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Voorwoord
 
Dit is het jaarverslag 2011 van de stichting Openbaar Primair Onderwijs 
(sPO) Utrecht. In 2011 telde de sPO Utrecht 33 openbare scholen, waar 
ongeveer 980 personeelsleden het onderwijs aan circa 9300 kinderen in 
de stad Utrecht verzorgden.

Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van sPO Utrecht. Om dat 
te realiseren werken we met een meerjaren Koersplan, waarin de doelen 
zowel op bestuurs- als schoolniveau geformuleerd zijn. De activiteiten die 
gericht zijn op het behalen van de gestelde doelen, worden jaarlijks in een 
sPO jaarplan opgenomen. scholen werken met een meerjaren schoolplan 
en een jaarplan. 

Wij willen onze waardering uitspreken voor de vele collega’s die binnen 
de sPO Utrecht dagelijks met veel kennis en inzet hun werkzaamheden 
verrichten. samen maken zij het onderwijs van sPO Utrecht en zorgen zij 
er voor dat kinderen op een sPO-school een fijne en leerzame tijd hebben.  
Dat is een geweldige prestatie!

Met dit jaarverslag laat de sPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij 
 verantwoording af voor haar werk aan allen die bij de sPO Utrecht 
betrokken zijn. In een korte vooruitblik per hoofdstuk wordt aangegeven 
welke speerpunten er in 2012 zijn. Deze speerpunten zijn ook in de meer-
jarenbegroting 2012-2016 opgenomen. In de zomer 2012 verschijnt het 
nieuwe Koersplan 2012–2014, waarin meer focus ligt op de strategisch-
inhoudelijke koers.

Wij hopen dat u het jaarverslag met genoegen zult lezen.

 
Namens sPO Utrecht, 
 
Peter Wouters  Thea Meijer en eric van Dorp, 
voorzitter raad van Toezicht  College van Bestuur
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De stichting wordt bestuurd door het bestuur (College van 
Bestuur). Het bestuur bestond in 2011 uit Thea Meijer en Eric 
van Dorp.  

‘We zetten in op mensen 
die hun werk goed doen’

Wat is de belangrijkste taak van het bestuur?
Thea: ,,Borgen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.’’ 
eric: ,,We streven ernaar van kwaliteitszorg een middel te 

maken, een middel om trots te zijn op je school, op jezelf, omdat 
je het beste uit kinderen haalt.’’ 

Welke rol speelt de inspectie in dat streven naar kwaliteit?
Thea: ,,De inspectie vervult een nuttige functie als scholen hun 

kwaliteit niet op orde hebben. Onze ambitie is dat eind 2013 geen 
van onze scholen onder verscherpt toezicht valt en dat we dat 
structureel borgen.’’

eric: ,,De laatste jaren ligt de nadruk op het behalen van 
resultaten en opbrengstgericht werken. Het is jammer als dat 
leidend gaat worden. Iedereen valt over de aandacht voor de 
CITO-eindresultaten, er wordt heel veel energie gestoken in 
rekenen en taal, ook door de inspectie.’’ 

Wat is jullie grote uitdaging?
Thea: ,,Onze grootste uitdaging is voor elkaar te krijgen dat de 

scholen zélf structureel hun kwaliteit borgen en bewaken, zonder 
druk van inspectie of bestuurlijke controle.’’

Wat doet het bestuur om deze verandering te bewerkstelligen?
Thea: ,,Dat doen we op verschillende manieren. Wij sturen op 

professionalisering en instroom van goed opgeleide mensen. We 
zijn blij dat een van de eerste afgestudeerde academisch opgeleide 
leerkrachten in dienst komt van onze scholen. We hebben hoog 
opgeleide vakmensen nodig.’’

eric: ,,straks kunnen we met Parnassys rechtstreeks kijken 
in de resultaten van de scholen. als wij dat elke maand zouden 
doen, dan is het gevaar groot dat scholen daarop gaan sturen. We 
hopen juist dat het proces op de scholen in gang wordt gezet. Dus 
zetten we in op mensen die hun werk goed doen.’’ 

Thea: ,,We verwachten dat leraren eager en ambitieus zijn 
om in brede zin het beste uit kinderen te halen: die resultaten 
bepalen uiteindelijk wat voor mens het kind wordt.’’

,,en we sturen op directeuren. vanaf januari 2013 werken 
we met ijkpunten kwaliteit. De ijkpunten zijn voor alle scholen 
hetzelfde, maar de manier waarop hierover verantwoording wordt 
afgelegd kan per school verschillen.’’

eric: ,,Hoe zorg je dat mensen in school hun werk professioneel 
en met plezier doen? Door de verantwoordelijkheid zo laag 
mogelijk te leggen. Op basis van de situatie en de doelgroep 
van de eigen school. We vertrouwen op de professionaliteit van 
mensen.’’

Wat is er bereikt in de afgelopen jaren?
Thea: ,,schoolteams werken opbrengstgerichter. samenwer-

king met ouders is sterk verbeterd en is ook vanzelfsprekender 
geworden. Ook de cultuur is veranderd: vroeger had je altijd de 
roep ‘geef ons een jaar rust’. Nu is er een bewustzijn: als je voor 
dit vak kiest, dan werk je in een dynamische omgeving.’’

eric: ,,Die voortdurende wijzigingen zijn er nog steeds, maar 
mensen knopen ze nu aan elkaar.’’ Thea: ,,Ook directeuren 
accepteren dat deze dynamiek hun baan is.’’

Eric van Dorp 
 
Bestuurslid sPO Utrecht. Begon als leer-
kracht op de toenmalige landbouwschool, 
was vervolgens directeur van een Huis van 
Bewaring, projectleider ict bij justitie en 
management consultant bij Cap gemini.

Thea Meijer 
 
voorzitter bestuur sPO Utrecht. Begon als 
kleuterleidster, was vervolgens schooldirecteur, 
beleidsmedewerker, trainer, schoolbegeleider, 
bovenschools manager en algemeen directeur 
bij sPO Utrecht.

Jaarverslag 
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Scholen, 
bestuur en 
organisatie
De scholen
sPO Utrecht telde in 2011 33 scholen waarvan 31 
scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal 
basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs 
(ZMlK). sPO Utrecht kent een verscheidenheid 
aan scholen en schoolconcepten en biedt ruimte 
voor verschillende werkwijzen en werksferen. In 
elke wijk van de stad Utrecht staat een openbare 
school. Op 1 oktober 2011 telde sPO Utrecht 9311 
leerlingen (1 oktober 2010 9205 leerlingen). Op 
de scholen werken circa 980 personeelsleden aan 
goed onderwijs. 

elke school wordt geleid door een directeur die 
integraal verantwoordelijk is voor goed onderwijs 
op de school. In 2011 werden 4 nieuwe directeuren 
benoemd; zij gingen aan de slag op de Maasplein-
school, Daltonschool Pieterskerkhof, Daltonschool 
Puntenburg en De Koekoek.

