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1.

Inleiding

In het jaarverslag worden de algemene onderwijskundige doelstellingen, personeelsmanagement en
besteding van middelen getoetst aan de doelen en activiteiten zoals gesteld in de beleidsagenda en
de begroting over het kalenderjaar 2011.
Evenals in het jaarverslag 2010 hebben wij ook in dit jaarverslag een beperkt jaarverslag per school
opgenomen. (zie hoofdstuk 4). In deze verslagen leggen de scholen in beperkte zin verantwoording af
over hun gevoerde beleid. Daarnaast maken een aantal scholen een uitgebreid jaarverslag dat binnen
de eigen geledingen wordt besproken.
Dit jaarverslag beantwoordt aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de regeling verslaggeving Onderwijs
WJZ/2007/50507, waarmee aangesloten wordt op de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waarbij
OCW een eigen katern heeft t.w. RJ 660. Deze regeling sluit zoveel als mogelijk aan op de algemeen
geldende voorschriften voor de jaarverslaggeving en is flink vereenvoudigd. Scholen en andere
onderwijsinstellingen verantwoorden zich daardoor op een andere manier. Een manier die meer recht
doet aan de beginselen van “goed bestuur”. Over de keuzes die gemaakt zijn en de resultaten die
behaald zijn, verantwoorden zij zich bij ouders, de medezeggenschapsraden, gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Kortom: scholen krijgen meer ruimte om hun “horizontale
verantwoording” in te vullen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de verplichte invoering van
het elektronisch financieel jaarverslag (EFJ) per 2006.
Door op deze wijze de beleidsagenda, de begroting, de activiteitenplannen en het jaarverslag te
integreren binnen één systematiek, kan op de juiste wijze inzicht worden verstrekt aan de
verschillende instanties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit jaarverslag hoort bij de verplichte
externe verantwoording ten behoeve van het Ministerie van OCW.
Na een, in financieel opzicht, roerig jaar 2010, zijn wij in 2011 in rustiger vaarwater gekomen. Hoewel
wij in de begroting van 2011 nog rekening hadden gehouden met een fors negatief saldo van
€ 633.331, is het jaar afgesloten met een geconsolideerd negatief saldo van € 173.063. Een
duidelijke verbetering van het resultaat dat voor een deel terug te voeren is tot een adequatere
planning en controlcyclus en een beter beeld van de inkomsten en uitgaven. (zie verder hoofdstuk 3.6)
De aanpassingen zoals die in de begroting van 2011 zijn aangebracht, MI begroting van de scholen 10% en een vermindering van de formatie met 3,5%, zijn ook als basis gebruikt voor de begroting van
2012. Gelet op de ontwikkeling van het leerlingenaantal dienen wij per 01-08-2012 afscheid te nemen
van zo‟n tien formatieplaatsen.
De meerjarenbegrotingen 2012 t/m 2014 laten een positief resultaat zien. Wel zien wij dat wij vanaf
2015 weer te maken krijgen met een tekort. Het CvB maakt zich zorgen over de wijze waarop de
bekostiging binnen het PO wordt geregeld. Verandering in de werkgeverslasten worden niet
automatisch gecompenseerd, terwijl pas in de loop van een kalenderjaar volledig duidelijk is welke
baten uiteindelijk voor dat jaar beschikbaar komen. Dit maakt het lastig, zo niet onmogelijk, om een
realistische inschatting te maken van het te verwachten verloop van de financiële huishouding.
In de financiële paragraaf van dit bestuursverslag wordt al aangegeven dat wij gelet op de laatste
e
ontwikkelingen verwachten dat, op basis van de feitelijke cijfers 1 kwartaal, in 2010 toch een tekort te
verwachten is, als er geen aanvullende maatregelen genomen worden. Naar de mening van het CvB
is het dan ook niet meer mogelijk om met het geld van vandaag het onderwijs van gisteren te
bekostigen. Dit betekent dat KPOA de komende jaren voor enorme uitdaging staat om de goede
dingen te blijven doen. Het is aan ons allen om dit met elkaar waar te maken.
Wil Ellenbroek, Voorzitter College van Bestuur
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HOOFDSTUK 2

Basisgegevens

In het kader van de invoering van lumpsum en de daarmee samenhangende verantwoording wordt dit
jaarverslag gemaakt. Het is zowel een verantwoording naar de eigen organisatie, als een
verantwoording naar het ministerie in het kader van de wettelijke verplichting. KPOA is daarnaast van
mening dat het in de veranderende maatschappelijke context noodzakelijk is om ook verantwoording
af te leggen aan de omgeving van de stichting respectievelijk onze scholen.
Op dit moment wordt hier door de werkgroep communicatie initiatieven voor ontwikkeld, passend
binnen de huidige maatschappelijke context, waarin sociale media een belangrijke rol speelt.
Dit jaarverslag dient vooral om intern verantwoording af te leggen. In het licht van de ontwikkeling van
onze organisatie zal, in het kader van de interne verantwoording, speciaal aandacht besteed wordt
aan de RvT, (G)MR en de directies van onze scholen. Zij zijn het die ook in formele zin een
belangrijke rol spelen in beleidsontwikkeling van onze stichting. Niettemin willen wij ook apart
aandacht besteden aan de verantwoording richting ouders en personeel. In het kader van de
ontwikkeling van het strategisch beleid hebben wij ervaren dat er een grote betrokkenheid is bij deze
doelgroepen. Directeuren krijgen dan ook de opdracht om dit jaarverslag binnen de eigen school, met
diverse geledingen te agenderen en het bestuur een terugkoppeling te geven van de resultaten van
dat overleg. Het bestuur is daarbij niet alleen geïnteresseerd in inhoudelijke opmerkingen. Ook in
opmerkingen die er toe kunnen leiden dat een volgend jaarverslag nog meer aansluit bij de behoefte
van deze gesprekspartners blijft het bestuur zeer geïnteresseerd.
Met het jaarverslag wil het bestuur van KPOA verantwoording afleggen over het door haar gevoerde
beleid. Zij wil duidelijkheid verschaffen over de gemaakte keuzes en wil de diverse doelgroepen
betrekken bij de verdere toekomstige ontwikkelingen. Tevens is het bestuur van mening dat dit
jaarverslag ertoe zal leiden dat men zicht krijgt in de samenhang van de verschillende onderdelen van
beleid. Tot slot dient dit jaarverslag ook de basis te zijn voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van
de stichting.
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2.1

Algemene gegevens

Naam:

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o

Bezoekadres: Matthias Withoosstraat 34
3812 ST Amersfoort
Postadres:
Postbus 930
3800 AX Amersfoort
Telefoon:
Fax:

033 – 2570645
033 – 2570646

website:
e-mail:

www.kpoa.nl
info@kpoa.nl

2.2

Juridische structuur

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

Samenstelling College van Bestuur ultimo 2011

Bestuur
Nummer: 71488
Functie:

Naam leden
in bestuur sinds:

Mutatie (aftredend)*:

Voorzitter CvB

Dhr. Wil Ellenbroek
01-08-2008

-

Lid CvB

Dhr. Bert Dekker
01-08-2008

-

Beide bestuursleden hebben in het kalenderjaar 2011 de volgende bezoldiging ontvangen:
Dhr. Wil Ellenbroek
Dhr. Bert Dekker
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2.4

Bezetting bestuursbureau

Functie:

Naam

In functie sinds

Beleidsmedewerker
Personeel

Mevr. Mieke v.d. Pasch - Smeels
WTF: 0,9075

01-01-2002

Secretaris College van
Bestuur

Mevr. Brigitte Visser
WTF: 1,0000

01-10-2006

Adm. medewerkster

Mevr. Manon Nagelkerke – v. Empelen
WTF: 0,4490

01-08-2003

Adm. medewerkster

Mevrouw Diny Froon – Rigter
WTF 0,5020

01-01-2012

Adm. medewerkster

Mevrouw Marjolein Ruitenbeek
WTF 0,4025

01-01-2012

Office manager

Mevr. Marieke van Middelaar
WTF 0,6025

01-11-2009

Beleidsmedewerker
Onderwijs en Opleidingen

Mevr. Willy van Dijk – Roest
WTF 0,8564 , waarvan 0,1754 BAPO

01-08-2008

Managementcontroller

Mevr. Martine Thalen – v. Dongen
WTF 0,5985

01-09-2008

Beleidsmedewerker
huisvesting

Mevr. Thera Verdam
WTF 0,8415

01-11-2011

Medewerker Financiële
administratie

Astrid de Blom
WTF 0,6930

01-11-2011

Medewerker Personele
administratie

Christa Caspers
WTF 0.8400

01-11-2011

2.4.1

Vertrokken medewerkers bestuursbureau

nvt
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2.5

Organisatiestructuur

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

Raad van Toezicht

Jaarverslag Raad van Toezicht KPOA 2011
a.

Samenstelling Raad van Toezicht 2011

Functie:

Naam leden
in RvT sinds:

Mutatie (aftredend)*:

Voorzitter

Dhr. Bob van de Ven
01-08-2009

01-08-2012

Lid

Dhr. Bart Verreijt
01-08-2008

01-08-2015

Lid

Mevr. Liesbet van ‟t Hoff
01-08-2008

01-08-2012

Lid

Dhr. Arjen Wierikx
01-08-2008

01-08-2012

Lid

Dhr. Herman Casteel
01-08-2008

01-08-2014

Lid

Mevr. Ageeth Bakker
01-08-2008

01-08-2014

Lid

Mevr. Havva Jongen
19-01-2010

01-08-2014

De leden van de Raad van Toezicht hebben in het kalenderjaar 2011 ieder een vergoeding van
€ 1.500,-- ontvangen in verband met hun werkzaamheden.
b.

Overzicht vergaderingen

Datum
11-01-2011

06-04-2011
16-05-2011

29-09-2011

22-11-2011

Belangrijkste besproken onderwerpen
Locatie van de vergadering: Het Baken
Begroting 2011
Managementrapportage
Nota identiteit
Managementrapportage
Strategisch beleidsplan, herijking
Locatie van de vergadering: DOK12
Jaarrekening 2010
Managementrapportage
Identiteit
Locatie van de vergadering: Caeciliaschool
Financiële rapportage t/m augustus 2011
Thema 2011-2012: Leren van elkaar
Managementrapportage
Opvolging voorzitter
Locatie van de vergadering: Langenoord
Managementrapportage
Opvolging voorzitter

c.
Overleg met Directeurenberaad en GMR
Om voeding te houden met de organisatie heeft, conform afspraak, een aantal leden van de RvT een
bezoek gebracht aan een vergadering van het directeurenberaad en de GMR:
23-05-2011
29-02-2011

