het toetsingskader van Don: 
 

 
 
 
Conclusie 
Uit de bovenstaande toetsing volgt dat KPOA per balansdatum geen financiële ruimte heeft. Deze 
toetsing is een indicatie voor de financiële ruimte, waarbij het gehele private vermogen (nagenoeg 
ter grootte van de negatieve ruimte) buiten beschouwing blijft.  
In het model is geen rekening met de gewijzigde financiering van het buitenonderhoud van 
schoolgebouwen en de mogelijke volledige doordecentralisatie van de huisvesting. De 
financieringsliquiditeit wordt bepaald door het investeringsniveau te schatten op basis van 
Rijksbijdragen (=37 % van de Rijksbijdragen = € 10.567.000). De kapitaalsbehoefte wordt door de 
mogelijkheid door spreiding van de investeringen in de tijd gesteld op 55% van het 
investeringsniveau. Deze berekening is een te ruwe maatstaf, waarin geen of te weinig rekening 
wordt gehouden met de ICT-ontwikkelingen binnen de KPOA en de toekomstige investeringsplannen. 
Ook zal met een actuele risico-inventarisatie de bufferliquiditeit worden getoetst. 
 
Wij zullen in 2015 de vaststelling van de financiële ruimte KPOA specifieker bepalen en aansluitend 
hierop een norm voor een bij KPOA passende reservepositie afleiden. Tevens wordt in de kaders 
aangegeven hoe om te gaan met een positieve of negatieve financiële ruimte, rekening houdende 
met een evenwicht tussen de structurele baten en lasten en passend bij ons meerjarig beleid. 
 

Toetsingskader financiele ruimte
x 1.000 euro

Aanwezig kapitaal 
totaal vermogen (balanstotaal=totaal kapitaal) 11.649                 
minus boekwaarde gebouwen -267                     
minus privaat vermogen -1.186                  
Totaal aanwezig kapitaal (gecorrigeerd) 10.196                

Benodigd kapitaal
Kapitaal benodigd voor vaste activa 5.812                   
kapitaal benodigd voor transacties 3.492                   gelijk aan kortlopende schulden
Kapitaal benodigd voor risicobuffer 1.428                   gebaseerd op 5% van de totale baten
Totaal benodigd kapitaal 10.732                 

Verschil aanwezig en benodigd kapitaal
negatieve financiele ruimte -536                     
is exclusief het privaat vermogen
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12.   De toekomst van KPOA  
 
 

12.1. Toekomstige ontwikkelingen  
 
Deze paragraaf geeft een globaal inzicht in de beleidsontwikkelingen voor de komende jaren, die 
mede bepalend zullen zijn voor de ontwikkeling die onze stichting de komende jaren gaat 
doormaken. Wij dienen hierbij rekening te houden met een daling van het leerlingenaantal in de 
komende jaren (zie paragraaf 12.3). Deze daling zal binnen de wijken in de gemeente Amersfoort 
heel verschillend liggen. Voor de gemeente Nijkerk verwachten we een mate van stabilisatie. 
Daarnaast is de ontwikkeling van ons personeelsbestand een belangrijke indicator. Onder begeleiding 
van het arbeidsmarktplatform werken wij op dit moment aan een strategische personeelsplanning 
om ook deze ontwikkeling goed te kunnen monitoren, zowel intern als extern. Beide indicatoren 
dienen in goede verbinding met elkaar gebracht worden. Deels zal dit gedaan worden op 
bovenschools niveau, aan de andere kant ligt hier ook een taak voor de schoolleiding om de 
schoolspecifieke situatie goed in beeld te houden, zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden. Het 
is de verwachting van het CvB dat door arbeidsmarktontwikkelingen, en de toenemende invloed van 
ICT binnen het onderwijs, de organisatie van het onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen de 
komende jaren drastisch zullen veranderen. Het is belangrijk dat KPOA zich hier tijdig op voorbereidt. 
Dit betekent dat een aantal van de beleidsontwikkelingen ook in dat licht beschouwd moeten 
worden. 
 