De stichting 
De opdracht en bevoegdheden van de stichting zijn 
door de Utrechtse gemeenteraad in 2003 vastge-
legd in de statuten van de sPO Utrecht. De taken en 
bevoegdheden van het bestuur en de directeuren 
zijn vastgelegd in een managementstatuut. De sPO 
Utrecht stelde in 2006 een Code goed Bestuur vast. 
In verband met de overgang naar een raad van 
Toezichtmodel zijn de statuten in 2011 in overleg 
met de gemeente aangepast.

De stichting wordt bestuurd door het bestuur 
(College van Bestuur). Het bestuur bestond in 2011 
uit Thea Meijer (voorzitter, 0,8 fte) en eric van Dorp 
(lid, 1 fte). 

een raad van Toezicht, bestaande uit 7 personen, 
houdt op actieve wijze het interne toezicht op de 
organisatie. Op basis van de principes van Policy 
governance heeft de raad van Toezicht ijkpunten 
vastgesteld, waarop het interne toezicht gebaseerd 
is. De raad van Toezicht vervult tevens de werk-
geversrol voor de bestuursleden en is adviseur en 
sparringpartner voor het bestuur. 

De raad van Toezicht bestond in 2011 uit:

•	 Peter	Wouters	
 voorzitter (tevens lid werkgeverscommissie)

•	 Nikki	Hoop
 vicevoorzitter 
 
•	 Hans	Lijten 
 lid (tevens lid financiële commissie) 

•	 Clemens	van	Neerven 
 lid (tevens lid werkgeverscommissie)

•	 Albert	Jan	Krikke 
 lid (tevens lid werkgeverscommissie)

•	 Martin	van	Reeuwijk 
 lid (tevens lid financiële commissie)

•	 Vacature 
 (inmiddels per 1-1-2012 vervuld) 

De raad van Toezicht kwam in 2011 vijf keer bijeen 
en besprak onder meer de verantwoording door 
het college van bestuur t.a.v. de thema’s interne 

Zie interview 
pagina 07
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werd vastgelegd in het Koersplan 2008-2012. De 
kernpunten in de missie “goed onderwijs voor elk 
kind” richten zich op aspecten van kwalitatief goed 
onderwijs. De sPO-school:

•	 biedt	een	goede	structuur
•	 zorgt	voor	een	goed	pedagogisch	klimaat
•	 biedt	goed	onderwijs
•	 	voedt	kinderen	op	tot	burger	in	de	Nederlandse	

samenleving 

Cultuur en werkklimaat
verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect 
zijn sleutelwoorden binnen de sPO Utrecht: in de 
klas, in de school en binnen de organisatie als 
geheel. van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij 
deskundig zijn, professioneel betrokken, ontwikkel-
gericht en dat zij het vermogen hebben om in te 
kunnen spelen op een veranderende omgeving met 
een gezond gevoel hebben voor wat haalbaar is.

als grote onderwijsorganisatie streeft de sPO Utrecht 
naar maatwerk op schoolniveau waar mogelijk en 
naar centrale aansturing waar nodig. Bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden worden bewust in 
basis van de organisatie gelegd waar dat kan. 
Binnen de school worden taken en bevoegd heden 
verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en 
ontwikkelings mogelijkheden van personeel. De 
gekozen schoolorganisatie past bij de wijze waarop 
de school de onderwijsdoelen wil bereiken.

Medezeggenschap
Personeel en ouders hebben de mogelijkheid 
om actief mee te denken over beleid van de sPO 
Utrecht. elke school heeft een medezeggen-
schapsraad (Mr), waarin personeel en ouders 
vertegenwoordigd zijn. De Mr heeft inspraak op 
specifieke aangelegenheden van de school, het 
sPO reglement voor de medezeggenschapsraad 

regelt taken en bevoegdheden. De directie van de 
school treedt op als vertegenwoordiger vanuit het 
bevoegd gezag en is dus zelf geen lid van de Mr.

elke medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(gMr) door een ouder of een personeelslid. De gMr 
heeft inspraak op het algemene beleid van de sPO 
Utrecht, dat geldt voor alle scholen. Het Dagelijks 
Bestuur van de gMr bestond in 2011 uit Misja Heller, 
ouder van de obs apollo 11 en johan van der Pol, 
leerkracht van obs Oog in al. 

Het bestuur had periodiek contact en vooroverleg 
met het DB van de gMr. De gMr kwam in 2011 
vier keer bijeen en besprak onder meer de 
volgende zaken: sPO Zorgjaarplan 2011-2012, 
het sPO functieboek en stappenplan functiemix, 
jaarrekening en jaarverslag, notitie modernisering 
vervangingsfonds, voorjaarsnota 2011-2015, 
invoering Passend Onderwijs, de begroting 2012 
en de meerjarenbegroting 2012 – 2016. een van de 
bestuurders was een deel van elke vergadering van 
de gMr aanwezig voor informatie en toelichting.

Meerjarenbeleid:	het	Koersplan	2008-2012
De sPO-scholen streven ernaar om goed onderwijs 
te geven en een plezierig en professioneel 
werkklimaat te bieden voor het personeel. In het 
schoolplan staat het meerjarenbeleid van de school 
geformuleerd om dit te bereiken. Het bestuur 
ondersteunt de scholen met het sPO beleid. De 
sPO Utrecht werkt met een strategisch meerjaren-
beleidsplan (Koersplan). speerpunten van het 
Koersplan 2008 - 2012 zijn:

•	 Goed	onderwijs	en	kwaliteitszorg
•	 SPO	Utrecht	is	dé	onderwijswerkgever
•	 De	school	als	ketenpartner

organisatie, structuur en processen, jaarrekening 
en jaarverslag 2010, aanpak kwaliteitszorg en 
onderwijskwaliteit, de beleidsrijke meerjaren-
begroting 2011-2015 en de stand van zaken 
uitvoering masterplan huisvesting.