GMR
Dibera

Ook heeft de Raad besloten om haar vergaderingen, zo mogelijk te laten plaatsvinden op één van de
scholen van de stichting. De betreffende school krijgt dan de gelegenheid om de leden van de RvT te
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informeren over de ontwikkelingen van de eigen school. In 2011 heeft de raad conform deze afspraak
haar vergaderingen op verschillende scholen gehouden.
d.
Good governance / Code Goed Bestuur
De afgelopen jaren heeft good governance, in het onderwijs ook wel educational governance
genoemd, steeds meer aandacht gekregen. Per 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed
bestuur voor instellingen in het primair en voortgezet onderwijs van kracht en zijn de bepalingen uit
deze wet in de diverse onderwijswetten verankerd. Ook de sectororganisaties hebben de afgelopen
jaren codes voor goed bestuur ingevoerd.
Belangrijke thema's in de wet en deze codes zijn:
scheiding van bestuur en toezicht (voor PO en VO verplicht per 1 augustus 2011);
aandacht voor horizontale verantwoording;
sturing en beheersing van de interne organisatie en processen;
integriteit en transparantie.
De PO-Raad heeft begin 2010 een code Goed Bestuur in het primair onderwijs vastgesteld in overleg
met haar leden. Als lid van de PO-raad onderschrijft KPOA deze code de Raad van Toezicht ziet erop
toe dat de uitgangspunten van deze 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.
e.
Toezicht op het functioneren van het College van Bestuur
In overleg met het College van Bestuur is besloten om de jaarlijkse functioneringsgesprekken , die
normaliter in het najaar van 2011 gevoerd worden te verplaatsten naar het voorjaar van 2012. Aldus is
ook geschied.
f.
Het functioneren van de Raad van Toezicht
In een bijeenkomst waarin de Raad van Toezicht zonder College van Bestuur bijeen is gekomen, is
het eigen functioneren van de Raad uitvoerig aan de orde gekomen. Daarbij zijn zaken als de code
good governance, de relatie Raad van Toezicht College van Bestuur, de wijze van
informatievoorziening en de kwaliteit daarvan, uitvoerig en in een open sfeer besproken.
8.
Bijzondere aandachtspunten
 In 2010 is KPOA voor het eerst geconfronteerd met het feit dat de begroting fors overschreden
werd. De Raad van Toezicht heeft tijdens de verslagperiode dan ook extra aandacht besteed aan
de planning en controlecyclus en heeft het gevoerde beleid van het College van Bestuur extra
gemonitord op dit terrein. De Raad heeft het College de opdracht gegeven om tenminste vanaf
2013 een sluitende meerjarenbegroting te presenteren.
 Ook KPOA is geconfronteerd met het fenomeen van de zwakke of zeer zwakke school. De Raad
van Toezicht is door het College van Bestuur geïnformeerd over de activiteiten die ondernomen
zijn om de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende school te verbeteren.
 Het onderwerp “identiteit” heeft extra aandacht gekregen en de Raad van Toezicht heeft hierover
in 2010 een speciale bijeenkomst georganiseerd met een extern deskundige van de bond KBO.
De Raad is verheugd met het feit dat e.e.a. geleid heeft in het realiseren van een nota identiteit,
die in het voorjaar van 2012 aan de diverse geledingen zal worden aangeboden..
 In 2010 is een start gemaakt met het herijken en bijstellen van het strategisch beleid op
bestuursniveau. De Raad van Toezicht heeft hierover overleg gevoerd met de heer Hauptmeijer,
die als extern deskundige door het College van Bestuur is ingehuurd. E.e.a. heeft in 2011 geleid
tot een nieuw vastgesteld en door de Raad goedgekeurd Strategische beleidsplan 2011 – 2012.
 Tot slot heeft de Raad van Toezicht in 2011 extra aandacht besteed aan de wijze waarop de
professionalisering van het schoolmanagement vorm krijgt en het directeurenberaad haar nieuwe
rol oppak, waarbij ook de relatie Directeurenberaad – College van Bestuur punt van discussie is
geweest. In de vergaderingen van de Raad is het functioneren van de directeuren regelmatig
onderwerp van gesprek. Met name waar het de aansturing door het College van Bestuur betreft.
 In 2011 is extra aandacht besteed aan de wijze waarop innovatie binnen de stichting vorm krijgt
en “Leren van elkaar” verder wordt ontwikkeld.
Amersfoort, 2 mei 2012
Drs. B.J.P. van de Ven
2012-05-25 jaarverslag 20112011
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2.7
Wie is KPOA?
De stichting is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van zes schoolbesturen
(periode 1997 – 2002) uit de gemeente Amersfoort en Nijkerk. De basis voor deze fusie is gelegd in
1997. De Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Amersfoort (zeven scholen) fuseerde met een drietal
“kleine” katholieke schoolbesturen uit de gemeente Amersfoort. Later zijn daar een school voor
speciaal basisonderwijs en een school uit de gemeente Nijkerk aan toegevoegd. KPOA heeft op dit
moment zeventien scholen en had op de teldatum 01-10-2011 6236 leerlingen. Voor het eerst in jaren
was er sprake van achteruitgang.
Het is hiermee het grootste bestuur voor primair onderwijs in de gemeente Amersfoort. Het
marktaandeel in deze gemeente bedraagt voor onze stichting op dit moment 37,5% (37,6% in 2010)
excl. Het Baken uit Nijkerk.
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2.8

Basisgegevens scholen

Scholen
Aloysiusschool 15CZ
Dupontplein 14, 3817 DV Amersfoort
Het Baken 06KF
Venestraat 29, 3861 BV Nijkerk
Biezen 06LM
Kraailand 1, 3828 HV Hoogland
Breede Hei 23PG
Dopheide 40, 3828 HL Amersfoort
Caeciliaschool 15 ML
Rossinistraat 1, 3816 LZ Amersfoort
Drieslag 15OZ
Raadhoven 4, 3813 LW Amersfoort
DOK12 29XW
Laakboulevard 412, 3825 KL
Josephschool 06ZN
Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen
Kameleon 21RT
Stradivariusstraat 159, 3822 DP Amersfoort
Kinderhof 15TT
Fürglerplein 6, 3815 KZ Amersfoort
Kubus 15HB
Spaarnestraat 2, 3812 HG Amersfoort
Noordewierweg 235, 3812 DH Amersfoort
Langenoord 03 TB
Kerklaan 7, 3828 EA Hoogland
Malelande 27LV
Juttepeergaarde 2, 3824 BE Amersfoort
Marke 27NR
Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort
Michaëlschool (SBO) 00UI
Van Aldemondestraat 2, 3814 RV Amersfoort
School op de Berg 04WU
Tollenslaan 2, 3818 VG Amersfoort
Tafelronde 15YG
Koning Karelpad 12, 3813 HC Amersfoort
Schimmelpenninckkade, 3813 AD Amersfoort

Directeur
Nina Bouwman
Gerard Hogerwerf
Madeleine Witmaar. Met ingang van
01-11-2011 Cécile van de Riet
Rieny Vos
Carmen van Liempt
Karin Heusden. Met ingang van 01-03-2011
Martijn van Elteren en Ineke Hoekstra
Bettine Bakker
Gert de Wit
Ton Keesom (interim) tot 01-01-2011 en Karin
Heusdens vanaf 01-03-2011
Martijn van Elteren en Ineke Hoekstra (m.i.v.
01-03-2011)
Karin van de Hoven

Koen Weusten
Cor Uppelschoten
en Cécile van de Riet (tot 01-11-2011)
Jos Smeels (tot 01-11-2011)
en Jaap Bosman
Eva Naaijkens
Marga Graafland
Jos Houtveen

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

2012-05-25 jaarverslag 20112011

Pagina 11

KPOA

2.9 Aantal leerlingen

Het aantal leerlingen is voor het eerst in vele jaren licht gedaald van 6242 leerlingen naar 6236
leerlingen. Per 01-10-2009 is de Drieslag voor de derde maal onder de opheffingsnorm (184 lln)
gebleven. Dit betekent formeel dat de bekostiging van de school per 01-08-2010 is beëindigd. Vanaf
dat moment wordt de school in stand gehouden door middel van gemiddelde schoolgrootte (=
regelgeving). Het bestuur is met de school en de overige besturen in de wijk in overleg om de verdere
toekomst van de school in kaart te brengen.
(De opheffingsnorm van de gemeente Nijkerk bedraagt 116 leerlingen)
2.10
Klachten
In het kalenderjaar 2011 zijn er geen officiële klachten door het bestuur ontvangen. Wel is er een
tweetal gevallen gesprekken gevoerd met ouders die het bestuur en de schoolleiding aandacht
vroegen voor de manier waarop leerkrachten om gingen met leerlingen. Met betrokken ouders,
leerkrachten en schoolleiding zijn hierover goede afspraken gemaakt.
Eén ouder heeft een klacht bij de landelijke klachtencommissie ingediend. Deze klacht is door de
commissie niet ontvankelijke verklaard.
2.11
Missie / Visie (Nieuw SBP)
In de verslagperiode heeft onze stichting een nieuw Strategisch Beleidsplan (SBP) vastgesteld voor
de periode 2011 – 2015. Het betreft een actualisering van het beleidsplan uit de vorige periode. Het
SBP bevat algemene bestuurlijke kaders die verder uitgewerkt zijn in een Strategische monitor. Via de
lijn van de beleidsmedewerkers en de productgroepen wordt e.e.a. concreet uitgewerkt .
Het motto van KPOA is:
“Leren van elkaar”
het lerende kind en de lerende professional
Dit betekent dat KPOA scholen een eigen onderscheidend en uitdagend schoolprofiel hebben, binnen
de door het bestuur bepaalde kaders. De diverse scholen hebben in elk geval een eigen profiel en
soms een sterk onderscheidend profiel. De autonomie van de school is groot, men werkt op een
geheel eigen wijze aan het profiel van de scholen. Daar staat tegenover dat er juist een sterke
behoefte is aan centrale kaders. Men wil weten waar met aan toe is en men wil meer gebruik maken
van elkaars ervaringen om daarmee toegevoegde waarde te kunnen bieden aan de eigen
(school)organisatie. Het “leren van elkaar” staat daarmee meer dan ooit in de belangstelling en wordt
door sommigen aangegeven als randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van de eigen
school, Leren van elkaar, beter functioneren door kruisbestuiving, kennis delen tussen aparte scholen
is uitgangspunt
In dit nieuwe SBP legt KPOA de focus op de volgende beleidsterreinen
 Professionaliseren van de leerkracht. De blik is van binnen naar buiten
 Schoolontwikkeling
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2.12







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
Uitgangspunten van onze stichting
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 krachten veld
KPOA is transparant

HOODSTUK 3.
Beleidsonderdelen
In dit hoofdstuk vindt een korte verantwoording plaats van het gevoerde beleid in 2011. De basis van
de beschreven onderdelen ligt in het door het bestuur vastgesteld Strategisch Beleidsplan 2007-2011
en 2011 – 2012 de vertaling daarvan in de concrete plannen zoals die, op verzoek van het bestuur
door het Dibera en in directe vorm door de productgroepen onder leiding van de beleidsmedewerkers
zijn uitgevoerd c.q. opgesteld.
3.1

Onderwijs en identiteit

Van stageschool naar opleidingsschool
In het strategisch beleidsplan 2011-2015 staat vermeld dat de KPOA het belangrijk vindt invloed uit te
oefenen op de opleiding van (toekomstige) leerkrachten waarbij samenhang gerealiseerd wordt
tussen schoolontwikkeling en opleidings- en professionaliseringstrajecten. Om dit te realiseren is er
een start gemaakt met het schrijven van een beleidsplan ten aanzien van opleiden in school. (samen
opleiden)
De beleidsmedewerker Onderwijs & Opleiding en de bovenschoolse opleidingscoördinator hebben in
november en december de directeuren en stage-opleidingscoördinatoren uitgenodigd voor een te
houden gesprek/interview over opleiden en de samenwerking met de pabo. Deze gesprekken vinden
plaats in het voorjaar van 2012 en zullen gebruikt worden als nul-meting voor het te schrijven
1
beleidsplan. Onderdeel van de gesprekken zijn de taakomschrijving vastgesteld in het
2
directeurenberaad (2010) en de brochure „Wat mag je van mij verwachten?‟ . Deze brochure over
rollen en taken is in eerste instantie gemaakt voor de (academische) opleidingsscholen, maar kan een
handreiking zijn voor stagescholen die zich mogelijk willen ontwikkelen tot opleidingsschool.
De opleidingsschool
De Kinderhof en de Marke, die in resp. september 2009 en januari 2010 begonnen zijn als
opleidingsschool, hebben een structuur neergezet in de school met de juiste voorwaarden voor
opleiden in school. Beide scholen hebben een schoolopleider (interne coach). Een aantal
3
praktijkopleiders hebben deelgenomen aan de communicatietraining voor praktijkopleiders .
De academische opleidingsschool
Het lectoraat „de academische basisschool‟ is in november 2011 afgerond middels een Masterclass
georganiseerd door de HU Instituut Theo Thijssen, lector Ton Bruining en associate lector Marja van
den Eijnden en de betrokken academische opleidingsscholen. Ter afronding van dit lectoraat hebben
Ton Bruining en Marja van den Eijnden de volgende uitgaven geschreven die allen te downloaden zijn
op de website: www.academischebasisschool.nl
Bruggen bouwen, Vijf jaar lectoraat Academische basisschool
In beweging, De context van de Academische basisschool
Grenzen overschrijden, Ontwikkeling in de Academische basisschool
Studenten
Binnen het partnerschap tussen de KPOA, KSU en de HU ITT/Amersfoort is een aantal van 80
studenten afgesproken die voor 40% binnen onze scholen worden opgeleid. Deze 80 studenten zijn
nodig om de financiële vergoeding voor het „zijn van een Opleidingsschool‟ te verkrijgen van het
ministerie van OC&W.
In het schooljaar 2010-2011 hebben we dit aantal ruimschoots gehaald.
1

Taken van de stage / opleidingscoördinator oktober 2010
Wat mag je van mij verwachten? Over rollen, taken en verantwoordelijkheden in de (academische) opleidingsschool, Yvette
ten Barge en Willy van Dijk, oktober 2010
3
Communicatietraining voor school- en praktijkopleiders, academische basisschool Utrecht-Amersfoort 2011
2
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Kwaliteitsborging
Het partnerschap van de academische basisschool Utrecht-Amersfoort heeft zich in oktober 2011
verantwoord naar OC&W middels een nieuwe subsidieaanvraag voor het „academische deel‟.
Academische opleidingstrajecten zijn in de gelegenheid gesteld om voor de komende vier jaar
structureel een vergoeding van € 70.000,- aan te vragen. Het academische opleiden en het
partnerschap van beide schoolbesturen (KSU en KPOA) en de opleiding (HU ITT) moeten aan
vastgestelde criteria voldoen. Eind 2011 kwam de beschikking binnen.
De reactie van de Commissie der wijzen:
‘De commissie heeft vastgesteld dat de academische opleidingsschool Academische basisschool UtrechtAmersfoort' voldoet aan de doelstellingen van de regeling. In het gesprek met de commissie heeft deze
academische opleidingsschool zich getoond als een stevig partnerschap. Opleiding, onderzoek en
schoolontwikkeling zijn goed verbonden. De onderzoeksthema’s worden (aan)gedragen door de schoolteams,
waarvan de student ook onderdeel uitmaakt. Zo groeien studenten samen met de leerkrachten toe naar nieuwe
inzichten. Het curriculum van de opleiding heeft een sterke onderzoekslijn.
De visie is sterk ontwikkeld en de begeleidingsstructuur is vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
opgezet. De onderzoeksinfrastructuur biedt daarmee een stevige basis voor verankering, maar op enkele
punten dient nog extra inspanning te worden gepleegd. De commissie adviseert om te komen tot een breder
academieteam gericht op 'de academische opleidingsschool', losgekoppeld van een specifiek lectoraat.
Ook adviseert de commissie om te bekijken welke onderzoeksthema’s geschikt zijn om op metaniveau (het
niveau van de academische opleidingsschool) de onderzoeksresultaten te bundelen, waardoor het partnerschap
als geheel op deze thema's kan komen tot een gezamenlijke ontwikkeling. Daarmee kan het
4
onderzoeksprogramma verder worden versterkt.’
5