Ontwikkeling nieuw Strategisch beleidsplan (SBP) 
Voor 2015 en later ligt er een geactualiseerde strategische koers. Uiterlijk in het schooljaar 2017 – 
2018 dient er een geheel nieuw strategisch beleidsplan te worden ontwikkeld. Het voornemen is om 
dit grootschalig aan te pakken, zodat zowel intern als extern maximale betrokkenheid wordt 
gegenereerd.  

 
KPOA toekomstbestendig 
Naar aanleiding van het vertrek van de voorzitter van het CvB is in 2014 gekeken naar de wijze 
waarop KPOA georganiseerd is. Geconcludeerd is dat er geen spectaculaire veranderingen 
noodzakelijk zijn. Een belangrijk leerpunt is wel de afstemming tussen de verschillende 
beleidsdomeinen. Schooldirecteuren geven aan, dat medewerkers op het bestuursbureau niet altijd 
voldoende zicht hebben op de consequenties die keuzes binnen de verschillende domeinen hebben 
op de voortgang binnen de school. Het is mede om die reden, dat KPOA ervoor gekozen heeft om 
een directeur bestuursbureau te benoemen, die een belangrijke taak krijgt in het realiseren van de 
afstemming en de samenhang. Deze directeur krijgt ook de verantwoordelijkheid voor de aansturing 
van het gehele bestuursbureau m.u.v. de controllerpositie. Daarnaast wordt de lijn tussen 
bestuurder en schooldirecteur versterkt. Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 worden de locaties 
verdeeld over beide bestuurders. Door per week structureel schoolbezoeken in te plannen 
investeren wij in de relatie bestuur - school, zonder daarbij overigens te willen tornen aan de 
integrale verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. 
 
Realiseren van Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Schoolbesturen PO en VO, werken samen met de gemeente Amersfoort aan de realisatie van een 
IHP. Binnen dit IHP wordt vastgelegd wanneer welke schoolgebouwen worden vernieuwd c.q. 
verlengd met een levensduur van 40 jaar. Tevens wordt er toegewerkt naar een volledige 
doordecentralisatie van de huisvesting van schoolgebouwen. Hoewel op dit moment nog niet helder 
is op welke wijze dit vorm gegeven gaat worden, zal deze beleidswijziging ook gevolgen hebben voor 
het beheer van onze eigen locaties. Daarnaast zal er binnen de afspraken van het scholenlandschap 
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2030 een gedeeltelijke herschikking plaatsvinden van het aantal scholen. Dit zal een behoorlijke 
impact hebben op leerlingen, ouders en personeelsleden. Door deze herschikking te koppelen aan de 
realisatie van het IHP wordt zichtbaar gemaakt dat het noodzakelijk is fundamentele stappen te 
zetten om ook op de lange termijn het primair onderwijs in Amersfoort, zowel qua inhoud als 
gebouwelijk, gezond te houden.  
 
Passend Onderwijs 
Deze landelijke beleidswijziging heeft een grote invloed op de ontwikkeling van onze scholen. Er zal 
meer dan in het verleden moeten worden samengewerkt met andere partijen. Scholen dienen 
daarnaast hun ambities helder voor het voetlicht te brengen. De positie van SBO en SO dient 
opnieuw herijkt te worden. KPOA kan dat niet alleen. Met behulp van partners, die ook iets echt 
willen veranderen, dienen er op korte termijn stappen gezet te worden om op de langere termijn 
goed voorbereid te zijn op de toekomst. KPOA zal veel moeten blijven investeren om te zorgen dat 
wij in de toekomst adequaat kunnen blijven inspelen op de zorgbehoefte van onze leerlingen evenals 
de relatie met de gemeenten in het kader van de lokale educatieve agenda en de decentralisatie van 
de jeugdzorg.  
 