Bestuurskantoor
raad van Toezicht en het bestuur werden in 2011 
ondersteund door Hans Creijghton (secretaris rvT 
en bestuur, 0,8 fte). Het bestuur en het school-
management worden ondersteund door de mede-
werkers van het bestuurskantoor. De vaste staf 
bestond in 2011 uit: 0,4 fte directeur kwaliteitszorg, 
4,4 fte. beleidsadviseurs (onderwijs, financiën, 
personeel en huisvesting); 1,6 fte. medewerkers 
personele zaken, 0,8 fte. secretaresse, 1 fte. 
receptioniste en 0,2 fte coördinatie vakleerkrachten 

gymnastiek. Ook de medewerkers van het Zorg-
platform en de interim-directeur in eigen dienst 
hadden een werkplek op het bestuurskantoor. 

Visie	en	missie
als openbaar schoolbestuur staat de sPO Utrecht 
voor de algemene uitgangspunten van het open-
baar onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, alge-
mene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit.

De sPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle 
leerlingen, de kern van het bestaansrecht van onze 
scholen. Het bieden van optimale ontwikkelkansen 
voor alle kinderen staat centraal in het dagelijkse 
werk binnen de stichting. De kwaliteit van het 
onderwijs is dan ook een belangrijk thema in de 
missie en visie van de organisatie, die in 2008 

scholen, bestuur en organisatie
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GMR

GVB Directieberaad 
DOPO

Staf en bestuur

Elke school 
heeft een MR

Raad van toezicht Raad van toezicht

Stichting Openbaar Primair        Onderwijs Utrecht

OSG Onderwijs 
Service Groep

Anne Frankschool
Apollo 11
Dr. Bosschool
De Cirkel
Jan Nieuwenhuyzenschool
Wittevrouwen
Jules Verne
De Kaleidoskoop
Kees Valkensteinschool

De Klim
De Kleine Dichter
De Koekoek
Prof. dr. Kohnstammschool
Maaspleinschool
De Meander
Oog in Al
Overvecht
De Panda

Pantarijn
De Klimroos
Rietendakschool
Rijnsweerd
Voordorp
Vleuterweide
Waterrijk
Het Zand
Luc Stevensschool

Herderscheeschool
Prinses Margrietschool
De Hoge Raven
Pieterskerkhof
Tuindorp
Puntenburg

scholen, bestuur en organisatie
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Het	personeel	van	de	SPO-scholen	werkte	hard	
aan goed onderwijs voor ieder kind. Zij deden dat 
in een roerige periode van economische crisis en 
bezuinigingen enerzijds en een verhoging van 
de eisen aan het onderwijs anderzijds. We zijn er 
trots	op	dat	SPO-scholen	de	eigen	koers	wisten	
vast te houden. Hieronder gaan we kort in op de 
wijze	waarop	de	speerpunten	uit	het	Koersplan	en	
de Begroting 2011 gerealiseerd zijn. 

1.1    In 2011 realiseren we een goed 
ingerichte kwaliteitszorg op al onze scholen

Wat wilden we bereiken?
Kwaliteitszorg moest op schoolniveau een vast 
onderdeel van de beleidscyclus en de basis voor 
schoolontwikkeling worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem werd 
verder op schoolniveau ingevoerd. scholen 
werden hierbij ondersteund door de directeur 
kwaliteit. accent lag op de beleidsmatige en 
cyclische aanpak,  bewaking en borging van 
goede onderwijsaanpak en onderwijsresultaten. 
Kengetallen werden  ontwik keld en scholen, die dat 
de afgelopen twee jaar nog niet gedaan hadden, 
namen een tevredenheids onderzoek af onder 
ouders, leerkrachten en leerlingen. 

Wat heeft dat gekost?
De personele lasten van de directeur kwaliteit 0,4 
fte waren in 2011 € 39.000. De overige activiteiten 
werden op school in de jaartaak van directeuren, 
staf en leerkrachten opgenomen. Tijdens de half jaar-
lijkse DOPO-tweedaagse, waaraan alle  directeuren 
deelnamen, was het trainen van vaardig heden 
m.b.t. kwaliteitszorg een vast onderdeel. De kosten 
hiervoor bedroegen circa € 10.000.

1.2    In 2011 realiseren we eind- en 
tussendoelen voor Taal en Rekenen

Wat wilden we bereiken?
Ter ondersteuning van personeel wilden we vanuit 
het landelijk referentiekader Taal een curriculum 
voor basisvaardigheden taal met tussen- en eind-
doelen formuleren. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
samen met twee andere Utrechtse besturen, de 
gemeente Utrecht (vve) en het CPs werkte de sPO 
Utrecht aan het opstellen van een taalcurriculum 
voor de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Het streven was om 
te komen tot gedifferentieerde doelen (minimum- 
en streefdoelen), de monitoring van deze doelen 
en aanbevelingen hoe de doelen op de domeinen: 
mondelinge taalontwikkeling, achtergrond-kennis/
woordenschat, ontluikende en beginnende gelet-
terdheid en lezen, behaald kunnen worden. In 
november 2011 zijn de bevindingen in een Utrechts 
Taalcurriculum gepresenteerd en geïntroduceerd in 
het Utrechtse primair onderwijs. 

een drietal scholen werkte aan de verbetering 
van de rekenprestaties van hun leerlingen in een 
tweejarig rekenverbetertraject. De scholen werkten 
onder begeleiding van externe deskundigen 
planmatig aan het verbeteren van hun opbrengsten. 
Hiertoe is gewerkt aan het vergroten van de 

Goed passend 
onderwijs voor 
ieder kind

1

Zie interview 
pagina 17
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Caroline Verhoeff
 
Directeur kwaliteit bij sPO Utrecht sinds  
2 jaar. Werkt sinds 1976 bij (de voorgangers 
van) sPO, sinds haar 24ste als schooldirecteur.

(...) kwaliteitszorgsysteem werd verder op schoolniveau inge-
voerd. Scholen werden hierbij ondersteund door de  direc teur 
kwaliteit.	Accent	lag	op	de	beleidsmatige	en	cyclische	aanpak,	
bewaking	en	borging	van	goede	onderwijsaanpak	en	onderwijs-
resultaten. (...) 

‘Waan van de dag is 
grootste vijand van het 
onderwijs’

 
Wat is kwaliteitszorg?
,,Kwaliteitszorg is je bij alles afvragen: wat wil ik, wat doe ik, 

hoe weet ik dat het goed is wat ik doe? en daarin heel consequent 
zijn. elke dag. De waan van de dag is de grootste vijand van het 
onderwijs.” 

	Kengetallen	van	scholen	worden	tegenwoordig	publiek	
gemaakt.
 ,,Prima, dat moet transparant zijn. Maar je kunt wel nadenken 

over de manier waarop dat gebeurt en welke gegevens precies 
naar buiten gaan.’’