Van lectoraat naar Academieteam
Op dit moment (juni 2011) zijn binnen KSU en KPOA 5 academische basisscholen en daarnaast vijf
opleidings-scholen met de mogelijke ambitie academische basisschool te worden.
Zij stellen rond deze tijd hun onderzoeksthema vast en werken dit begin schooljaar 2011/2012 uit in
een onderzoeksplan. Deze 5 onderzoeksplannen zijn de basis voor het onderzoeksplan Academische
Basisschool Utrecht Amersfoort dat in het najaar van 2011 gereed moet zijn als onderdeel van de
verantwoording aan OCW voor de beschikbaar gestelde subsidie. Zoveel mogelijk worden
leerkrachten, onderzoeksdocenten en studenten gematcht met dit thema. De lector op dit thema wordt
vanaf de start hierbij betrokken. Studenten die deelnemen aan het Excellentietraject Amersfoort
(Sirius) kunnen onder voorwaarden deelnemen aan een van de academieteams en daar één of meer
„sterpunten‟ verwerven. De voorwaarden voor deze studenten en een uitwerking van hun rol in deze
academieteams worden in het najaar van 2011 uitgewerkt.
In de structurele situatie, vanaf schooljaar 2012/2013, is het tijdpad als volgt: uiterlijk begin april is per
academische basisschool het onderzoeksthema voor het daarop volgende schooljaar bekend. De
onderzoeksdocent heeft kennis van het betreffende thema, samen met de kartrekker onderzoek en
begeleid door de betreffende inhoudelijk lector wordt de onderzoeksvraag aangescherpt en het
onderzoeksplan opgesteld. Studenten (regulier, ALPO en excellent) verbinden zich vanuit dit
onderzoeksthema aan de school voor een leerwerkplek. Het schooljaar 2011-2012 zal gebruikt
worden als overgangsjaar. De vormgeving en werkwijze kan werkende het schooljaar aangepast
worden.
Kennis delen
De website www.academischebasisschool.nl wordt maandelijks bijgewerkt en goed gelezen.
Alle brochures en onderzoeksverslagen zijn te downloaden.
KPOA is middels de bovenschoolse opleidingscoördinator vertegenwoordigd in het
opleidingsoverleg met andere besturen en de opleiding (BOiS). Presentaties over de
(academische) opleidingsschool zijn daarin een onderdeel.
Deelname aan congressen zoals het Velon Congres (Vereniging van lerarenopleiders)
Jaarlijkse presentatie van de collectieve onderzoeken van de (academische)
opleidingsscholen middels een „feestelijke bijeenkomst‟.
Bijdrage aan de ontwikkeling van opleidingstrajecten binnen de HU, zoals Excellentietrajecten
waarbij er meer nadruk gelegd wordt op het doen van onderzoek.

4
5

2011-Dec-19_DUO--besluit verlenging subsidie-academische basisschool-1
Organisatiestructuur, een voorstel op basis van academieteams, vastgesteld op 22 juni 2011, Willy van Dijk en Peter Lorist.
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6

Young Professionals
Het begeleidingstraject voor startende leerkrachten bestaat uit een videotraject van 2 tot 3 opnames,
waarin de eigen leervraag van de Young Professional centraal staat. Daarnaast zijn er 4
intervisiebijeenkomsten met andere YP‟s, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van videobeelden uit
de eigen groep. De KPOA heeft drie professionele video interactiebegeleiders voor 1 dag per week in
dienst. In juni 2011 hebben 22 startende leerkrachten hun Young Professional deelnamecertificaat
ontvangen.
Het begeleidingstraject is door hen als volgt beoordeeld:
het videotraject
8,3
de communicatietraining
6,8
de intervisie (met videobeelden)
7,9
In schooljaar 2011-2012 zal er geen communicatietraining meer plaatsvinden voor de Young
Professionals. Budgettair gezien is dit niet meer haalbaar.
Vanaf september 2011 worden ook de langdurige invallers betrokken bij dit traject. Daarnaast was er
enige ruimte om de begeleiders in te zetten voor andere video-begeleidingstrajecten. Er zijn vijf
begeleidingsvragen, via de personeelsfunctionaris, gehonoreerd.
Leerkrachten die een 1- of 2- jarige opleiding volgen per augustus 2011
Opleiding schoolleider basisbekwaam 1
Middenmanagement
Intern begeleider
1
Orthopedagogiek
Master Leren en Innoveren
2
Pedagogiek
Master RT
2
Rekenspecialist
e
Master SEN 2 fase
1
Taal-leesspecialist
Master SEN leren
3
Bewegingsonderwijs
Master SEN gedrag
7
Onderwijswetenschappen
Master psychologie
1
Omgangskunde

2
2
2
5
2
3
1
1

MT-Kwaliteitskring voor bouwteamleiders en adjunct-directeuren
In 2011 hebben de bouwteamleiders de kwaliteitskring zelf vorm gegeven. Er zijn twee bijeenkomsten
geweest waarin de ontwikkelpunten van de scholen op papier zijn gezet middels een mindmap. Deze
zijn te vinden op de KPOA website: www.kpoa.nl doorklikken
naar:boekenkast/leergemeenschappen/MT-kwaliteitskring
Passend Onderwijs
In 2011 zijn de zorg/ondersteuningsprofielen, de facts en findings voor alle KPOA-scholen afgerond.
Elke school heeft hier een verslag van gekregen. Een KPOA-overzicht komt in 2012.
De productgroep Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het opzetten van een Onderzoekscentrum
in eigen beheer. Dit onderzoekscentrum zal een onderdeel worden van het KPOA-expertisecentrum
wat onderdeel zal gaan worden van onze SBO school de Michaël. In januari 2012 zal er een pilot
onderzoekcentrum van start gaan.
Het KPOA IB-netwerk komt jaarlijks drie keer bij elkaar. In 2011 is er in gezamenlijkheid gewerkt aan
een KPOA-format voor het Ontwikkelingsperspectief (OOP).
Excellentie in het basisonderwijs
De School op de Berg heeft in 2011 een landelijk erkend Certificaat voor meer- en hoogbegaafdheid
ontvangen. De plusklas van de School op de Berg staat open voor leerlingen van andere scholen.
De vergoeding die hiervoor gevraagd wordt, wordt binnen de KPOA door de eigen school vergoed. Er
zijn een zestal scholen die een eigen plusklas ingericht hebben voor een dagdeel per week. Gezien
de bezuinigingen op personeel, staat dit erg onder druk.

6

Young Professionals 2011-2012, http://www.kpoa.nl/nl/boekenkast/leergemeenschappen/young-professionals
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Nota Identiteit
Belangrijkste activiteiten (wat
is er gedaan?)

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)

A. Er is een kadernota
Identiteit ontwikkeld

1. Gespreksavonden met
belangstellende ouders en
leerkrachten over het
eerste concept van de
nota
2. Definitieve nota is begin
2012 door het CvB
vastgesteld

1. GMR heeft inmiddels
ingestemd met de nota.
2. Naar verwachting keurt de
RvT de nota nog voor het
einde van het schooljaar
2011-2012 goed.

Conclusie:
Het heeft de nodige inspanningen gekost om uiteindelijk te komen tot een nota Identiteit. De
gespreksavonden hebben bij de realisatie zeer positief gewerkt. De nota biedt de schoolorganisaties
voldoende ruimte om passend bij hun eigen omgeving nu te werken aan de concrete uitwerking van
identiteit.

3.1.1
gecorrigeerde
scores (G)LG

Eindopbrengsten (Cito) in 2011. (2010-2011)
ALO

BAK

BIE

BRE

CAE

DOK

DRI

JOS

KAM

KIN

KUB

LAN

MAL

MAR

SCH

TAF

15CZ

06KF

06LM

23PG

15ML

29XW

15OZ

06ZN

21RT

15TT

15HB

03TB

27LV

27NR

04WU

15YG

LG correctie (2011)

2011

537,4

536,4

533,3

534

534

535,1

535,9

536,1

534,3

536,1

536,3

535,8

534,1

536

539,7

536,5

IC-tabel (GLG)

2010

536,5

538,1

536,1

533,6

536,0

535,6

536,3

535,5

534,2

538,4

535,8

535,8

536,9

536,2

537,4

534,9

IC-tabel (GLG)

2009

539,7

533,1

534,7

534,1

536,7

535,2

533,7

532,9

534,3

533,4

532,4

533,6

534,7

533,7

539,9

537,2

= onder de inspectienorm

= onder het landelijk gemiddelde

= op of boven bovengrens

(In dit overzicht ontbreekt de Michaëlschool (SBO). Deze school werkt niet met de Cito-eindtoets )

Op basis van de eindopbrengsten op het gebied van taal en rekenen, gebaseerd op een vastgestelde
norm, bepaalt de inspectie, in overleg met schoolbestuur, het toezichtskader. Bekeken wordt of er
sprake is van risicoschool in het kader van opbrengsten. De inspectie bepaalt daarna op basis van
nader onderzoek of een school als zwak of als zeer zwak wordt aangemerkt. Zoals in het vorige
jaarverslag al gemeld heeft de inspectie de St. Josephschool als zeer zwak heeft beoordeeld. In 2010
heeft de school de verbeteringen van het onderwijs stevig ter hand genomen. Conform het
vastgestelde toezichtskader van de inspectie, is er in maart 2011 een tussentijds kwaliteitsonderzoek
uitgevoerd op basis waarvan de school niet meer het predicaat zeer zwak heeft, maar waar nog
sprake is van zwak. Dit is geheel conform het stappenplan van de inspectie op basis waarvan wij
mogen concluderen dat ook deze school ook een mooie prestatie heeft geleverd. Inmiddels valt de
school in 2012 weer binnen het normale toetsingskader (basisarrangement). Een prima prestatie van
schoolleiding en team. In een relatief korte tijd zijn zij erin geslaagd om op alle geldende indicatoren
tenminste een voldoende te halen.
Alle andere scholen van KPOA vallen binnen het normale toezichtskader van de inspectie. Een
belangrijke toevoeging hierbij is, dat het bestuur heeft kunnen constateren dat onze scholen, ieder op
basis van een eigen stappenplan, allemaal heel bewust bezig zijn met opbrengst gericht werken, wat
een belangrijke voorwaarde is voor adequate leeropbrengsten.
Kritisch mogen wij zijn aangaande de implementatie en het gebruik van ons
managementinformatiesysteem I-Know. Hoewel er veel tijd, energie en geld is geïnvesteerd is in dit
systeem kunnen wij niet anders dan concluderen dat het weinig rendement heeft opgeleverd. Er was
onvoldoende draagvlak binnen de organisatie om het te gebruiken en daarnaast moesten wij
constateren dat de vermelde gegevens niet altijd juist waren. Dit heeft het bestuur doen besluiten om
in het schooljaar 2011 – 2012 een hernieuwde inspanning te leveren om het management
informatiesysteem werkbaar te maken. E.e.a. gekoppeld aan een totale planning en controle cyclus en
de gesprekkencyclus. Vanaf 01-08-2012 wordt dit systeem weer ingevoerd en zal ermee gewerkt
worden.
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3.1.2 Investeringen
In het kader van de begrotingscyclus werkt KPOA met een investeringsplan die meerdere jaren
behelst. Op deze manier maken wij inzichtelijk of er voldoende middelen beschikbaar gesteld zijn om
ook in de toekomst aan onze verplichtingen te
kunnen voldoen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de werkelijke investeringen in
relatie tot de geplande investeringen in 2011 (exclusief gebouwen).