Professionalisering 
De leerkracht in de klas is een belangrijke sleutel tot succes van leerlingen. De komende jaren zal 
stevig ingezet worden om onze mensen voldoende toe te rusten voor de belangrijke taak waarvoor 
zij staan. Ontwikkelingen binnen ICT vragen om stevige vaardigheden van de mensen in de klas. 
Daarnaast vraagt aansluiting bij de onderwijsbehoefte van leerlingen ook specifieke vaardigheden. 
KPOA gebruikt de “profscan” om leerkrachten periodiek te laten nadenken over eigen competenties 
en ambities. In november 2015 zal een tweede meting plaatsvinden, die gebruikt kan worden om 
met elkaar het gesprek aan te gaan. De sleutel tot verandering wordt gelegd in het creëren van 
eigenaarschap. De nieuwe CAO 2014 geeft kaders voor dat eigenaarschap. Door op schoolniveau met 
elkaar in gesprek te gaan over het wezenlijke van ons vak, versterken wij de kwaliteit van ons 
onderwijs. Door schoolleiders in positie te brengen bieden wij teams optimale kansen voor verdere 
ontwikkeling. De kernwaarden van KPOA zijn hierbij leidend en vormen de basis voor de keuzes van 
de toekomst. Dat gaat niet vanzelf en zal veel vragen van onze mensen. Wij kunnen gerust stellen dat 
binnen het onderwijs een cultuuromslag aan de gang is, die veel kansen biedt. Het is wel zaak van 
een ieder om die kansen te willen zien, waarbij eigen verantwoordelijkheid een houding is, die geldt 
voor een ieder binnen onze organisatie. 
 
Versterken van de onderlinge samenwerking 
Onderwijs is constant in beweging. De verwachtingen van de maatschappij binnen het domein 
onderwijs zijn hoog. De laatste jaren zijn veel verantwoordelijkheden decentraal belegd. Dat vinden 
wij een goede zaak, maar dat vraagt veel van bestuurders en ook van de professionals in het veld. 
Schoolbestuurders en hun scholen zijn dagelijks bezig om zo optimaal mogelijk onderwijs te 
verzorgen voor hun leerlingen. Het is een groot goed dat in Nederland een grote mate van diversiteit 
bestaat voor ouders om de best passende school te kiezen. Deze ruimte dienen wij ook vast te 
houden. Ook zien wij dat de vraagstukken steeds ingewikkelder worden en het CvB is dan ook van 
mening dat verregaande inhoudelijke samenwerking in de toekomst noodzakelijk is. In 2014 zijn 
hiervoor al stevige stappen gezet. Voor de toekomst verwachten wij dat schoolbesturen “steeds 
dichter bij elkaar gaan zitten” om met elkaar de opdracht van het onderwijs vorm te geven. Dit zal 
betekenen dat in het belang van een groter geheel een deel van autonomie verloren zal gaan.  
 
KPOA krijgt een nieuwe voorzitter CvB 
Zoals reeds eerder vermeld, neemt de huidige voorzitter van het CvB, na 42 jaar, afscheid van KPOA. 
In de loop van april 2015 zal de opvolger bekend zijn. Voor de organisatie heeft dit een grote impact. 
Nieuwe mensen geven weer een andere kleur aan de organisatie. Samenwerking binnen het bestuur 
zal opnieuw vorm moeten krijgen. Dit is spannend en maakt mensen onzeker. De geschiedenis van 
KPOA leert, dat een keuze voor een geleidelijke verandering de organisatie geen windeieren heeft 
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gelegd. Ook nu is de noodzaak tot een grote verandering niet aanwezig. Niettemin gaat er wel iets 
veranderen. Gelukkig staat er een goed fundament en werken er competente mensen bij KPOA. De 
wisseling op bestuursniveau zien wij dan ook met veel vertrouwen tegemoet.  
 
 
 
12.2. Continuiteitsparagraaf 
 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 
zogeheten Continuïteitsparagraaf. 
KPOA onderkent het belang van het structureel inbedden hiervan in onze PDCA-cyclus. De huidige 
meerjarenbegroting is hierbij een belangrijk onderdeel. In de begrotingscyclus is de nadruk nog meer 
gelegd op het meerjarenperspectief en de relatie met de beleidsplannen. Wij zijn voornemens de 
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen te vergroten, uitgaande van de strategische 
koers 2015-2018 (zie 5.1 Strategisch beleidsplan). 
 
De bron voor de inhoud van deze paragraaf is de meerjarenbegroting 2015-2018. Deze begroting is 
vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Raad van Toezicht. 
 