	Prestaties,	controles,	handelingsgericht	en	opbrengst-
gericht werken...
,,ja, de inspectie zit er bovenop. Ik houd daar wel van. je moet 

je als leerkracht en als directeur realiseren dat je werkt voor de ge-
meenschap. je draagt verantwoordelijkheid naar buiten.  Onderwijs 
is soms nog te veel naar binnen gericht, maar dat verandert.”

Hoe komt dat?
,,Het verandert door de tijdgeest. en ik denk dat mijn functie 

ook een bijdrage heeft geleverd. Ik zie dat directies zich meer 
bewust worden van het belang van kwaliteitszorg. Ik zie nu vaker 
dat door de directeuren zelf al meer samenhang is gebracht in de 
kwaliteitszorg op school.”

	Je	maakt	deel	uit	van	het	‘A-team’	van	vijf	SPO’ers	die	
	directies	adviseren	en	ondersteunen	in	personeels-,	leerling-	
en  kwaliteitszorg, opleiding en Taal Centraal. 
,,Ook binnen sPO Utrecht zelf is door afstemming en overleg 

meer samenhang gekomen in kwaliteitsverbetering. Ook voor 
ons geldt: hoe opbrengstgericht werk je? Wij helpen de school 
met het maken van een analyse en een verbeterplan. We staan 
naast de directeur, maar zeggen niet hoe het moet. Het is vooral 
een manier van denken: hoe zit mijn kwaliteitszorg in elkaar? 
scholen die zich graag willen of moeten verbeteren, krijgen zeer 
geregeld bezoeken en telefonische consulten. ‘autonomie moet 
je verdienen’ is ons credo.”

Wat is jouw taak hierin?
,,Mijn taak is te bedenken hoe je schooldirecteuren tot dieper 

inzicht kunt brengen. Zodat zij nadenken over wat zij als school 
echt belangrijk vinden. Dat zij nadenken over hoe ze die doelen 
nastreven samen met hun leerkrachten in hun eigenheid.”

En dan?
,,Het gaat bij kwaliteitszorg niet alleen om het verbeteren 

van toetsresultaten, maar in mijn ogen juist ook om kinderen 
opvoeden, om bonding van gezin, straat en school. Het gaat om 
de inspanningen van scholen om bruggen te slaan, kinderen 
te  hechten aan de maatschappij. Om álle kinderen te laten 
kennismaken met schrijvers, met filosofie. Het gaat er om van álle 
 kinderen hoge verwachtingen te hebben: dát moet de mindset 
zijn van directeuren en IB’ers. Zij hebben de taak hun leerkrachten 
bewust te maken van hoe zij denken over de ambities van 
kinderen.”

Wat is jouw doel?
,,Dat de kwaliteit van het onderwijs in brede zin zo hoog is, 

dat het voldoet aan de ontwikkeling van ieder kind. Dat ben je 
verplicht aan de wereld om je heen.”

stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht16 17jaarverslag 2011
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kennis van de schoolteams over opbrengstgericht 
rekenonderwijs. Op alle deelnemende scholen is 
daarnaast een rekencoördinator benoemd en is 
geïnvesteerd in didactische materialen. Op alle 
deelnemende scholen zijn de prestaties op het 
gebied van rekenen verbeterd ten opzichte van de 
beginmeting.

Wat heeft dat gekost?
aan de ontwikkeling van het taalcurriculum is een 
bijdrage geleverd door medewerkers van de sPO 

Utrecht (staf en leerkrachten). Hiervoor is geen extra 
budget voorzien, maar werd dit uit de reguliere 
personeelskosten betaald. De overige kosten 
werden door de gemeente Utrecht gesubsidieerd 
middels het project Impuls Kwaliteit vve.

voor het rekenverbetertraject was een bedrag van  
€ 18.000 beschikbaar voor de 3 scholen. Dit bedrag 
is door de scholen verdubbeld tot een totaal van  
€ 36.000. 

1.3    In 2011 werken we verder aan 
verbreding van het aanbod voor kansrijke 
leerlingen

Wat wilden we bereiken?
We wilden voor alle scholen een structureel 
verbreed en extra aanbod voor kansrijke leerlingen 
ontwikkelen, dan wel toegankelijk maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In samenwerking met schoolbegeleidingsdienst 
MHr heeft een tiental scholen een netwerk 
 excellentie gevormd ten einde het schoolbeleid 
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen systematisch 
vorm te geven. In 2011 heeft het netwerk vijf keer 
plaatsgevonden. In maart is door het netwerk een 
themamiddag excellentie georganiseerd. Op deze 
informatiemarkt presenteerden de scholen hun 
bevindingen en aanpak en waren verschillende 
externe instanties aanwezig die verwante informatie 
en producten presenteerden.

Wat heeft dat gekost?
De kosten voor de begeleiding van het netwerk 
door MHr bedroegen € 6.500,-. De kosten voor de 
themamiddag zijn beperkt gebleven tot de inzet 
van vrijwilligers, regulier personeel en reguliere 
middelen. Het extra leerstofaanbod is in de jaartaak 
van de leerkrachten opgenomen. 

Naast deze kosten gaf een aantal scholen specifiek 
vorm aan hoogbegaafdenbeleid door middel van 
“plusklassen”. Ook het netwerk excellentie werd 
vormgegeven door de inzet van regulier personeel. 
vooralsnog is deze inzet lastig uit te drukken in een 
bepaald percentage van de personele kosten. 

1.4    In 2011 werken SPO-scholen aan 
de implementatie van handelingsgericht 
werken in de klas

Wat wilden we bereiken?
Op alle sPO-scholen is de afgelopen jaren het 
handelings gericht werken volgens het project 
afstemming geïmplementeerd. Op deze wijze 
wilden we werken aan het realiseren van een 
passend onderwijsaanbod, afgestemd op de 
specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2011 lag de nadruk op het vertalen en borgen 
van deze onderwijskundige visie in het werken 
in de school en in de klas. afgelopen jaar is met 
name aandacht besteed aan het werken met een 
groepsplan, met het directe instructiemodel en 
aan ouderbetrokkenheid. voor de inhoudelijke 
ondersteuning van de intern begeleiders is bureau 
spring ingehuurd. Tijdens de IB netwerken werd 
ingegaan op de implementatie en praktische vragen 
van de intern begeleiders. voor nieuw personeel is 
een herhalingscursus georganiseerd.