kpl

naam

begrote
investeringen

gerealiseerde
investeringen

verschil

percentage
gerealiseerde
investeringen

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

ALO
147.568
34.869
112.699
24%
KUB
58.800
19.980
38.820
34%
CAE
48.000
0
48.000
0%
DRI
23.048
17.836
5.212
77%
KIN
146.350
139.059
7.291
95%
TAF
99.450
66.760
32.690
67%
KAM
119.350
3.637
115.713
3%
LAN
29.250
8.759
20.491
30%
BIE
53.250
43.571
9.679
82%
BRE
36.400
28.721
7.679
79%
JOS
48.089
59.981
-11.892
125%
SCH
32.430
42.208
-9.778
130%
MIC
86.750
25.198
61.552
29%
MAL
151.375
121.803
29.572
80%
MAR
251.600
146.780
104.820
58%
BAK
13.500
13.850
-350
103%
DOK12
58.900
5.781
53.119
10%
Totaal
1.404.110
778.793
625.317
55%
De investeringen blijven achter bij de begroting. In de loop van 2010 werd duidelijk een aantal scholen
inhoudelijke keuzes heeft gemaakt, waardoor de investering op dit moment niet is gedaan. Daarnaast
zijn scholen, gelet op hun financiële positie, defensief geweest in hun uitgaven.
3.1.2.1 Investeringen per leerling
Om een beeld te krijgen van de het investeringsniveau van elke school is hieronder een overzicht
gegeven van de boekwaarde van het totaal aan materiële vaste activa per 31-12-2011:

soort
Inventaris en apparatuur
leermiddelen
Overige materiële vaste activa
totaal
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materiële activa
scholen per leerling

totaal
€ 2.505.309 € 401,74
€ 876.311
€140,52
€ 284.415
€ 68,81
€ 3.666.035
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2010
€ 367,06
€ 125,99
€ 45,61
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Materiele activa 2011

Inventaris en apparatuur
leermiddelen
Overige materiële vaste
activa

Materiele activa per leerling,
in euro's

450
400
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2011

200

2010

150
100
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0
Inventaris en
apparatuur
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3.2
Personeel
Evenals in 2010 heeft ook in 2011 de productgroep personeel in samenwerking met de
beleidsmedewerker P&O een verdere invulling gegeven aan de beleidsinstrumenten die tot doel
hebben de kwaliteit van ons personeel en hun welzijn te vergroten.
Dit verslag geeft een weergave van:
1. De werkzaamheden van de productgroep personeel
2. De aandachtsgebieden van de beleidsmedewerker personeel
3. Kengetallen
Werkzaamheden van de productgroep personeel
De productgroep personeel heeft in 2011 aandacht besteed aan:
 Monitoren van de functiemix
 Monitoren van de gesprekkencyclus en het beoordelingsformat
 Format gemaakt voor de beoordeling van de LB en IB functies
 Mobiliteit
 Management development traject
Aandachtspunten van de beleidsmedewerker personeel
 Volgen van leerkrachten die de middenmanagementopleiding volgen
 Aanpassen schoolveiligheidsplan
 Interne contactpersonen
 Seniorenbeleid
 Aanpassen overplaatsingsbeleid
 Welzijn van de teams
 Aanpassen verzuimprotocol
Kengetallen
 Leeftijdsopbouw
 Verhouding mannen en vrouwen
 Verzuimcijfers
 Kosten van verzuimbegeleiding
 Coachingstrajecten
 Juridische kosten
 Kosten afvloeiing personeel
 In- en uitstroom
Werkzaamheden van de productgroep personeel
 Monitoren van de functiemix
De productgroep heeft onder meer de werving- en selectieprocedure gemaakt. Daarnaast heeft iedere
school de gelegenheid gekregen om gebruik te maken van een LB-scan, deze wordt afgenomen van
Van Beekveld & Terpstra. De leden van de productgroep zijn ook aanwezig geweest bij de
sollicitatiegesprekken voor LB functies bij collega scholen, niet alleen ter ondersteuning en advisering,
maar ook om ervaring en kennis te delen met elkaar.
De aangepaste werving- en selectieprocedure voor 2011-2012 is geplaatst op ons intranet.
Hoeveel LB functies zijn gerealiseerd?
Op bestuursniveau hadden 50,28 formatieplaatsen ingevuld kunnen worden door de functiemix.
December 2011 had KPOA 32 formatieplaatsen in een LB functie. Dit is op bestuursniveau 57,33%
van hetgeen benoemd had kunnen worden conform de richtlijnen vanuit het ministerie.
Voor 19,6 in het kader van de functiemix, zowel LB als LC en 12,5 in de functie van IB-er. Vier scholen
hebben nog niemand benoemd in de functiemix. Als we de wtf van de functiemix en de benoemingen
in de IB-functie optellen dan kan gezegd worden dat dertien scholen onder het bestuursniveau (16%
van de LA functies) blijven , slechts vier zijn gelijk of hoger dan het bestuursniveau.
Oorzaken, genoemd door de directeuren, waarom de norm niet gehaald is zijn: leerkrachten hebben
niet de ambitie, niet het niveau, geen (voldoende) ambulante tijd.
 Monitoren van de gesprekkencyclus en het beoordelingsformat.
Ter ondersteuning in het voeren van beoordelingsgesprekken is in februari en maart 2011 een training
gegeven in het houden van deze gesprekken. De training is uitgevoerd door Klaver & Coaching en is
door alle deelnemers positief gewaardeerd.
2012-05-25 jaarverslag 20112011
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Juni 2011 heeft de productgroep de directeuren schriftelijk gevraagd naar de ervaringen tot nu toe
( schooljaar 2010-2011) met de gesprekkencyclus en in het bijzonder met het houden van
beoordelingsgesprekken.
Acht scholen geven aan dat ze de gesprekken nog niet hebben gevoerd. Redenen:
schoolontwikkeling, ziekte directeur, er wordt/is nog geen gesprekkencyclus gehouden.
Op zeven scholen zijn wel beoordelingsgesprekken gevoerd. Daarvan is dit op één school in het
traject van tijdelijk naar vast, een andere school geeft aan dat er met één collega een gesprek is
gevoerd. Dit betekent dat er slechts op 5 scholen beoordelingsgesprekken zijn gevoerd. Directeuren
hebben in de enquête aangegeven waar ze tegenaan lopen en hebben tips meegegeven aan de
productgroep personeel. Onderdelen waar men tegenaan loopt zijn onder andere: hoeveelheid
onderdelen waarop gescoord moet worden, prioritering van de onderdelen, aanpassen van de
scorers.
De productgroep heeft naar aanleiding van deze enquête de scores aangepast. Opnieuw is in het
directieberaad de aandacht gevestigd op het beoordelingskader en de afspraak dat tenminste met
50% van het personeel een beoordelingsgesprek wordt gehouden.
Tevens heeft de productgroep het CvB geadviseerd het houden van de gesprekkencyclus op te
nemen in het managementcontract.
Hoe verloopt de gesprekkencyclus na juni 2011?
Gezegd kan worden dat nu op iedere school gesprekken worden gevoerd in het kader van de
gesprekkencyclus. Met iedere leerkracht is een ambitie of POP gesprek gevoerd. Met iedere
leerkracht wordt dit schooljaar ook een functioneringsgesprek gehouden. Op zes scholen wordt de
gesprekkencyclus jaarlijks gehouden en voert men dus ook een beoordelingsgesprek, op de andere
scholen spreidt men dit uit over twee jaar. Drie scholen houden nog voor juni 2012 met 50% van hun
personeel beoordelingsgesprekken. De andere zes scholen houden volgend schooljaar (2012-2013)
de beoordelingsgesprekken.
Dit is een mooie ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar.
 Format gemaakt voor de beoordeling van de LB en IB functies
Begin schooljaar 2011-2012 heeft de productgroep personeel een aanvulling gemaakt op het
beoordelingsformat. Het format is uitgebreid met een beoordelingskader voor de LB functie in het
kader van de functiemix en de IB functie. Hier kan schooljaar 2011-2012 mee gewerkt worden.
 Mobiliteit
Een terugkerend aandachtspunt is de mobiliteit. In februari 2011 heeft de productgroep een
„openscholen‟ route georganiseerd. Op twee woensdagmiddagen konden leerkrachten scholen naar
hun keuze bezoeken. Helaas is hier maar door zeer weinig (minder dan 10) leerkrachten gebruik van
gemaakt. Mobiliteit zal schooljaar 2012-2013 op de agenda van de productgroep worden geplaatst.
Uitgangspunt zal worden hoe leerkrachten gemotiveerd kunnen worden, c.q. enthousiast gemaakt
kunnen worden voor vrijwillige mobiliteit met als doel zich verder te ontwikkelen. Reden waarom dit
punt pas voor 2012 staat geagendeerd ligt gelegen in het feit dat de productgroep in 2011-2012 haar
prioriteiten legt op de functiemix, gesprekkencyclus en het management developmenttraject.
 Management developmenttraject
De productgroep personeel heeft een stappenplan gemaakt voor de implementatie van een
management developmenttraject. Hiervoor heeft zij het strategisch beleidsplan en richtlijnen van het
ministerie als uitgangspunt genomen. Er is steeds overleg geweest met het CvB voor een juiste
afstemming. De productgroep heeft de directeuren diverse keren geïnformeerd en om input gevraagd
om ervoor te zorgen dat het een plan wordt dat kan rekenen op een groot draagvlak. Accent zal
gelegd worden op het onderwijskundig leiderschap van de directeur en het integraal personeelsbeleid
op de school. In het plan is opgenomen dat er uiterlijk juni 2012 een nulmeting is gemaakt en aan de
hand van deze nulmeting zal een gezamenlijk én individueel scholingsprogramma worden
samengesteld. Ook zal in 2012 aandacht besteed worden aan het proces binnen het directieberaad
en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van directeuren voor alle scholen en alle leerlingen binnen
KPOA.
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Aandachtspunten van de beleidsmedewerker personeel
 Volgen van leerkrachten die de middenmanagementopleiding volgen
In schooljaar 2010-2011 hebben zeven medewerkers de middenmanagementopleiding gevolgd. Allen
hebben de opleiding voor de zomervakantie in 2011 met een diploma afgesloten. Nieuw bij deze
monitoring is het voeren van een koersgesprek halverwege de opleiding. Deze gesprekken zijn in
januari 2011 gehouden. Hierbij was naast de leerkracht en de docent van de opleiding ook de direct
leidinggevende en de beleidsmedewerker personeel aanwezig. In deze individuele gesprekken is stil
gestaan hoe de docent naar de leerkracht kijkt, hoe de leidinggevende naar de ontwikkeling van zijn
leerkracht kijkt en uiteraard ook hoe de leerkracht zelf naar de opleiding en zijn ontwikkeling kijkt. Alle
betrokkenen hebben dit koersgesprek als zeer waardevol ervaren. Het is voor allen een pas op de
plaats geweest, liggen we op koers? Ook zijn de gesprekken aanleiding geweest om te reflecteren op
het eigen gedrag.
 Aanpassen schoolveiligheidsplan
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het Hofnarretje in december 2010 is het
schoolveiligheidsplan opnieuw onder de aandacht gekomen. Voor bescherming van zowel leerlingen
als leerkrachten is het belangrijk dat er duidelijke gedragsregels zijn. Wat mag wel en wat kan niet? In
het directeurenberaad en in de GMR is gesproken over wat een goede balans is tussen professioneel
handelen en leerlingen steunen als zij verdrietig zijn. Met de aanpassing hebben wij ons laten
adviseren door de richtlijnen van de PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie).
 Interne contactpersonen
Jaarlijks ontmoeten de interne contactpersonen elkaar onder begeleiding van de externe
contactpersoon van Eduniek. Vorig jaar hebben de interne contactpersonen de wens uitgesproken de
training te volgen „In vertrouwde handen‟. In 2011 is er geen mogelijkheid geweest om deze training
in company op te nemen in de begroting. In de begroting van 2012 is deze training echter wel
opgenomen en zal in februari 2012 starten.
De interne contactpersonen stellen het erg op prijs om elkaar jaarlijks te ontmoeten en ervaringen met
elkaar te delen en ook tips aan elkaar door te geven. Dit jaar is onder meer aandacht besteed aan de
meldcode, dit zijn richtlijnen die gevolgd moeten worden bij meldingen van ongewenste intimiteiten en
of kindermishandeling.
 Seniorenbeleid
In 2011 zijn er twee terugkommiddagen geweest voor senioren. Er is een terugkombijeenkomst voor
senioren die eerder de tweedaagse hebben meegemaakt én een bijeenkomst voor senioren die niet
eerder deel hebben genomen aan de tweedaagse. De dagen zijn dit keer begeleid door Ruud
Spaargaren met zijn training „Ouder en Vitaal‟. De deelnemers voelen erkenning door het bestuur voor
hun leeftijdsgroep. Tijdens de bijeenkomst is stil gestaan bij het thema „zien en gezien worden‟. Alle
deelnemers hebben de training als zeer waardevol beoordeeld.
 Aanpassen overplaatsingsbeleid
Door het begrotingstekort over 2010 was het noodzakelijk om in 2011 de formatie op de scholen terug
te brengen naar het niveau van de bekostiging vanuit het ministerie. Extra formatieplaatsen is niet
meer mogelijk, met uitzondering van een paar scholen. In 2010 is er een overplaatsingsbeleid
gemaakt dat in 2011 als uitgangspunt is gehanteerd. Aanvankelijk was het op drie scholen
noodzakelijk dat er leerkrachten onvrijwillig werden overgeplaatst. Twee leerkrachten, ieder met een
kleine aanstelling, hebben in overleg met het bestuur gekozen voor een vrijwillig vertrek uit de
stichting.
Door vrijwillige mobiliteit wordt het uiteindelijk op twee scholen noodzakelijk om medewerkers over te
plaatsen. Twee leerkrachten worden overgeplaatst naar een andere school binnen KPOA. Voor beide
leerkrachten is dit een zeer grote emotionele verandering. Reden voor het bestuur om het
overplaatsingsbeleid opnieuw te bekijken en met de ervaringen die zijn opgedaan tot een vernieuwd
overplaatsingsbeleid te komen. Met het aangepaste beleid beogen wij een betere invulling te geven
aan de verplichte overplaatsing(en).
 Welzijn van de teams
De beleidsmedewerker personeel heeft eind 2011 en begin 2012 haar jaarlijkse gesprekken gevoerd
met de directie van de scholen. Ingezoomd wordt op wat goed gaat op de school en waar
aandachtspunten liggen. Maar ook wordt gesproken over de functiemix, gesprekkencyclus en het
verzuim. Over de laatste drie punten wordt elders in dit verslag verder informatie gegeven.
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Zes van de gesprekken zijn alleen met de directeur gevoerd, in de andere elf gesprekken is één of
meerdere bouwteamleiders aanwezig.
Wat gaat goed?
Zes directeuren benoemen dat er rust is gekomen of de rust is teruggekeerd in het team. Ook wordt
diverse keren (7 maal) genoemd dat het team zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld. Er is een
duidelijke en overzichtelijke structuur, goede planning, men weet wat de doelen zijn en waar naartoe
wordt gewerkt (3 maal genoemd). Er wordt hard gewerkt en men heeft een grote verantwoordelijkheid.
Er is een no-nonsense cultuur. Men is bevlogen van het werk. Ook wordt diverse keren genoemd dat
teamleden betrokken zijn op elkaar, er een goede sfeer is en er gelachen wordt. Mensen ervaren
veiligheid op school, men geeft elkaar goede feedback en de communicatie is transparant.
Een team om trots op te zijn, zegt één van de directeuren.
Vergelijking met de gesprekken van vorig jaar
Opnieuw wordt de goede sfeer, de betrokkenheid op elkaar en het harde werken genoemd. Opvallend
is dat zes directeuren aangeven dat de rust is teruggekeerd in het team. De aandacht voor onderwijs
inhoudelijke zaken dat vorig jaar wordt benoemd, wordt in 2011-2012 wederom genoemd.
Aandachtspunten
Opvallend is dat diverse directeuren (8) aangeven dat het niveau van de leerkrachten onvoldoende is.
Wat genoemd wordt is onder andere: geen voldoende specialisme in school, sommige teamleden
hebben geen LA niveau, aandacht voor professioneel handelen en handelingsgericht werken, er zijn
te veel „doeners‟ in plaats van initiators, men kan niet proactief werken, niet in staat om actieplannen
te maken en verbinding te zien tussen diverse beleidslijnen.
Dit punt wordt gesignaleerd omdat op alle scholen klassenbezoeken worden gehouden en directeuren
(en leidinggevenden) steeds beter zicht krijgen op het niveau van de personeelsleden.
Een aantal directeuren benoemt dat sommige leerkrachten niet mee kunnen en willen met de
onderwijskundige veranderingen. Gebruik van computer stuit op problemen, maar ook de leerlingen
volgen en handelingsplannen maken is een groot aandachtspunt. Een aantal leerkrachten heeft het
gevoel dat er steeds meer nieuwe zaken bijkomen.
Bovenstaande aandachtspunten hebben ook tot gevolg dat de ervaren werkbelasting toeneemt.
Een ander aandachtspunt is de agressie die op diverse scholen toeneemt.
(Dit thema is reeds in het directieberaad besproken en een groep van directeuren zal onderzoek doen
hoe directeuren en teamleden zich het best kunnen scholen om te leren hoe hiermee om te gaan.)
Verder wordt genoemd: sturen op visie en planning, goede dossiervorming bij onvoldoende
functioneren, zorg om grote klassen, borging van wat is ontwikkeld, continu alert zijn wat op de
werkvloer speelt.
 Verzuimprotocol
De aanpassing van het verzuimprotocol, gestart in 2010, heeft in 2011 een vervolg gekregen en is
eind 2011 afgerond. In het verzuimprotocol is eveneens opgenomen dat het casemanagement vanaf
2012 wordt uitgevoerd door het bestuursbureau en niet langer door de VerzuimMonitor.
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3.2.1
o
o
o
o
o