Een aantal uitgangspunten/aannames van belang bij de meerjarenbegroting 2015-2018; 

 De bekostiging is meerjarig geraamd rekening houdende met gelden beschikbaar gesteld 
voor het primair onderwijs vanuit het Bestuursakkoord. De basis voor de ramingen zijn de 
macrobedragen zoals gepubliceerd door de PO-Raad in het najaar van 2014. Begin 2015 zijn 
de extra gelden verwerkt in de regelingen voor de personele bekostiging 2014-2015 en de 
bijdragen van personeel en arbeidsbeleid. Een deel van de extra middelen voor 2014-2015 
zijn met terugwerkende kracht in 2014 verwerkt (effect circa € 220.000 positief in 2014). De 
toegekende Rijksbijdragen liggen in de lijn van de ramingen in de meerjarenbegroting. Naast 
de extra gelden is in de meerjarenbegroting uitgegaan van een stijging van de GPL van 1,2%.  

 In afwachting van de ontwikkelingen op het huisvestingsfront (o.a. eerder genoemde IHP) is 
voor het buitenonderhoud gekozen voor het vormen van een voorziening, waarbij de 
inkomsten (onderdeel van MI-bekostiging vanaf 2015, bedrag ruim € 400.000) jaarlijks geheel 
worden onttrokken aan de voorziening voor onderhoud. De dotatie van de voorziening is 
zichtbaar in de stijging van de kosten van huisvesting vanaf 2015. 

 KPOA heeft een beleidskeuze gemaakt mensen en middelen in te zetten voor een goede 
inhoudelijke inzet van ICT. Een van de onderdelen is de nieuwe manier van aanschaf van ICT. 
Er is gekozen om de werkplekken als een ‘dienst’ af te nemen (geen investeringen ICT meer) 
met de mogelijkheid om flexibel om te gaan met middelen. Wijzigingen in het leerlingaantal 
kunnen worden omgezet in minder kosten. De gekozen kwaliteitsslag en flexibiliteit heeft 
een negatief effect op het resultaat van het boekjaar 2014 (extra afschrijving) en beïnvloedt 
ook de vermogenspositie en de resultaten in de toekomst. In de exploitatie 2015-2018 is het 
zichtbaar in een daling van de afschrijvingslasten en een stijging van de overige 
instellingslasten. Doordat het Europees aanbestedingstraject wat vertraagd is en de 
uitkomsten wat onzeker, is het negatieve effect op het resultaat slechts ten dele zichtbaar in 
het boekjaar 2014; € 179.000 extra afschrijvingslasten i.p.v. de geprognotiseerde € 848.000. 
Het gevolg is dat de realisatie 2015 zal afwijken door de vertraging en mogelijk andere 
invulling. In de financiële overzichten van de continuïteitsparagraaf is de oorspronkelijke 
prognose van 2014 vermeld, met de extra afschrijvingslasten van € 848.000 en de realisatie 
2014. De begrote balanspositie en de exploitatie 2015-2017 zijn ongewijzigd overgenomen 
uit de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting 2015-2018 waarbij de extra 
afschrijving volledig in 2014 is verantwoord. 

 De invoering van passend onderwijs en de daarbij behorende geldstromen vanuit de 
samenwerkingsverbanden laten een verschuiving zien van de overige baten naar de 
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Rijksbijdragen. De eerste indruk is dat de overgang van rugzakken naar arrangementen 
gepaard gaat met minder middelen, door een meer ‘op maat’ invulling. 

 

A Toekomst in cijfers 
 
In dit onderdeel worden de kengetallen, de balans en exploitatie weergegeven met de gevraagde 
toelichting. Door de afwijking tussen de prognose 2014 waarop de meerjarenbegroting 2015-2018 is 
gebaseerd, is naast de realisatie 2014 ook de prognose 2014 vermeld in de balans, de exploitatie en 
de financiële kengetallen (A2 en A3 van dit hoofdstuk). 
 
A1 Kengetallen  
 
 

 
 
Leerlingaantallen 
De verwachte leerlingaantallen zijn gebaseerd op de meerjarige prognose van VKO, met indien van 
toepassing, aanpassingen voor school specifieke omstandigheden. 
Op 1 oktober 2014 is het leerlingaantal gedaald met 194 leerlingen t.o.v. 1 oktober 2013. 
Voor de komende jaren verwachten wij een verdere daling van de leerlingaantallen met circa 80-100 
leerlingen per jaar. Naar verwachting zal het aandeel van de bovenbouw-leerlingen de komende 
jaren op eenzelfde niveau blijven, circa 52-53%. En ten slotte daalt ook het aantal gewichten- en 
NOAT-leerlingen. 
 