Wat heeft dat gekost?
De kosten voor de inzet van bureau spring tijdens 
de IB netwerken betroffen € 6.500,-. De kosten voor 
de herhalingscursus waren € 1.320,-. Omdat het 
hier ging om een aanpak binnen reguliere lestijd, 
vielen de kosten onder de reguliere personeels-
kosten. 

1.5    Op weg naar een gezamenlijke 
stedelijke aanpak Passend Onderwijs
 
Wat wilden we bereiken?
In 2011 werkten de gezamenlijke schoolbesturen 
PO, sO en vO aan de opzet van de vormgeving 
van Passend Onderwijs op onderwijsinhoudelijk, 
organisatorisch en bestuurlijk niveau. vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid wilden we 
een opzet maken van een gezamenlijk sluitend 
stedelijk onderwijsaanbod, waarbinnen alle 
leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen 
krijgen, hetzij regulier, hetzij door speciale 
onderwijsarrangementen. In 2011 werd duidelijk dat 
dit ambitieuze doel bereikt moet worden met fors 
minder middelen dan in de huidige situatie. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
We hebben een gezamenlijke opzet verkend, 
gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van 
de wet passend onderwijs d.m.v. de voorgenomen 
vorming van twee samenwerkingsverbanden: één 
voor PO en één voor vO. Onderwijsinhoudelijk 
richtte de aandacht zich op de formulering van een 
gezamenlijke standaard voor de basisondersteuning 
voor het regulier basisonderwijs. Daarnaast werd 
de procesmatige samenwerking m.b.t. de transitie 
jeugdzorg in Utrecht voorbereid en werden een 
tweetal pilots voorbereid om daarmee aan de slag 
te gaan (in Ondiep/Zuilen en Overvecht).

Wat heeft het gekost?
De meeste activiteiten werden binnen de reguliere 
werkzaamheden (besturen en sWv) uitgevoerd. 
samen met de andere besturen werd een project-
leider passend Onderwijs aangesteld. Kosten 
Projectleider voor rekening van sPO € 11.900.

Zie interview pagina 21
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In	samenwerking	met	schoolbegeleidingsdienst	MHR	heeft	
een tiental scholen een netwerk excellentie gevormd ten einde 
het	schoolbeleid	voor	meer-	en	hoogbegaafde	leerlingen	
systematisch vorm te geven. In 2011 heeft het netwerk vijf 
keer	plaatsgevonden.	In	maart	is	door	het	netwerk	een	thema-
middag excellentie georganiseerd. 

‘Meer scholen zouden 
zich moeten aansluiten’ 

Je	zit	in	het	netwerk	excellentie.	Waarom?
,,als remedial teacher werk ik met kinderen die boven het 

gemiddelde zitten en met kinderen die onder het gemiddelde 
zitten. Ik zie leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. In het 
netwerk excellentie wisselen we kennis en ervaringen uit, we 
leren veel van elkaar. Ik ben een vreemde eend in de bijt, omdat 
wij als enige van het netwerk geen plusklas hebben voor meer/
hoogbegaafde leerlingen. Ik werk individueel met kinderen. Maar 
ook juist doordat onze situatie verschilt, leren we van elkaar.’’

Wat heb je aan het netwerk?
,,We krijgen heel veel informatie en materialen. Het zijn 

vaak de allernieuwste materialen, omdat de mensen die ons 
begeleiden, de specialisten van MHr en surplus, deze materialen 
ontwikkelen.’’

En die specialisten?
,,je kunt zelf vragen inbrengen, kwesties waar je tegenaan 

loopt. Ze weten antwoorden of zoeken het voor je uit. Ik wilde het 
bijvoorbeeld hebben over onderpresteerders: hoe signaleer je dat 
een kind onder zijn kunnen presteert? Dat is lastig, want ze doen 
het meestal prima op school, maar ze kunnen meer.’’

Hoe vind je zoiets uit?
,,Dat merk je meestal aan hun motivatie, aan een gebrek 

aan werkplezier. Wij hebben voor alle kinderen extra werk, dat 

hoort bij Dalton. soms ontdek je kinderen die bij dat extra werk 
floreren: je ziet ze opbloeien. Dat ga ik een gesprek met ze aan, 
vraag hoe dat komt, probeer er achter te komen wat ze graag 
doen, waar hun hart ligt. Ik loop met ze de school door. Dan kan 
ik ze werk aanbieden dat ze uitdaagt.’’

Wat heeft het netwerk voor jou persoonlijk opgeleverd?
,,Het heeft voort mij vooral duidelijk gemaakt hoe verschillend 

oplossingen zijn. een plusklas voor hoogbegaafde kinderen werkt 
prima op andere scholen, maar niet in Daltononderwijs, wij testen 
geen IQ. Het IQ van kinderen interesseert ons niet: ook zeer 
zwakke leerlingen hebben een begaafdheid en die moet je er uit 
peuteren.’’

 Welke ontwikkeling zie je voor de toekomst?
,,Het netwerk moet in ontwikkeling blijven, worden uitgebreid. 

We moeten liefst veel meer mensen laten zien welke aanpak óók 
werkt.‘’

En wat is de rol van de SPO Utrecht in het netwerk?
,,sPO houdt de organisatie van het netwerk goed in de gaten, 

daar hebben wij als leden geen omkijken naar. er is een rooster, 
een agenda, het is allemaal heel goed verzorgd, er is altijd 
materiaal over het onderwerp. Ik vind dat meer scholen zich 
zouden moeten aansluiten... eigenlijk moeten alle sPO-scholen 
meedoen.’’

Wat vind je het interessantste aan je werk?
,,Het leukste vind ik dat ik werk met kinderen van groep 1 tot 

en met groep 8, met kinderen die allemaal verschillend zijn. De 
hele dag zie ik kinderen die verschillen in gedrag, in cognitie: 
dat vind ik leuk.’’

Karin Verschoor
 
Coördinator excellentie en autisme-
specialist bij Daltonschool rijnsweerd. 
sinds 5 jaar bij sPO Utrecht.
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SPO Utrecht 
als partner in  
de stad
 
Wij verwachten dat onderwijs de komende jaren 
door verdergaande samenwerking met partners 
en door veranderende vragen uit de maatschappij 
een onderdeel zal worden van dagarrangementen 
voor kinderen. Onderwijs vormt dan een belang-
rijk deel van het totaalaanbod op een dag. 