Kengetallen

Leeftijdsopbouw
Verhouding mannen en vrouwen
Verzuimcijfers
Kosten van verzuimbegeleiding
Coachingstrajecten

3.2.1.1 Leeftijdsopbouw
Leeftijdsopbouw binnen KPOA op 31-12-2011
Leeftijdscategorie

Classificatie

Classificatie Omschrijving

15 tot 25 jaar

LIO

Leraar in opleiding

OOP
25 tot 35 jaar

35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar

55 tot 64 jaar

Vrouw

Man

Totaal

1

0

1

Onderwijs ondersteunend personeel

10

0

10

OP

Onderwijzend Personeel

17

2

19

DIR

Directieleden

5

0

5

OOP

Onderwijs ondersteunend personeel

9

1

10

OP

Onderwijzend Personeel

147

10

157

DIR

Directieleden

11

2

13

OOP

Onderwijs ondersteunend personeel

11

2

13

OP

Onderwijzend Personeel

77

5

82

DIR

Directieleden

8

5

13

OOP

Onderwijs ondersteunend personeel

17

6

23

OP

Onderwijzend Personeel

91

13

104

DIR

Directieleden

6

7

13

OOP

Onderwijs ondersteunend personeel

7

5

12

OP

Onderwijzend Personeel

68

17

85

65+ jaar

0

0

0

Totaal 2011

485

74

559

Totaal 2010

505

80

585

De leeftijdsopbouw binnen KPOA is vrij goed verdeeld. Meeste personeelsleden zijn tussen de 25 en
34 jaar. De leeftijdsopbouw van de individuele scholen is verschillend. Een personeelsbeleid dat
streeft naar een gelijke leeftijdsopbouw binnen alle scholen is op dit moment nog moeilijk te
verwezenlijken. Dit heeft te maken met beschikbare vacatureruimte en bereidheid en motivatie van
personeel om te switchen van school. Zoals in dit sociaal jaarverslag reeds vermeld zal de
productgroep personeel in het schooljaar 2012-2012 een start maken met het mobiliteitsbeleid.
Leeftijdsopbouw vanaf 2004-2005
Samengevoegde Leeftijdsopbouw in procenten
2011
2010
2009
2007-2008
< 25 jaar

5,3

2006-2007

2005-2006

2004-2005

7,9

7,4

8,1

9,49

8,72

10,33

25-34 jaar

30,7

30

29,8

30,5

28,49

26,16

25,31

35-44 jaar

19,4

17,3

17,6

20

21,07

22,79

20,83

45-54 jaar

25

25,5

26,5

25,7

28,09

30,84

34,38

> 55 jaar

19,6

19,3

18,7

15,7

12,86

11,49

9,15

100

100

100

100

100

100

TOTAAL

100

(bron RAET)
Vanaf 2007-2008 zien we een teruggang van personeel in de categorie jonger dan 25 jaar en een
toename in de categorie boven de 55 jaar. De andere categorieën zijn redelijk stabiel.

2012-05-25 jaarverslag 20112011

Pagina 23

KPOA

In onderstand schema is een vergelijk tussen de jaren 2004-2005, 2007-2008 en 2011
35
30
25
20

2011

15

2007-2008

10

2004-2005

5
0
< 25 jaar

25-34
jaar

35-44
jaar

45-54
jaar

> 55 jaar

Vergelijking van 2004-2005 ten opzichte van 2011 laat een verschuiving zien in de categorie 45-54
jarigen en 55 jaar of ouder.
3.2.1.2 Verhouding mannen en vrouwen

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

% vrouwen

% mannen

86,7
86,3
86,8
86,2
85
86,8
85,6
84,4
83

13,3
13,7
13,2
13,8
15
13,2
14,4
15,6
17

(bron RAET)
We zien dat de laatste vier jaar de verhouding tussen mannen en vrouwen geen grote verschuivingen
laten zien.
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3.2.1.3 Verzuimcijfers 2011
Peilperiode januari 2011 t/m december 2011
Kort
0-8
Organisatorische Eenheid
71488 - Stg. v.Kath. Primair Onder. Amersfoort eo

Kort
Middel
8-43

Lang
Middel
43-366

Lang
> 366

Totaal

Meldings Verzuim
Frequentie
duur

00UI - SSBO St. Michael

0,689%

1,289%

0,002%

5,971%

7,95%

1.58

8,10

03TB - Basisschool De Langenoord

0,599%

0,626%

1,641%

1,979%

4,845%

0.97

18,61

04WU - School op de Berg

0,344%

0,977%

6,984%

8,305%

0.80

42,41

06KF - RK Basisschool Het Baken

0,417%

0,224%

2,044% 10,321%

13,006%

0.99

7,19

06LM - Basisschool de Biezen

0,598%

0,661%

6,33%

7,589%

1.22

35,24

06ZN - Sint Josephschool

0,906%

1,143%

7,058%

12,937%

1.64

31,37

0,53%

0,257%

0,77%

1,557%

1.00

14,96

15HB - RK Basisschool De Kubus

0,619%

0,21%

4,868%

2,877%

8,574%

0.99

21,48

15ML - RK Basisschool Caecilia

0,727%

0,514%

3,724%

4,588%

9,553%

1.45

23,07

4,262%

1.75

3,72

9,015%

1.50

8,43

3,461%

1.20

12,48

15CZ - RK Basisschool Aloysius

3,829%

15OZ - RK Basisschool De Drieslag

1,02%

1,08%

2,162%

15TT - RK Basisschool De Kinderhof

0,885%

0,877%

4,888%

15YG - RK Basisschool De Tafelronde

0,612%

0,481%

2,368%

21RT - RK Basisschool Kameleon

0,666%

1,024%

0,595%

2,284%

1.22

15,57

23PG - Basisschool De Breede Hei

0,559%

0,634%

8,316%

1,678%

11,187%

1.19

24,81

27LV - RK School De Malelande

0,573%

0,635%

1,772%

1,217%

4,198%

1.30

17,35

27NR - RK Basisschool De Marke

0,479%

0,288%

1,343%

0,642%

2,752%

0.88

28,98

29XW - Dok 12

2,119%

1,374%

4,652%

8,145%

2.66

13,59

71488BS - Bestuursbureau St KPOA eo

0,351%

0,16%

1,856%

7,106%

9,474%

0.70

21,83

0,673%

0,673%

3,466%

1,974%

6,785%

1.26

20,00

2,364%

71488KT - geen aanstelling
Totaal
(bron RAET)

In 2011 is het gemiddelde verzuim onder werknemers in Nederland uitgekomen op 4,5%.
(bron: analyse van 365). Het verzuim in het onderwijs ligt hoger.
Verzuim laatste drie schooljaren in het PO
2010-2011
PO
verzuim
meldingsfrequentie
(bron: site VFPF)

6,6
1,08

2009-2010

2008-2009

6,2
1,08

6,1
1,09

In schooljaar 2010-2011 was het verzuim binnen KPOA 6,8% met een verzuimfrequentie
van 1,19. (bron RAET)
Verzuim laatste vier jaar binnen KPOA (bron RAET)
Aloysiusschool
Baken
Biezen
Breede Hei
Caeciliaschool
DOK12
Drieslag
Josephschool
Kameleon
Kinderhof
Kubus
Langenoord
Malelande
Marke
Michaëlschool
School o/d Berg
Tafelronde
Bestuursbureau
KPOA
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2008
7,8
1,7
4,4
2,8
6,9
0,3
8,9
0,6
6,4
8,5
6,8
4,1
5,6
2,5
8,3
3,6
9,4
0,2
5,4

2009
2,1
2,2
5,6
4,7
11,4
1,4
3
3
5,3
3,3
1,8
6,9
5
2,3
9,7
8,6
2,7
0,5
4,7

Pagina 25

2010
2,8
11,8
6,9
5,4
7,3
3,8
1
14,8
6,7
5,5
7,8
8,3
1,6
3,6
7,2
9,7
1,3
4,9
5,95