 
Personele bezetting 
In relatie tot dalende baten en gezien het feit dat meer dan 80% van de kosten direct personeel 
gerelateerd is, is krimp van formatieve bezetting een logische consequentie. In de 
meerjarenbegroting is al rekening gehouden met de in de tabel vermelde daling van de personele 
omvang. In de ons meerjarig personeelsbeleid (incl. planning) wordt hier verder invulling aan 
gegeven. Hierin worden ook de resultaten van het onderzoek naar overhead door Berenschot 
(inclusief een benchmark met ander schoolbesturen) waaraan KPOA onlangs heeft meegedaan, 
verwerkt. Op basis van dit onderzoek zal een norm percentage voor kosten bestuursbureau en 
bovenschools beleid worden vastgesteld. Door de vaststelling en taakstelling van de percentages, 
volgt het bedrag dat ingezet wordt voor bovenschoolsbeleid en bestuursbureau de ontwikkeling van 
de bekostiging. 
 

Kengetal Realisatie Begroting Begroting Begroting
2014 2015 2016 2017

Personele bezetting in fte 1)

Management / directie 46,0 44,1 41,4 39,7
Onderwijzend personeel

303,0 280,0 266,7 258,8
Overige medewerkers 39,0 36,9 36,3 36,4
Totaal 388,0 361,0 344,4 334,9

1) gewogen gemiddelde van het kalenderjaar

Leerlingaantallen
(teldatum 1 oktober) 5.960 5.859 5.779 5.681
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A2 Vermogenspositie en indicatoren 
 
Uitgaande van de geprognotiseerde balanspositie aan het eind van 2014 en op grond van de 
exploitatie voor jaren 2015-2017 is een prognose gemaakt van de balanspositie aan het einde van de 
jaren 2015, 2016 en 2017.  
Het resultaat is gemakshalve onttrokken of toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

 
 
 

1) Betreft de geconsolideerde balans van Stichting KPOA en Stichting Dienstverlening; met de realisatie en 
de prognose 2014 op moment van de vaststelling van de begroting 2015-2018 

 
 
Op basis van de bovenstaande balansposities zijn de geraamde kengetallen als volgt: 
 

 
 

Balans Realiteit 1) Prognose 1) Begroting Begroting Begroting
(bedragen in € 1.000) 2014 2014 2015 2016 2017

€ € € € €
Activa

Materië le  vaste a cti va 3.712 3.040 3.281 3.418 3.517
Tota al  vaste acti va 3.712 3.040 3.281 3.418 3.517

Vlottende activa 7.937 7.937 6.827 6.599 6.645

Totaal activa 11.649 10.977 10.108 10.017 10.162

Passiva

Algemene reserve 5.038 4.366 3.517 3.490 3.649
Bestemmmi ngs reserve publi ek 269 269 269 269 269
Bestemmingsreserve privaa t 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186
Totaal eigen vermogen 6.493 5.821 4.972 4.945 5.104

Voorzieningen 1.663 1.663 1.551 1.487 1.473

Kortlopende schulden 3.493 3.493 3.585 3.585 3.585

Totaal passiva 11.649 10.977 10.108 10.017 10.162

2014 2014 2015 2016 2017
realisatie prognose

Liquiditeit 
kortlopende activa / kortlopende passiva 2,3           2,3           1,9           1,8 1,9 minimaal 0,5

maximaal 1,5
Rentabiliteit
netto - resultaat / totale baten exclusief financiele baten en lasten  -1,2% -3,6% -3,0% 0,1% 0,6% 0,0%

Solvabiliteit 1
eigen vermogen / totaal vermogen 55,7% 53,0% 49,0% 49,0% 50,0% minimaal 30%

Kapitalisatiefactor 
(balanstotaal minus boekwaarde van gebouwen en terreinen) / totale baten 39,9% 37,5% 34,7% 35,6% 36,6% maximaal 35%

norm KPOA
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In de tabel staan de KPOA normen per kengetal vermeld. In de gepresenteerde periode blijven de 
kengetallen solvabiliteit en kapitalisatiefactor binnen de normen. De liquiditeitsfactor begeeft zich 
nog boven de bovengrens, hoewel op een lager niveau in vergelijking tot 2014. 
 