De SPO Utrecht wil daar aan bijdragen met als 
uitgangspunt	dat	de	doelen	van	zo’n	aanpak	
geformuleerd worden op het niveau van kinderen. 
Dat vraagt niet alleen van scholen dat zij zich 
herbezinnen op de organisatie en focus van het 
onderwijs, maar evenzeer dat gebouwen hiervoor 
toegerust zijn. 

De SPO Utrecht werkte ook in 2011 actief samen 
met instanties aan een optimale ontwikkeling 
van kinderen. Partners in de stad zijn naast de 
gemeente Utrecht onder meer schoolbesturen, 
welzijnsorganisaties, jeugdzorg, kinderopvang 
en	sport-	en	culturele	instellingen.	Binnen	de	
Utrechtse	Onderwijs	Agenda	is	gewerkt	aan	
onderwijsontwikkeling en samenwerking m.b.t. 
de	volgende	thema’s.

2.1    Voor- en vroegschoolse educatie

Wat wilden we bereiken?
Bij jonge risico- c.q. achterstandskinderen wilden 
we middels een intensief onderwijsaanbod (de 
“vroegschool”) de achterstanden verminderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op 14 sPO-scholen werd in de groepen 1/2 de 
vroegschool aangeboden en is een voorschool in 
het schoolgebouw of schoolnabij aanwezig. De 
aandacht was vooral gericht op professionalisering 
van personeel, kwaliteitszorg en een doorgaande 
lijn van voorschool naar vroegschool. De scholen 
hebben planmatig gewerkt aan het expliciteren en 
verbeteren van hun opbrengsten.

Wat heeft dat gekost?
De gemeentelijke subsidie 2011 € 385.150 werd 
vooral ingezet op de personeelskosten. In de groepen 
waar vroegschoolse activiteiten plaatsvinden, is 
extra personeel aanwezig om het werken met kleinere 
 groepen (de zogenaamde “kleine kring”) te realiseren.

2.2    Schakelklassen … de volgende fase

Wat wilden we bereiken?
voor kinderen, waarbij de vroegschool niet 
voldoende tijd biedt om achterstanden in te lopen 
en waar op grond van intelligentie en ontwikkeling 
verwacht mag worden, dat dit wel mogelijk is, 
wilden we het intensieve onderwijsaanbod (zie 3.1.) 
verlengen in een aparte groep 3 (de “schakelklas”), 
waar het accent ligt op de basisvaardigheden taal 
en rekenen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op 5 sPO scholen werd, met subsidie van de 
gemeente Utrecht, een schakelklas groep 3 + 
ingericht. 

2

Hoofdstuk 2 sPO Utrecht als partner in de stad

Zie interview 
pagina 27



24 25stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht jaarverslag 2011

Dit wil zeggen een groep 3 waarbij de leerlingen een 
intensivering kregen van het aanbod, met als doel 
verminderen van de taalachterstand. alle scholen 
hebben gewerkt aan woordenschatonderwijs. er 
moest sprake zijn van groei van de woordenschat 
van het individuele kind.

Wat heeft dat gekost?
De schakelklassen werden deels gerealiseerd uit 
eigen personele middelen en voorts werd hiervoor 
de gemeentelijke subsidie 2011, € 280.771, voor 
ingezet.

2.3    Verlengde leertijd 

Wat wilden we bereiken?
We wilden nagaan of het mogelijk is om door 
kansarme kinderen extra lestijd te bieden hun 
prestaties te verhogen. In twee Utrechtse wijken 
werd hieraan gewerkt in de Brede school Overvecht 
en in de Brede school Hart van Noord in de wijk 
Kanaleneiland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de wijk Overvecht werd extra leertijd aangeboden 
in de vorm van de Brede school academie 
(bsa Overvecht). Doelgroep waren leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8 van alle scholen van 
vier besturen, waaronder de obs Overvecht. 
geselecteerd werden kinderen die in potentie door 
kunnen stromen naar HavO en vWO, maar die nog 
een achterstand in Nederlandse taal hebben. er 
werd hen na schooltijd een speciaal taalaanbod 
geboden.

Wat heeft dat gekost?
Kosten Bsa Overvecht € 755.854 

2.4    Verbetering aansluiting PO-VO

Wat wilden we bereiken?
We werkten aan een betere overdracht en door-
stroom van kinderen van het primair naar het 
voortgezet (speciaal) onderwijs. We wilden bij de 
advisering naar het vervolgonderwijs minder nadruk 
op de CITO-eindscore en meer gebruikmaken van 
de gegevens over de basisschoolloopbaan die het 
kind doorlopen heeft. We wilden dat het vO beter 
gaat aansluiten bij wat leerlingen op de basisschool 
geleerd hebben en meer aandacht geeft aan 
kinderen die een speciale onderwijsvraag hebben 
(bijv. bij een taalachterstand of bij dyslectie).

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In samenwerking met het vO werden wederom 
stappen gemaakt voor een betere overdracht van 
PO naar het vO. er kwam meer aandacht voor een 
doorgaande lijn d.m.v. het leerlingvolgsysteem 
en een gemotiveerd schooladvies vanuit de 
basisschool, waardoor de druk op de Cito-eindtoets 
verminderd werd. activiteiten waren er op gericht 
om leraren van PO en vO meer in gesprek met 
 elkaar te laten zijn, zodat zij meer van elkaars 
aanpak op de hoogte zijn. 

Wat heeft dat gekost?
De activiteiten zijn zonder extra kosten binnen de 
reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

Hoofdstuk 2 sPO Utrecht als partner in de stad
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Op	14	SPO-scholen	werd	in	de	groepen	1/2	de	vroegschool	
 aangeboden en is een voorschool in het schoolgebouw of school 
nabij aanwezig. De aandacht was vooral gericht op professionali-
sering van personeel, kwaliteitszorg en een doorgaande lijn van 
voorschool naar vroegschool. 

‘Hoe kun je een  
kind uitdagen?’

Wat is de essentie van je werk?
,,Ik begeleid kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud in hun ontwikke-

ling. Dat gebeurt op allerlei niveaus: in hun taal, sociaal, cognitief 
en motorisch. We werken met het dagschema van Kaleidoscoop.’’

Een dagschema?
,,’s Morgens beginnen we met veertien kinderen in de grote 

kring. We behandelen vier weken lang een woordcluster. We 
doen vier woorden per week, heel spelmatig: door te voelen, te 
proeven, in spel, toneel... noem maar op.

Ik werk samen met een collega. Na de grote kring splitsen 
we in twee groepen en gaan we vooruitkijken: we stimuleren de 
kinderen te vertellen wat ze willen gaan spelen en waarom. Dan 
gaan ze spelen en werken en wij spelen mee. We gaan verder met 
wat het kind aangeeft. je gaat echt de wereld van het kind in.