2011
1,6
13
7,6
11,2
9,6
8,1
4,3
12,9
2,3
9
8,6
4,8
4,2
2,8
8
8,3
3,5
9,5
6,8
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Het verschil tussen de scholen is groot. Met iedere directeur is ingezoomd op de verzuimcijfers van de
individuele school.
Stichtingsbreed zien we een toename van het verzuim, ondanks alle aandacht die er voor de
verzuimende personeelsleden is en de focus die er is op een zo spoedig mogelijke terugkeer. De
verwachting is dat het verzuim nog zal toenemen. Directeuren en leidinggevenden gaan steeds meer
de nadruk leggen op de onderwijskwaliteit en spreken personeelsleden aan op hun functioneren. We
zien dat een aantal personeelsleden de veranderingen in het onderwijs niet goed kunnen volgen. Voor
hun gevoel komen er steeds meer veranderingen op hun af en dit geeft stress. We zullen goede
aandacht moeten hebben voor deze groep en met de personeelsleden bespreken wat de
mogelijkheden zijn om goed in balans te blijven waarbij de onderwijskwaliteit gegarandeerd blijft.
3.2.1.4 Kosten van verzuimbegeleiding
Onderstaand schema geeft een overzicht van de arbo kosten van de laatste drie jaar.
In 2009 zijn dit de kosten van de ARBO Unie, in 2010 zijn dit de kosten van Hosmussynergie en
VerzuimMonitor. Tevens is het verzuimcijfer opgenomen in het schema.
Kosten in euro’s
jaar
2009
2010

dienstverlener
Totale kosten
verzuim
ARBO Unie
72.702
4.7
Hosmussynergie 59.660
94.935
5.9
VerzuimMonitor
35.275
2011
Hosmussynergie 59.909
92.038
6.8
VerzuimMonitor
32.129
Wat opvalt is dat ondanks dat het verzuim omhoog is gegaan, de kosten van de dienstverlening van
2011 t.o.v. 2010 zijn gedaald. De verwachting is dat de kosten nog verder zullen dalen, omdat het
casemanagement vanaf januari 2012 door het bestuursbureau zal worden uitgevoerd.
3.2.1.5 Coachingstrajecten
In 2011 zijn zowel individuele coachingstrajecten uitgevoerd als teamcoaching. De teamcoaching
wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur geïnitieerd en ook de subsidie uit het aanvullend
pakket wordt door de directie aangevraagd. In totaal is voor teamtrainingen een bedrag van € 27.824
aan subsidie ontvangen, verdeeld over vier scholen (dit is 75% van de totale kosten).
Individuele coaching c.q. begeleiding
In 2011 is een bedrag van € 21.030 besteed aan individuele begeleiding. KPOA heeft een totaal van
€ 9870 aan subsidiegelden hiervoor ontvangen.
Naast de coachingstrajecten zijn er ook drie outplacementtrajecten aangeboden voor een totaal
bedrag van ruim € 6750. Deze trajecten zijn een verplichting om door de instroomtoets te komen.
Daarnaast is er een traject tweede spoor gestart, eveneens een verplichting in het kader van de Wet
verbetering poortwachter. Dit laatste traject kostte €5652. Wel is hier een subsidie voor ontvangen van
€ 4000.
In onderstaand overzicht zijn de trajecten van 23 medewerkers schematisch weergegeven.
Aantal
Status
Effect
11
preventief
Allen zijn arbeidsgeschikt gebleven
7
ziek bij aanvang traject
1 heeft stichting verlaten
1 is 100% AO, is in afwachting van WIA
3 zijn partieel AO
2 zijn hersteld
5
Ziek en of functieongeschikt
Allen kregen een outplacementtraject
aangeboden, effect:
4 hebben in 2011 stichting verlaten
1 zal in 2012 stichting verlaten
Door de toename van de uitgaven bij Loyalis zien we dat de subsidie van € 3000 per persoon per jaar,
mits een IPAP verzekering is afgesloten, onder druk komt te staan. De verwachting is dat hier minder
goed gebruik van kan worden gemaakt in vergelijking met 2011.
3.2.1.6 Juridische kosten
Totale kosten ten behoeve van de juridische ondersteuning bedroeg in 2011 € 24.280.
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Meest van deze kosten zijn gemaakt in verband met ontbindingen van de arbeidsovereenkomst. Er
was een bedrag gebudgetteerd van € 15.000.
3.2.1.7 Kosten afvloeiing personeel
Kosten die gemaakt zijn voor de (vervroegde) uitstroom van medewerkers kunnen opgesplitst worden
in vier elementen:
de
Juridische kosten, outplacementkosten, kosten in het kader van traject 2 spoor en kosten die
gemaakt zijn om een vervroegd vertrek „af te kopen‟. Voor deze laatste groep is in 2011 een bedrag
van € 135.000 uitgegeven.
Totaal zijn de afvloeiingskosten
Outplacement
€ 6.750
de
Traject 2 spoor (nett0)
€ 1.650
Juridische kosten
€ 24.280
Afkoopsom
€ 135.000
Totaal

€ 167.680

3.2.1.8 In- en uitstroom
Uitstroom:
Naast de vijf medewerkers die via een ontbinding zijn uitgestroomd (zie bovenstaande) zijn twaalf
medewerkers uitgestroomd in verband met (flexibel) pensioen.
Op eigen verzoek verlieten 23 medewerkers de KPOA.
Instroom:
In 2011 zijn 10 medewerkers ingestroomd.
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3.3

Huisvesting

Dit onderdeel valt in twee onderdelen uiteen. Allereerst gaat het in dit gedeelte om het onderhoud van
de diverse gebouwen. Dit onderhoud is te verdelen in verantwoordelijkheid van het schoolbestuur
(binnenkant) en dat van de gemeente (buitenkant art.2). Daarnaast vallen hieronder ook de
activiteiten in het kader van uitbreiding van gebouwen en nieuwbouw van scholen. KPOA heeft in het
kader van onderhoud tot 01-01-2012 gebruik gemaakt van de diensten van DYADE. Zij verzorgen de
meerjaren onderhoudsplanning (MJOP), de begrotingen, het aanvragen van offertes, begeleiden van
activiteiten en de aanvragen in het kader van art.2 huisvestingsverordening. DYADE heeft ook, op
verzoek van KPOA, een contract met de SRO afgesloten in het kader van klachtenonderhoud. Met
ingang van 01-11-2011 hebben wij in de persoon van Thera Verdam een eigen beleidsmedewerker in
dienst genomen die een groot deel van de taken van DYADE heeft overgenomen.
3.3.1 Investeringen in gebouwen
KPOA heeft in het jaar 2011 geen investeringen gedaan in het kader van aanpassing van gebouwen
en/of nieuwbouw.
3.3.2. Aanvragen in het kader van verordening huisvesting
In het programma 2011 zijn de volgende activiteiten in het kader van artikel 2 van de
Huisvestingsverordening van de gemeente Amersfoort toegekend:
School
Michaelschool

Voorziening
Constructiewand kelder
herstellen.

Aanvraag bedrag
€ 23.786,00

Michaelschool

Vervangen buitenriolering

Michaelschool

Schoorsteen aanpassen

Toekenning
€ 23.786,00

€ 28.860,00
€ 28.860,00
€ 6.600,00
€ 6.600,00

Vervangen vloerconstructie
herberekening contructie
De Langenoord Vervangen dakafwerking en
dakbeschot, zinken goten

€ 66.654,00
€ 4.959,00
€ 42.315,30

De Biezen
St. Caecilia

Vervangen rijwielberging
Vervangen rijwielberging

€ 18.023,15
€ 12.000,00

€ 18.023,15

Kinderhof

Gedeeltelijk herbestraten terrein
€ 203.197,45

€ 135.584,45

De Kubus

€ 42.315,30

€ 12.000,00
€ 4.000,00

In het kader van artikel 22, de verordening voorziening Huisvesting Onderwijs (VHO) zijn de volgende
aanvragen voor uitbreiding eerste inrichting OLP en meubilair in 2011 ingediend.
School
DOK12
DOK12
Kinderhof
De Marke
Michaëlschool

Groep
8
9
13+14
33
10

OLP/Meubilair
OLP/Meubilair
OLP/Meubilair
OLP/Meubilair
OLP/Meubilair
OLP/Meubilair

Bedrag
€ 13.158,22
€ 13.158,22
€ 19.552,80
€ 13.158,22
Aanvraag afgewezen

3.3.3 Ontwikkeling voorziening
Conform afspraak heeft DYADE vastgoed een nieuwe inventarisatie gemaakt van de te verwachten
onderhoudskosten over de periode 2010 – 2017 (MJOP). Op basis hiervan is, gekoppeld aan de te
verwachten dotaties, een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de voorziening over een periode
van 20 jaar. Op basis hiervan is het niveau van dotaties vastgesteld. Gelet op de financiële
ontwikkeling van de laatste jaren hebben wij ervoor gekozen om het niveau van de dotaties te
verminderen, mede ook gezien het feit dat in de praktijk vaak blijkt dat de uitgaven lager uitvallen dan
de begroting aangeeft.
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Daarnaast is ervoor gekozen om het onderhoudsbeheer in eigen beheer te gaan uitvoeren. Hiervoor is
per 01-11-2011 een medewerker aangesteld en is per 01-01-2012 afscheid genomen van DYADE
afdeling huisvesting. Indien alles volgens plan verloopt zal in de loop van 2012 een nieuw MJOP
worden opgesteld op basis waarvan het niveau van doteren opnieuw zal worden vastgesteld..
De voorziening onderhoud is alleen inzichtelijk op stichtingsniveau.
In 2011 is de dotatie aan de voorziening ( € 140.000) hoger dan de onttrekking ( € 103.589) hetgeen
betekent dat de stand van de voorziening hoger is dan op 31-12-2010.
3.3.3.1 Realisatie onderhoudsactiviteiten in relatie tot begroting. (Wil)
In onderstaande tabel is een weergave van de uitgaven in het kader van onderhoud t.l.v. de
voorziening in relatie tot de te verwachten uitgaven conform de begroting 2011 alsmede de uitgaven
voor klachtenonderhoud. De Kinderhof, de Marke en DOK12 zijn scholen die in het kader van groot
onderhoud in beheer zijn van de gemeente respectievelijk een Vereniging Van Eigenaren.
kosten onderhoud 2011
naam

regulier onderhoud
begroot

TOTAAL

€ 250.341,00

realisatie
€ 112.565,28

Klachtenonderhoud SRO
%
44,96%

begroot
€ 46.428,76

realisatie

%

€ 46.428,76 100%

Oriëntatie op de toekomst
Door het in eigen beheer nemen van het onderhoudsbeheer denken wij een kwaliteitslag te kunnen
maken in het kader van beheer van onze gebouwen. Hiermee willen wij ook vooruitlopen op landelijke
en plaatselijke ontwikkelingen waarbij steeds meer aandacht is voor de staat van de schoolgebouwen.
Zo wordt
er overwogen
3.4
Organisatie
(Wil)om ook het buitenonderhoud onder verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen
te
brengen.
Daarnaast zijn wij binnen de gemeente Amersfoort, samen met zowel de
(Zie ook hoofdstuk 2.6)
besturen van PO als VO gestart met de ontwikkeling van een Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Door
het insourcen van eigen kwaliteit denken wij tijdig te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen.
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3.4

De belangrijkste doelstellingen in 2011

1. Ontwikkeling en vaststellen van het Strategisch Beleidsplan 2011 - 2015
2. Ontwikkeling van bovenschools systeem van kwaliteitszorg incl. managementrapportages
3. Versterken van de rol van het directeurenberaad

1. Implementatie Strategisch Beleidsplan
Belangrijkste activiteiten (wat
is er gedaan?)

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)

Herijkt strategisch beleidsplan
2011 - 2015

3. Strategisch beleidsplan
2011 – 2015
4. Strategische monitor
2011 – 2015
5. Nadere uitwerking van de
strategische monitor

3. Het SBP, incl. de strategische
monitor is door het bestuur
vastgesteld en is 2011
goedgekeurd door de RvT. De
GMR heeft ingestemd.
4. Op verzoek van diverse
geledingen heeft het bestuur
een nadere uitwerking tot
stand gebracht van de
strategische monitor door
middel van een nadere
concretisering van de te
behalen doelstellingen

Conclusie:
Er ligt een nieuw Strategisch beleidsplan, met een concreet uitgewerkte strategische monitor, dat
voldoende ruimte biedt aan de organisatie om hier een nadere uitwerking aan te geven. Wij moeten
echter ook constateren dat op enig moment binnen de organisatie niet voldoende helder was of dit
plan incl. de uitwerking van de strategische monitor wel als zodanig waren vastgesteld. Dit betekent
dat er aandachtspunten liggen in de procesgang en dat er in voorkomende gevallen meer aandacht
besteed moet worden aan het genereren van betrokkenheid van de diverse geledingen.
Geconcludeerd moet worden dat de verwachtingen naar elkaar toe (CvB versus organisatie) niet
zodanig gedefinieerd waren dat wij met elkaar dezelfde taal spraken.
Op basis van hetgeen er beschreven staat in het strategisch beleidsplan en de strategische monitor
hebben de productgroepen een jaarplan opgesteld. Gelet op het moment van beschikbaar zijn van
met name de uitwerking van de strategische monitor heeft dit proces te laat zijn beslag gekregen. Dit
gecombineerd met de beoordeling van de plannen door het CvB heeft ertoe geleid dat veel te laat in
het schooljaar de productgroepen echt met hun concrete plannen aan de slag konden. Dit moet in de
toekomst op andere manier vormgegeven worden. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze dit
geïntegreerd kan worden met de verdere ontwikkeling van de planning en controlecyclus in het kader
van kwaliteitszorg

2. Ontwikkeling van kwaliteitszorg
Belangrijkste activiteiten (wat is
er gedaan?)

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)

A. Doorontwikkeling van het
handboek kwaliteitszorg.

1.Dit handboek definieert de
processen zoals die binnen
de organisatie worden
uitgevoerd middels de PDCA
cyclus.