 
A3 Exploitatie 
 

 
 

1) Betreft de geconsolideerde exploitatierekening van Stichting KPOA en Stichting Dienstverlening 
 

 
Toelichting op de ontwikkelingen financieel 
 
Meerjarenperspectief resultaat: 
Over de gehele periode dalen de baten van € 28,5 miljoen in 2015 naar € 27,8 miljoen in 2017;  
Een daling van € 0,7 miljoen, veroorzaakt door de daling van het leerlingaantal.  
De lasten worden structureel naar beneden gebracht van € 29,5 miljoen in 2015 naar 27,7 miljoen in 
2017, een daling van ca. € 1,7 miljoen. 
Het begrote tekort van 2015 dient te worden bezien in samenhang met het financieel overschot in 
2013. Immers, de NOA – middelen die in 2013 zijn ontvangen (€ 1,3 miljoen), werden in dat jaar niet 
meer besteed en zijn aan de algemene reserve toegevoegd. Dit betekent dat de noodzakelijke 
aanpassingen in de formatie om de lasten structureel in overeenstemming te brengen met de baten 
zijn ingezet in het schooljaar 2015-2016.  
 
 
 
Meerjarenperspectief totale baten 

Exploitatie Realisatie 1) Prognose 1) Begroting Begroting Begroting
2014 2014 2015 2016 2017

€ € € € €
Baten
Rijksbijdragen OCW 27.148 27.148 27.954 27.788 27.610
Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 213 213 153 27 16
Overige baten 1.123 1.123 408 216 198

Totaal baten 28.484 28.484 28.515 28.031 27.824

Lasten
Personeelslasten 23.819 23.818 23.907 22.676 22.281
Afschrijvingen 834 1.507 382 406 421
Huisvestingslasten 1.969 1.969 2.459 2.444 2.444
Overige lasten 2.284 2.284 2.683 2.599 2.584

Totaal lasten 28.906 29.578 29.431 28.125 27.730

Saldo baten en lasten -422 -1.094 -915 -94 94

Financiële baten en lasten 71 71 66 66 66

Resultaat -351 -1.023 -849 -28 160
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De totale baten zullen de komende jaren licht dalen. De onder A1 geschetste ontwikkelingen van de 
leerlingaantallen in de komende jaren leiden ertoe dat de Rijksbijdragen sterk zullen afnemen. 
Tegelijkertijd leiden de toekenning van de extra gelden van het bestuursakkoord en het opnemen 
van de vergoeding voor buitenonderhoud in de materiele bekostiging tot een stijging van de 
Rijksbijdragen, waardoor de Rijksbijdragen per saldo licht zullen afnemen. 
De middelen die in het onderwijs akkoord beschikbaar worden gesteld voor het Primair Onderwijs 
zijn niet geoormerkt, maar KPOA is, net als alle andere besturen voor PO, wel verplicht om de 
speerpunten uit het bestuursakkoord uit te werken in beleid. Veel van de aandachtspunten zijn 
binnen onze organisatie al uitgewerkt naar uitgezet beleid. Voorbeelden daarvan zijn de begeleiding 
van startende leerkrachten in het junior teachersproject, het bestemmingsplan ICT en 
professionalisering van leerkrachten in de KPOA academie. 
Door de afbouw van de gemeentelijke subsidie voor onderwijsbegeleiding resteert onder de overige 
overheidsbijdragen alleen de vergoedingen voor gymlokalen en eventuele incidentele vergoedingen. 
 
Meerjarenperspectief lasten 
 
Personeelslasten 
In meerjarenperspectief zijn de loonkosten niet geïndexeerd, noch is na 2015 rekening gehouden 
met toe te kennen periodieken. Het kostenniveau voor 2015 is dus voor de jaren daarna 
doorgetrokken. Daar staat tegenover dat ook aan de batenkant geen indexering van de 
Rijksbijdragen heeft plaatsgevonden vanaf het schooljaar 2015-2016 en dat de GGL gedurende de 
volledige periode van de meerjarenbegroting gelijk gehouden is. 
 