Bij elk thema wordt het lokaal aangepast. Taal beklijft als 
kinderen woorden ervaren: hoe voelt een kuiken? Wat gebeurt 
er met een ijsklontje in je hand, op je gezicht? als je iets ervaart, 
wordt taal deel van jezelf. en daarnaast halen we kinderen eruit 
voor kleine groepsactiviteiten of lezen.’’

Hoe is het om altijd samen met een collega te werken?
,,Het is echt nodig en ik vind het fijn: je kunt samen bespreken 

wat je met een kind kunt doen. Dat is echt een van de leukste 
dingen van mijn werk. je ziet een kind dat niet praat: wat kun je 
samen verzinnen om een kind te stimuleren? en als je oplossing 
dan werkt!’’

Werk	je	ook	samen	met	je	collega’s	van	de	vroegschool?
,,een aantal thema’s doen we samen, we hebben ook een 

gezamenlijke tentoonstellingskast en gaan geregeld bij elkaar in 
de klas kijken. Ook ouderbijeenkomsten doen we samen. 

De voorschool heeft ook een signalerende functie. als een kind 
logopedie nodig heeft, zijn we daar dus al vroeg bij. Ik ken de 
kinderen en hun ouders goed, hier is de drempel voor ouders laag 
om binnen te komen. van onze kennis hebben de leerkrachten 
profijt. 

De voorschool is echt een onderdeel van school, wij zijn de 
vooropleiding van de OBO. Ik heb in de praktijk vooral met OBO 
te maken, we hadden dus net zo goed bij sPO Utrecht kunnen 
horen.’’

Wat vind je het interessantste aan je werk?
,,Het creatieve, het samenstellen van de themadozen. Interes-

sant is: hoe kun je een kind uitdagen? je gaat op zoek naar wat 
kinderen nodig hebben: hoe kun je een kind minder verlegen 
maken, meer plezier geven? Die zoektocht vind ik heel erg leuk!’’

Merel de Groot
 
Pedagogisch medewerkster. Werkt sinds 4 jaar 
op de voorschool Wezerdreef, in dienst van 
Cumulus Welzijn. Was ook docente dans en 
aerobic, geeft yoga en meditatie aan kinderen.
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SPO Utrecht is 
dé onderwijs
werkgever
 
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat goed onder-
wijspersoneel en goed onderwijsmanagement 
van cruciaal belang zijn voor goed onderwijs. In 
de afgelopen jaren heeft SPO Utrecht hard en 
succesvol gewerkt aan het realiseren van goed en 
integraal personeelsbeleid. Daarmee zijn goede 
randvoorwaarden en instrumenten gecreëerd om 
goed werkgeverschap op school en bovenschools 
niveau vorm te geven. 

De	volgende	thema’s	zijn	in	2011	opgepakt	of	
nader uitgewerkt.

3.1    Functiedifferentiatie: de volgende stap

Wat wilden we bereiken?
De sPO Utrecht wilde de expertise en ontwikkel-
kansen van personeel versterken door verdere 
invoering van de functiemix. De functie van senior-
leerkracht moest bijdragen draagt aan verdieping 
en verbreding van de vakkennis en vaardigheden 
van personeel én daarmee aan de kwaliteit van het 
onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
M.b.v. het in 2010 opgestelde en met inspraak van 
de (g)Mr vastgestelde sPO stappenplan Functiemix 
zijn in 2011 circa 20% nieuwe seniorleerkrachten 
benoemd.

Wat heeft dat gekost? 
In 2011 zijn er circa 56 fte leerkrachten in de lB 
schaal benoemd. In de lumpsum bekostiging 
voor personele lasten wordt hiervoor gemiddeld 
75% opgenomen. De kosten voor eigen rekening 
bedroegen circa € 70.000.

3.2    Vanaf 2011 behoort regel matige 
deelname aan professionaliserings-
activiteiten tot de reguliere activiteiten van 
personeelsleden

Wat wilden we bereiken?
elke school zet professionalisering gericht in op 
het behalen van de schooldoelen. sPO Utrecht wil 
dat professionalisering een vast onderdeel is van 
de activiteiten van personeel. Personeel moest 
ook voldoen aan de eisen van de Wet BiO. verder 
diende elke leerkracht over een eigen portfolio te 
beschikken. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
scholen zetten professionalisering in gericht op 
het realiseren van onderwijsdoelen. Naast (team)
trainingen werd ook veel gewerkt met coaching in 
de klas. 

Onderwijspersoneel kreeg via de school informatie 
en tips over de Wet BiO en het (digitaal) bijhouden 
van een eigen portfolio. 

Wat heeft dat gekost?
In 2011 is er € 1.105.269 aan scholing uitgegeven.
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Ringo Janssen
 
locatieleider obs vleuterweide, is sinds 2008 
werkzaam als leerkracht bij sPO Utrecht/vleuter-
weide. Hij werd in 2010 seniorleerkracht, is 
ict- en middenbouwcoördinator. Hij had in 2011 
groep 3. Werkte tot 2008 bij aBN aMrO.

Interview

SPO Utrecht wilde de expertise en ontwikkelkansen van 
personeel versterken door verdere invoering van de functiemix. 
De functie van seniorleerkracht moest bijdragen aan verdieping 
en verbreding van de vakkennis en vaardigheden van personeel 
én daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.

‘Functiemix is voor mij 
een uitgelezen kans om 
te groeien’

Hoe word je seniorleerkracht?
,,De eisen zijn: je moet een excellente leerkracht zijn én naast 

je groep taken hebben die bijdragen aan de kwaliteitsgroei van 
de school. Bijvoorbeeld als bouwcoördinator of specialist. een 
vastgesteld percentage van het team kan senior worden. Wij 
hebben met het team de volgorde bepaald van het aanstellen van 
specialisten die belangrijk zijn voor onze school. De eerste waren 
de bouwcoördinatoren. vervolgens hechtten we veel belang aan 
een taal/leesspecialist, een ict-specialist, een gedragsspecialist, 
enzovoort. Om in aanmerking te komen voor de seniorfunctie 
moet je gewoon solliciteren. Dat gaat heel helder en open.’’

Heeft de invoering van de functiemix de school veranderd?
,,ja, er is een enorme slag in professionalisering gemaakt. 