1.Handboek is ter beschikking
gesteld aan de scholen Aan de
directeuren is met ingang van
01-08-2011 de opdracht gegeven
een vertaling te maken van dit
handboek ten behoeve van de
eigen school.

2. Een totaaloverzicht van
activiteiten per maand/periode
B. Nieuwe extra impuls
ontwikkeling IKNOW,
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1.Rapportages zijn beschikbaar.
2.Nieuwe werkwijze start met
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managementinformatiesysteem

vaststellen van een nieuwe
normering.

ingang van 01-11-2012.

2. Afstemming van
aanlevering rapportages t.b.v.
alle geledingen van de school
in combinatie met
gesprekkencyclus en
vergader- en
overlegmomenten
(RvT/CvB/Schoolleiding)
Conclusie:
De structuur van kwaliteitszorg is doorontwikkeld en het managementinformatiesysteem is herijkt
voor zowel het vaststellen van de indicatoren als de wijze van handelen. Aandacht behoeft de
vertaling op schoolniveau en de evaluatie van deze werkwijze in de loop van het schooljaar
2012 -2013.
Oriëntatie op de toekomst
Kwaliteitszorg is een continue aandachtspunt binnen onze organisatie. Het is van belang dat er
sprake is van een integrale ontwikkeling en uitvoering. In het schooljaar 2011 – 2012 zijn hiervoor
noodzakelijke stappen gezet. Het is nu van belang dat er doorgepakt wordt en dat wij ook
daadwerkelijk uitvoering geven aan onze ambities op dit terrein.

3. Ontwikkeling van directeurenberaad
Belangrijkste activiteiten (wat
is er gedaan?)

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)

A. In het schooljaar 2011 –
2012 zijn er nadere
afspraken gemaakt om het
directeurenberaad sterker in
positie te brengen

1. Het directeurenberaad
heeft een kwaliteitsimpuls
gekregen. Er is een duidelijke
verbetering in het gezamenlijk
delen van
verantwoordelijkheden en het
aspect “Leren van Elkaar”
wordt steeds vaker ingezet.

1. In het
personeelstevredenheidsonderzoek,
voorjaar 2012, krijgt het
directeurenberaad, van de
directeurenberaad een goede
waardering

Conclusie:
Het directeurenberaad neemt een belangrijke plaats in binnen onze organisatie. Er is een duidelijke
verbetering te constateren in de werkwijze door het stevig inzetten op de onderlinge dialoog.
Aandachtspunt blijft de relatie en de betrokkenheid met de productgroepen..

Oriëntatie op de toekomst
Er is nog winst te behalen in de verbinding met het CvB en de integrale benadering en de afstemming
van de verschillende beleidsonderdelen. Om die reden wordt op dit moment nagedacht over een
aanpak die deze aandachtspunten kunnen ondervangen, waarbij ook de gezamenlijke
verantwoordelijkheid nog meer voor het voetlicht kan treden.
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3.5

Omgeving

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

1. Samenwerking met diverse partners

Samenwerking
Belangrijkste activiteiten (wat
is er gedaan?)

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)

A. KPOA is als grootste
organisatie voor PO in
Amersfoort een belangrijke
speler. Ze participeert in
allerlei overlegsituaties.

1. Ontwikkeling nieuw
Samenwerkingsverband in het
kader van de wet Passend
Onderwijs

1. KPOA participeert o.a. in:
- gemeentelijk overleg
- ABC ontwikkeling
- Lokale educatieve agenda
- Contacten gemeenteraad
- Raad van advies ITT
- Bestuurlijk overleg PIO
- LOPO A‟foort (wethouder)
- Overlegorgaan Nijkerk
- Interbestuurlijk overleg PO
Amersfoort
- Bestuur NIS
- Overleg Meridiaan College
- Regionaal Experiment Passend
Onderwijs

2. Discussie met de andere
schoolbesturen voor PO over
verregaande inhoudelijke
samenwerking
3. Onderzoek naar
mogelijkheden om te komen
tot het inrichten van
gezamenlijke huisvesting.

Conclusie:
KPOA levert een volwaardige bijdrage aan de verdere maatschappelijke en onderwijskundige
ontwikkelingen. De ontwikkeling rond Passend Onderwijs, hoewel met een jaar uitgesteld, vraagt om
initiatieven tot verregaande samenwerking.

Oriëntatie op de toekomst:
De vragen vanuit de maatschappij leiden er steeds meer toe dat er samen met andere organisaties,
en niet alleen vanuit het onderwijs, opgetrokken moet worden. KPOA wil haar ogen niet sluiten voor
deze ontwikkelingen en ziet het als haar taak om in het belang van haar leerlingen en hun ouders te
onderzoeken op welke wijze optimaal ingespeeld kan worden op deze vragen. Zichtbaar is dat
individuele scholen steeds vaker op zoek gaan naar samenwerkingspartners om de inhoudelijke
aansluiting beter te kunnen verzorgen. Steeds vaker wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om
te komen tot dagarrangementen.
Het bestuur van KPOA is van mening dat er op bestuurlijk niveau het moment daar is om te komen tot
concrete afspraken om de inhoudelijke samenwerking daadwerkelijk gestalte te geven. Zij ziet dit ook
als voorwaarde voor het participeren in gezamenlijke huisvesting..
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3.6

Financiën (algemeen)

In dit onderdeel wordt, naast de specifieke informatie zoals opgenomen in de jaarrekening, aandacht
besteed aan de beleidsvoornemens zoals die binnen KPOA in 2011 zijn uitgewerkt.
De belangrijkste doelstelling in 2011
1. Administratieve reorganisatie

Voorbereiden en inrichten van administratie in eigen beheer
Belangrijkste activiteiten (wat
is er gedaan?)

Belangrijkste resultaten (wat
heeft het opgeleverd?)

Bewijslast (hoe bewijs ik het
resultaat?)

1. In 2011 heeft het CvB het
besluit genomen om de
financiële en personele
administratie met ingang van
01-01-2012 in eigen beheer
uit te voeren.

1. Keuze van het administratief
pakker AFAS.
2. Aanstelling van kwalitatief
goede medewerkers.
3.Uitbreiding van de
secretariële ondersteuning.
4. Het digitaliseren van de
factuurstromen
5. Als ondersteuning en
achtervang is er een contract
afgesloten met een niet
administratiekantoor (KINOBI)

1. Vanaf 01-01-2012 wordt FA en
PSA in eigen beheer uitgevoerd
incl. de salarisadministratie.

Conclusie:
KPOA heeft haar doelstelling meer dan bereikt.
Oriëntatie op de toekomst
KPOA heeft deze keuze gemaakt op kwalitatieve gronden. De ervaringen van de eerste maanden
geven aan dat het, tot nu toe, een goede keus is geweest. In het jaarverslag 2012, dat in het voorjaar
van 2013 zal verschijnen, zal nog meer inzicht verschaft kunnen worden over de uiteindelijke
resultaten, daar wij dan een volledige periode in de nieuwe vorm hebben gedraaid.
3.6.1 Financiële positie op de balansdatum
Onderstaand de balans per 31-12-2011. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna volgt een overzicht van de financiële situatie op
31-12-2011 in vergelijking met de situatie van een jaar daarvoor.
Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa

31-12-2011

31-12-2010

Materiële vaste
activa

3.952.295

3.824.368

Financiële vaste
activa

0

0

1.531.170

1.818.017

4.065.583
9.549.048

Vorderingen

Liquide middelen
Totaal activa
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Passiva

31-12-2011

31-12-2010

5.309.399

5.482.462

1.359.204

1.431.241

Langlopende
schulden

3.998

5.610

4.692.736

Kortlopende
schulden

2.876.447

3.415.808

10.335.121

Totaal passiva

9.549.048

10.335.121

Eigen vermogen

Voorzieningen
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Toelichting op de balans:
Activa:
Het totaal van de materiële vaste activa is gestegen t.o.v. 2010. Hierin ziet u terug het in 2008
ingezette beleid om meer te investeren in OLP en ICT.
De vorderingen zijn afgenomen met ca. € 286.847. Alle vorderingen zijn regulier en er zijn geen
bijzonderheden te vermelden.
De liquide middelen zijn afgenomen met € 627.153. (zie kasstroomoverzicht jaarrekening).
Passiva:
Het eigen vermogen is gedaald met € 173.063 onttrekking van het resultaat t/m december 2011.
De voorzieningen zijn afgenomen met € 72.037.De uitgaven t.b.v. de verschillende voorzieningen
(jubilea, personeel algemeen en onderhoud) zijn hoger dan de uitgaven.
De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 539.361. Deze zijn regulier en er zijn geen
bijzonderheden te vermelden.
3.6.2

Resultaat
Realisatie
2011

Begroting
2011

Verschil

Realisatie
2010

Verschil

Baten
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

26.297.676 26.979.881
350.490
334.343
1.248.477
375.884
27.896.643 27690.108

-682.295
16147
872.593
206.535

26.177.686
498.434
1.176.806
27.852.926

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

24.028.495 24.381.428
659.740
601.015
1.460654 1.206.017
2.024.301 2.243.129
28.173.190 28.431.489

-352.933
58.725
254.637
-218.828
-258.399

24.744.816 -716.321
662.155
-2415
1.734.014 -273.360
2.617.152 -592.851
29.758.137 -1.584.947

119.990
-147.944
71.671
43.717

Saldo baten en lasten

-276.547

-741.481

464.934

-1905.122

1.628.664

Financiële baten en lasten

103.484

108.150

-4.666

104.616

-1.132

Nettoresultaat

-173.063

-633.331

460.268

-1.800.595

1.627.532

3.6.2.1 Analyse resultaat
De begroting van 2011 liet een negatief resultaat zien van € 633.331. Uiteindelijk resulteert een
negatief resultaat van € 173.063: een verschil van € 460.268. De belangrijkste oorzaken van deze
afwijking zijn:
4
Rijksbijdragen OC&W en Overige baten:
Het tekort bij rijksbijdragen wordt veroorzaakt doordat in de begroting hier bedragen staan
welke onder overige baten worden ontvangen. Dus pers saldo een positief verschil t.o.v.
begroot van
€ 206.535
5
Hoger kosten huisvestingslasten dan begroot welke met name wordt veroorzaakt door hogere
uitgaven inzake huur en medegebruik (€ 81.071), dagelijks onderhoud (€30.850) en energie
(€49.723)
6
Minder kosten dan begroot bij overige instellingslasten door o.a. lagere kosten
Onderwijsleerpakket (€ 88.803), doorbelaste kosten is begroot, maar niets op uitgegeven
(€ 157.634)
7
Minder personele lasten dan begroot € 352.933.
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Het resultaat over boekjaar 2010 bedroeg € 1.800.595 negatief. Het verschil tussen het resultaat 2011
en 2010 bedraagt € 1.627.532 en kan als volgt verklaard worden:
e
 Lagere overige overheidsbijdragen door vrijval vergoeding 1 inrichting in 2010 (€ 143.473)
 Lager huisvestingslasten welke met name worden veroorzaakt door een lagere dotatie aan de
voorziening onderhoud (€ 225.000) en lagere kosten inzake schoonmaak (€ 98.680)
 Daling overige instellingslasten door o.a. minder uitgaven op onderwijsleerpakker (€ 91.930),
ICT (€ 69.145), daling overige algemene kosten (€ 83.016), daling culturele vorming
(€ 39.145) , daling kosten uitbesteding administratie (€ 82.226), daling kosten bestuur en
management (€ 40.035) en daling kosten onderhoudsbeheer (€ 84.004).
Geconstateerd kan worden dat de ingezette efficiency operatie en de daarmee gepaard gaande
besparing een positieve impuls heeft gegeven aan het begrote resultaat, al moeten wij constateren dat
wij ook over 2011 geen zwarte cijfers kunnen laten zien. Dat betekent concreet dat wij als organisatie
dienen blijven te werken aan verbeteren van de bedrijfsprocessen, de planning en controlcylcus, het
realiseren van besparingen en het efficiënt inzetten van onze middelen.
3.6.3