In relatie tot dalende baten en gezien het feit dat meer dan 80% van de kosten direct 
personeelsgerelateerd is, is krimp van formatieve bezetting een logische consequentie. In de 
meerjarenbegroting is al rekening gehouden met daling van de personele omvang. 
KPOA is voornemens om per 01-08-2015 eigen risicodrager te worden voor het Vervangingsfonds. Dit 
betekent dat er op jaarbasis ruim 1 miljoen minder aan premie wordt afgedragen, deze middelen 
zullen in 2015 en verder worden ingezet om de flexibele schil te bekostigen, waardoor ziekteverzuim 
door ‘eigen mensen’ kan worden verzorgd. 
 
 
Meerjarenperspectief afschrijvingen en investeringen 
Het investeringsniveau is door het wegvallen van de investeringen ICT i.v.m. de uitbesteding lager. 
Dit leidt tot een daling van de afschrijvingslast vanaf 2015. 
 
 
Meerjarenperspectief huisvestingslasten 
De huisvestingslasten stijgen vanaf 2015 door de dotatie aan de voorziening onderhoud buitenkant. 
Verder worden geen grote veranderingen in de huisvestingssituatie meegenomen. In het Integraal 
Huisvestingsplan zal het meerjarenperspectief van de huisvesting (en daarmee ook de lasten) nader 
worden besproken. Afhankelijk van de keuzes die in het IHP gemaakt worden, kan dit leiden tot 
bijstelling van het geschetste meerjarenperspectief.  
 
 
Meerjarenperspectief overige lasten 
De uitbesteding van ICT leidt tot een stijging van de overige lasten.  
In de overige lasten 2015 tot en met 2017 wordt er vanuit gegaan dat de lasten voor de uitvoering 
van de regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen op het niveau van de 
toegekende subsidie liggen (€ 400.000).  
Voor de overige posten wordt in de komende jaren een lichte daling voorzien door o.a. terugloop van 
leerlingen. 
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B Overige Rapportages 
 
B1 Interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen 
van KPOA.  
Deze systemen hebben als doel het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de 
betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het naleven van de wet- en regelgeving. In 2012 
en 2013 is de beschrijving van de AO / IC volledig vernieuwd in relatie tot het in eigen beheer nemen 
van de financiële en personele administratie. Verder zijn, zoals in het voorgaande vermeld, financieel 
beleidsplan en treasurystatuut opnieuw ontwikkeld en vastgesteld. Het stelsel van interne 
risicobeheersings- en controlesystemen zal in de komende jaren regelmatig worden geëvalueerd en 
verder geoptimaliseerd. 
 
Binnen de bestaande planning en control cyclus is het inmiddels bestaand beleid dat het CVB 
tenminste 1 X per 2 jaar een uitgebreide risico-inventarisatie verzorgt (risicotool PO-Raad). Wij 
hebben het voornemen in 2015 het risicomanagementsysteem te implementeren in de bestaande 
beleids- en planning en control cylci. Aansluitend op de strategische koers 2015-2018 zal de risico-
inventarisatie wederom worden uitgevoerd, met aandacht voor de vereiste beheersmaatregelen en 
een passende financiële buffer. 
 
   
B2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden  
 
In relatie tot meerjarenbegroting 2015 – 2018 kunnen de volgende financiële risico’s en 
onzekerheden worden benoemd: 

 Grote fluctuaties in leerlingen;  
 Instabiliteit in de bekostiging; 
 Onvolledige indexatie van de bekostiging voor prijsontwikkeling en 

loonkostenontwikkelingen; 
 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten; 
 Het eigen risicodragerschap voor het VVF en de ziektewet per 1 augustus 2015, mede in 

combinatie met het hoog ziekteverzuim. KPOA ontwikkelt beleid waarbij ook het 
terugdringen van (langdurig) verzuim wordt opgenomen. In de begroting van 2015 en verder 
doen we de aanname dat de besparing op de premie van VVF en Ziektewet ingezet wordt 
aan loonkosten in een zogenaamde flexibele schil. De flexibele schil heeft KPOA o.a. nodig 
om de boventallige personeelsleden niet meer op scholen in te zetten, maar als flexibele 
medewerkers in te zetten waar vervanging wegens ziekte nodig is. De werkelijke 
ontwikkelingen inzake ziekte, verzuim en vervanging bepalen of de uitgangspunten worden 
gerealiseerd. 

 Krimp van personeel 
Door de lagere bekostiging en door de opdracht die scholen hebben gehad om een sluitende 
meerjarenbegroting op te stellen is er op veel scholen een krimp van personeel opgenomen 
in de begrotingen, rekening houdend met het natuurlijk verloop door pensioen. 
De vraag is in hoeverre KPOA ook daadwerkelijk afscheid zal kunnen nemen van deze 
personeelsleden, gelet op wetgeving en verplichtingen. Door het instellen van de flexibele 
schil, die bekostigd wordt door de premiebesparing van het VVF wordt al een groot deel van 
deze ‘boventallige’ FTE bekostigd. De flexibele schil moet worden ingezet in vervangingen 
wegens ziekte. 
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Daarnaast heeft KPOA de afgelopen jaren een natuurlijk verloop van ongeveer 10 FTE. Dit 
natuurlijk verloop zal het aantal boventallige FTE’s verlagen. 
 

 Doordecentralisatie huisvesting 
In de voorliggende meerjarenbegroting is beperkt rekening gehouden met het financieel 
effect van de doordecentralisatie huisvesting. De extra inkomsten worden direct ingezet ten 
behoeve van de ontwikkeling van de voorziening groot onderhoud. In de begrotingsperiode 
nemen we ook eenzelfde onttrekking aan de voorziening op. In de loop van 2015 zal binnen 
de Gemeente Amersfoort, in samenwerking met de besturen voor PO besluitvorming 
plaatsvinden over de inzet van de middelen en de daarbij van kracht wordende organisatie 
(doordecentralisatie). Ook de ontwikkelingen in het kader van het scholenlandschap zijn 
onzeker. 

 
Bijsturingsmogelijkheden 
De hiervoor benoemde risico’s en onzekerheden vragen om financiële en bestuurlijke alertheid in 
2015 en in de komende jaren.  
 
Uiteraard zullen wij de financiële en bestuurlijke monitoring in het komende jaar continueren 
middels de periodieke gesprekken met schooldirecteuren, financiële rapportages en prognoses. 
Tijdens deze gesprekken zal, net als bij de begrotingsgesprekken, de beleidsmedewerker personeel, 
aanwezig zijn. De samenhang wordt duidelijk bevorderd door met de verschillende functionarissen 
om tafel te zitten.  
 
Mocht één van de bovengenoemde risico’s zich voordoen c.q. één van de onderliggende aannames 
geen werkelijkheid blijken te zijn, dan is bijsturing nodig. 
 
Op hoofdlijnen bestaat voor 2015 en verder een 4 – tal bijsturingsmogelijkheden: 

 Inzetten van de opgenomen personele buffer in de exploitatie ad € 160.000 (niveau 2015); 
 Bijsturen in de begrote lasten en geplande activiteiten ten aanzien van bovenschools beleid 
 Nemen van directe maatregelen ten aanzien van de flexibele schil, in casu daar waar mogelijk 

het niet verlengen van contracten in combinatie met natuurlijk verloop en het scherper 
inzetten op mobiliteit 

 Inzetten van middelen vanuit de reservepositie. 
 
Daarmee beschikt KPOA over voldoende speelruimte om de benoemde risico’s in financiële zin te 
kunnen afdekken en snel bij te sturen waar nodig. 
Daarnaast kan KPOA steunen op een goede inrichting AO/IC, taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Op de diverse beleidsterreinen is expertise in huis of wordt ingehuurd om 
“verrassingen” te voorkomen, tijdig te signaleren en daar waar mogelijk bij te sturen. 
 
  
 

B3 Rol raad van toezicht 
 
De Raad heeft een auditcommissie ingericht waarmee zij in staat is dieper zicht te krijgen op 
begroting, kwartaalrapportages en behaalde resultaten. In de reguliere vergaderingen ontstaat zo 
meer ruimte om stil te staan bij de onderwijsinhoudelijke resultaten. Op deze wijze verwacht de 
Raad beter de risico’s te kunnen monitoren en het CvB te ondersteunen en adviseren. Vanaf de start 
van 2014 wordt op deze wijze gewerkt. Voor het verslag van de RVT wordt verwezen naar  
onderdeel 3. 
 
 