Investeringen en financieringsbeleid

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

Treasuryverslag

De uitgangspunten en doelstellingen van het vermogensbeheer voldoen aan de door de overheid
gestelde eisen en zijn vastgelegd in een treasurystatuut dat in 2010 door het bestuur is vastgesteld.
De Stichting heeft, gelet op de ontwikkelingen in 2010 een zeer terughoudend financieel beleid
gevoerd. In 2010 zijn de beschikbare gelden verdeeld over diverse bankrekeningen van de
ABNAMRO om zo het rendement te maximaliseren, rekening houdend met de directe
opvraagbaarheid van financiële middelen om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
3.6.5

Toekomstparagraaf

Hieronder vindt u de begroting voor 2012.
Realisatie
2011

Begroting
2012

Baten
Rijksbijdragen OC&W
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

26.297.676
350.490
1.248.477
27.896.643

26.800.450
131.813
888.649
27.820.912

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

24.028.495
659.740
1.460.654
2.024.301
28.173.190

23.697.291
630.171
1.435.025
2.090.887
27.853.374

Saldo baten en lasten

-276.547

-32.462

Financiële baten en lasten

103.484

73.900

Nettoresultaat

-173.063

41.439
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Om financieel gezond te blijven heeft KPOA ook voor 2012 een aantal maatregelen genomen. Zo is
de planning en controlcyclus verbeterd, voeren wij zelf grotendeels de administratie zodat wij direct
kunnen anticiperen op de voorliggende cijfers. Daarnaast zijn wij voor wat betreft de personele
uitgaven uitgegaan van de formatiebasis, zoals die in het schooljaar 2010 – 2011, via een extra
vermindering van 3,5% op de formatieve component, is vastgesteld en hebben wij t.a.v. de materiële
uitgaven een korting van 10% toegepast.
Om rekening te houden met een extra stijging van CAO kosten ( pensioenen e.d) is in de begroting
ook een extra buffer van 1% van de personeelskosten opgenomen. De kosten van vaste lasten en
materialen stijgen ( bijv. onderhoud, energie, leermiddelen, gemeentelijke lasten e.d). De MIvergoeding stijgen niet navenant mee. Dit betekent dat wij dienen te blijven zoeken naar benutting van
schaalvoordelen. Ook voor het jaar 2012 hebben wij ervoor gekozen om de dotatie in de voorziening
onderhoud te verlagen om zo maximale bestedingsruimte te creëren. Naar verwachting is in de loop
van 2012 een geactualiseerd MJOP opgesteld op basis waarvan de dotatie voorziening onderhoud
opnieuw wordt vastgesteld.
Op basis van de gemaakte prognose inzake de meerjarenbegroting 2012 – 2015 is helder geworden
dat wij t.a.v. de eerstkomende jaren konden verwachten dat wij tot 2015 een positief resultaat zouden
kunnen overleggen. Vanaf 2015 dienden wij dan als organisatie weer rekening te houden met een
negatief exploitatieresultaat. Echter op basis van de eerste analyses van de financiële rapportage over
het eerste kwartaal 2012 moeten wij constateren dat wij al in 2012 rekening dienen te houden met een
negatief resultaat van ongeveer € 200.000,-. Dit heeft ertoe geleid dat wij aanvullende
besparingsmogelijkheden dienen te vinden om ervoor te zorgen dat 20120 positief wordt afgesloten.
Deze besparing denken wij te kunnen vinden in een beperking van de uitgaven van de prestatiebox. In
juni 2012 verwachten wij hiervoor een plan te presenteren incl. een doorkijk voor de komende jaren.
Tot slot zal begin schooljaar 2012 – 2013 een financieel beleidsplan verschijnen die de kaders voor
het komende financieel beleid van onze stichting bevatten
3.6.6

Kengetallen

Overzicht kengetallen op basis van jaarrekening
vlg. model jaarrekening CFI
Balans
2007
2008

2009

2010

2011

Materiële vaste activa

€ 2.986.620

€ 3.258.888

€ 3.458.215

€ 3.824.368

€ 3.952.295

Financiële vaste activa
Vaste activa
Vlottende activa

€ 500.000
€ 3.486.620
€ 1.475.073

€ 250.000
€ 3.508.888
€ 2.688.673

€0
€ 3.458.215
€ 1.604.650

€0
€ 3.824.368
€ 1.818.017

€0
€ 3.952.295
€ 1.531.170

Liquide middelen

€ 7.601.556

€ 6.908.147

€ 7.205.903

€ 4.692.736

€ 4.065.583

€ 12.563.249

€ 13.105.708

€ 12.268.768

€ 10.355.121

€ 9.549.048

Eigen vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserves publiek en privaat
Totaal vermogen

€ 4.686.433
€ 2.722.595
€ 7.409.028

€ 5.541.196
€ 2.463.283
€ 8.004.479

€ 4.670.416
€ 2.612.640
€ 7.283.056

€ 3.353.298
€ 2.129.164
€ 5.482.462

€ 3.307.765
€ 2.001.634
€ 5.309.399

Voorzieningen (v.a. 2005 onderhoud)
Overige voorzieningen
Totaal vermogen incl. reserv/voorz)
Schulden op de korte termijn
Langlopende schulden
Totaal passiva

€ 1.101.832
€ 1.018.502
€ 9.529.362
€ 3.022.275
€ 11.612
€ 12.563.249

880.209
1.041.753
9.926.441
€ 3.165.773
€ 13.494
€ 13.105.708

€ 908.764
€ 1.041.753
€ 9.233.573
€ 3.023.489
€ 11.706
€ 12.268.768

€ 825.568
€ 605.673
€ 6.913.703
€ 3.415.808
€ 5.610
€ 10.335.121

€ 861.979
€ 861.979
€ 6.668.603
€ 2.876.447
€ 3.998
€ 9.549.048

Totaal activa
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Totaal aantal leerlingen
5.962
6.118
6.216
Overzicht kengetallen op basis van jaarrekening
vlg. model jaarrekening CFI
norm
Balans
2007
2008
2009
Comm. Don
€
Rijksbijdrage
€ 22.414.695 24.378.967 € 26.342.378
€
Personele lasten
€ 19.497.042 21.490.814 € 23.543.234
Overige instellingslasten
€ 1.482.553 € 1.482.553 € 1.882.015
Huisvestingslasten
€ 1.392.468 € 1.402.991 € 1.813.249
Leermiddelen
€ 594.650 € 703.394
€ 760.515
€
Totale baten (Excl financiele baten)
€ 23.793.702 25.986.169 € 27.776.286
>0
Exploitatiesaldo
€ 423.262 € 595.451 € - 721.423
kengetallen
Weerstandsvermogen
Solvabiliteit 1
Sovabiliteit 2
kapitalisatiefactor
Liquiditeit
Rentabiliteit
Personele lasten/totale baten

50%
>20%
35%
0,5 - 1,5
< 5%

Eigen vermogen per leerling
Rijksbijdrage per leerling
Personele lasten per leerling
Overige instellingslasten per leerling
Huisvestingslasten per leerling
Leermiddelen per leerling

6.242

6236

2010

€ 26.177.686

2011

€ 26.297.676

€ 24.755.584
€ 2.617.152
€ 1.734.013
€ 858.516

€ 24.028.495
€ 2.024.301
€ 1.460.654
€ 721.756

€ 27.863.694
€ -1.800.595

27.896.643
-€ 173.063

5,2%
55,6%

59,0%

61.1%

59,4%

6,3%
53,0%

75.9%
3,0
1.70%
82%

75.7%
49,14%
3,0
2,2 %
82,7%

75,3%
43,24%
2,9
-2.6%
84,8%

66,9%
35,8%
1,9
-6,4%
88,85%

69,8%
33,1%
1,9
-0,6%
86,13%

€ 1.303
€ 3.760
€ 3.281
€ 248
€ 234
€ 100

€ 1.308
€ 3.984
€ 3.512
€ 242
€ 229
€ 114

€ 1.172
€ 4.237
€ 3.786
€ 302
€ 291
€ 122

€878
€ 4.194
€ 3.965
€ 419
€ 277
€ 137

€851
€ 4.217
€ 3.853
€ 325
€ 234
€ 116

Solvabiliteit 1(eigen vermogen als percentage van het balanstotaal)
Dit kengetal (max. 100%) geeft aan in welke verhouding de bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen. Een lage solvabiliteit betekent dat in hoge mate financiering met
vreemd vermogen (kortlopend en/of langlopend heeft plaatsgevonden en bemoeilijkt het aantrekken van
aanvullend vreemd vermogen (leningen). Ten behoeve van de uitwerking van dit percentage hebben wij alle
beschikbare reserves (incl. bestemmingsreserves) tot het eigen vermogen gerekend. (eigen vermogen plus
voorzieningen als percentage van het balanstotaal)
Solvabiliteit 2 (totaal activa- materiële vaste activa gebouwen gedeeld door de totale baten)
Dit kengetal (max. 100%) hebben wij opgenomen omdat het onderscheid tussen de reserves en voorzieningen
niet altijd helder is en omdat meerjarigen voorzieningen deels ter financiering van de activa kunnen worden
aangewend
Kapitalisatiefactor .(vlottende activa in verhouding tot de kortlopende schulden)
Dit percentage geeft inzicht in vermogenspositie van de instelling en dient als signaalfunctie om te beoordelen of
de instelling een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten
Liquiditeit (resultaat uit gewone bedrijfsvoering als percentage van de totale baten)
Deze ratio geeft inzicht in het vermogen van de instelling om aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen.
Bij een ratio van 1 of hoger is de liquiditeit als voldoende te beschouwen
Rentabiliteit
Dit percentage geeft aan hoe succesvol de gewone bedrijfsviering is verlopen
Personele lasten als percentage van de totale lasten
Met dit percentage wordt aangegeven welk deel van de ontvangen bijdragen en subsidies wordt aangewend voor
de personele lasten.
Weerstandsvermogen
Voor het opvangen van mogelijke financiële gevolgen van risico‟s dient de stichting over voldoende
weerstandvermogen te beschikken
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De kengetallen geven aan dat de solvabiliteit in de verslagperiode is gestegen, maar dat de
kapitalisatiefactor onder de gestelde norm zit. Geconcludeerd kan worden dat de vermogenspositie
van de stichting goed te noemen is, evenals de liquiditeitspositie.
De kengetallen laten zien dat de rijksbijdrage per leerling weer iets gestegen is daalt en dat de
personeelskosten per leerling daalt.
3.6.6.1. Europese Aanbestedingen
In 2011 zijn twee trajecten voor Europese aanbestedingstrajecten uitgevoerd. Daaruit voortvloeiend
zijn contracten ICT en Schoonmaak gesloten.
Voor ICT is een overeenkomst gesloten met Skool (dd 01-01-2011). Voor schoonmaak is een contract
gesloten met GOM (dd 01-02-2011).
3.7
Saldi Scholen
KPOA heeft als stichting scholen afgelopen jaren de ruimte gegeven om binnen zowel de
jaarbegroting als de formatie betreffende de schooljaren de afgelopen jaren een ruim financieel beleid
gevoerd, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat scholen, mits onderbouwd de beschikking houden
over hun “uitgespaarde” middelen en dat zij eventuele niet toegestane tekorten in een latere periode
dienen “terug te betalen”. In de jaarbegroting van ieder jaar is hiervoor een overzicht opgenomen.
Vanaf het verslagjaar 2011 nemen wij in het bestuurverslag een verkorte weergave op zodat aan
externe inzichtelijk wordt feitelijk eventueel nog vergoed c.q. terugontvangen wordt. In deze weergave
is dan ook het resultaat van de exploitatie van dat betreffende kalenderjaar opgenomen. Onderstaand
overzicht is gebaseerd op de afrekening formatie 2009 – 2010 en 2010 – 2011 en de exploitatie 2010
en 2011.
SALDO

(voorlopig) inzet SALDI en terugbetalingen

totaal

euro 2011

terugbetaling

FPE 2011-2012

nieuw totaal

Aloysius

€

-12.540

€

-14.707,00

€

-27.247

Kubus

€

14.282

€

38.347,00

€

52.629

Caecilia

€

-37.978

€

-8.882,00

€

-23.490

Drieslag

€

-4.402

€

-8.198,00

€

-12.600

Kinderhof

€

-24.474

€

-609,00

€

-25.083

Tafelronde

€

34.683

€

-28.150,00

€

6.533

Kameleon

€

35.129

€

-14.258,00

€

20.871

Langenoord

€

25.650

€

-5.171,00

€

20.479

Biezen

€

-24.911

€

-43.354,00

€

-51.765

Breede Hei

€

92.340

€

29.703,00

€

122.043

Joseph

€

30.056

€

5.476,00

€

35.532

School o/d Berg

€

-9.719

€

-2.299,00

€

-12.018

Michael

€

46.426

€

-17.956,00

€

28.470

Malelande

€

-19.679

€

-72.908,00

€

-92.587

Marke

€

30.868

€

-2.521,00

€

8.847

Baken

€

4.348

€

-14.880,00

€

-10.532

Dok12

€

3.877

€

11.910,00

€

15.787

€

55.869

€

€

€

-19.500

Totaal
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23.370

16.500
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4

Jaarverslag scholen
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5

Jaarrekening
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