Het aanstellen van een taal/leesspecialist heeft veel veranderd. 
Omdat je zo’n specialist in huis hebt, kun je werken aan ontwik-
keling van je onderwijs. Ook voor een bouwcoördinator zelf is de 
seniorfunctie belangrijk: het is fijn dat je een dag per week tijd 
krijgt om aan je bouw te werken.’’

 En wat betekende de invoering van functiemix voor jou 
persoonlijk?
,,De functiemix heeft mijn loopbaan versneld. Meteen bij mijn 

sollicitatie als groepsleerkracht heb ik aangegeven dat ik graag 
op termijn schooldirecteur wil worden. Maar als je elke dag alleen 

voor de klas staat, heb je minder tijd om te laten zien wat je ambi-
ties zijn. Ik was ict-coördinator en kreeg daar als seniorleerkracht 
vervolgens vanaf 2010 ook tijd voor. De functiemix máákt je ook 
verantwoordelijker: slechts een beperkt aantal mensen komt 
voor die functie in aanmerking, dus als je die kans krijgt, moet je 
je ook waarmaken.’’ 

Dus de seniorfunctie is een nuttig middel in personeelsbeleid?
,,ja, het stimuleert leerkrachten zich professioneel te ontwik-

kelen. en er komt gewoon veel extra vakkennis de school in. 
Maar ik het vind persoonlijk wel erg jammer dat de excellente 
leerkracht die er bewust voor kiest om alleen les te geven, in dit 
systeem wordt gepasseerd. Die komt niet in aanmerking voor 
extra beloning, omdat de eis nu eenmaal is dat je er een taak 
bij doet voor het algemeen belang van de school. en dat wil niet 
iedereen. Maar zo’n superleerkracht zorgt wel voor heel goed 
onderwijs aan de kinderen en wordt soms ingezet in klassen met 
problemen. Kun je die niet extra belonen? In de bankwereld is 
prestatiebeloning heel gewoon. je zou ook kunnen bedenken dat 
zulke leerkrachten, de echte keien in lesgeven, in een pool van 
sPO Utrecht worden ingezet.’’

Wat is voor jou de essentie van je werk?
,,een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel van deze 

school: kinderen goed onderwijs bieden. Ik vind het belangrijk 
dat ik invloed op heb op iets dat ertoe doet. We verbeteren de 
kwaliteit van ons onderwijs en je ziet dat daardoor de resultaten 
van de kinderen omhoog gaan. Daar krijg ik energie van! 

en voor mij persoonlijk is de goede sfeer hier op school heel 
belangrijk, we werken in een fijn team. Ik vind het heel bijzonder 
dat we ondanks de snelle groei van het aantal leerlingen die 
open sfeer vasthouden. We zijn allemaal bezig samen iets op te 
bouwen.’’

Jaarverslag 
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3.3    In 2011 streeft de SPO Utrecht naar 
een gemid deld verzuimcijfer van 4% dat 
lager is dan het landelijk gemiddelde

Wat wilden we bereiken?
We wilden dat personeel gezond en met plezier en 
succes kan werken en dat er zo min mogelijk sprake 
is van (werkgerelateerd) ziekteverzuim. elke school 
streefde daarom naar een ziekteverzuimpercentage 
van 4% of maximaal onder het landelijk gemid-
delde.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
scholen met een verzuimcijfer boven het landelijk 
gemiddelde hebben een streefpercentage geformu-
leerd en een plan van aanpak opgesteld om dat te 
bereiken. scholen die al op of onder dit percentage 
zaten, probeerden dit te bestendigen.

In het schooljaar 2010-2011 is het verzuimpercen-
tage op bestuursniveau licht gestegen van 5,54% 
naar 6,55% (landelijk gemiddelde ligt op 6,6%).  
6 scholen hebben een verzuimpercentage van < 4% 
en 12 scholen een percentage onder het landelijke 
gemiddelde. Daarmee is de doelstelling helaas niet 
bereikt. De ziekmeldingsfrequentie is van 109 naar 
107 gedaald (landelijk ligt deze op 108).

Wat heeft dat gekost?
In 2011 is er € 156.285 voor bedrijfsgezondheids-
zorg (preventie en aanpak verzuim) uitgegeven. 
voor ziektevervanging en declarabele vervanging 
is er in 2011 € 3.109.471 bij het vervangingsfonds 
gedeclareerd.

3.4    In 2011 werken we aan het 
waarborgen van de kwaliteit van (nieuw) 
personeel

Wat wilden we bereiken?
We wilden voorkomen dat nieuw personeel, ondanks 
een goede inwerkbegeleiding, een onvol doende 
beoordeling zou krijgen voor het functioneren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De sPO Utrecht werkte samen met de opleidingen 
aan versterking van het curriculum van de 
pabo. De sPO Utrecht versterkte de werving- en 
selectieprocedures, zodat de kwaliteit van de 
instroom van nieuw personeel gewaarborgd 
werd. elke basisschool heeft een gecertificeerde 
schoolopleider en leidde stagiaires op voor het 
(academische) PaBO-diploma.

Wat heeft dat gekost?
De meeste activiteiten vallen onder de reguliere 
personeelskosten. In 2011 is € 5.943 voor werving 
en selectie van personeel uitgegeven.

3.5    Vervangingsfonds

Wat wilden we bereiken
Binnen de sPO Utrecht bestond al langer de wens 
om scholen structureel extra formatie voor ziekte-
vervanging toe te kennen, zodat de school zelf kan 
bepalen hoe deze extra formatie wordt ingezet 
(conform het voormalige succesvolle Plusleraar 
Project). Dit is helaas pas mogelijk als de stichting 
zelf de middelen voor vervanging ontvangt. De 
middelen voor vervanging worden beheerd door 
het vervangingsfonds, waarbij alle schoolbesturen 
thans verplicht zijn aangesloten. Per 1 augustus 
2011 ontstond de mogelijkheid om, zij het onder 
gedetailleerde voorwaarden, op vrijwillige basis 
uit te treden uit het vervangingsfonds, zodat er 

meer ruimte zou komen om zelf over de vervangings-
middelen te beschikken en een groot deel van de 
administratieve verplichtingen m.b.t. de inzet van de 
vervanging zou vervallen. De sPO Utrecht is nu voor-
nemens per 1 januari 2013 uit het vervangingsfonds 
te stappen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
er is een business case uitgewerkt om te kijken wat 
de financiële risico’s en mogelijkheden zijn. Daaruit 
bleek dat in 2011 de financiële risico’s nog te groot 
waren voor sPO Utrecht om uit het vervangingsfonds 
te treden. 

Wat heeft dat gekost?
De activiteiten vielen onder de reguliere personeels-
kosten.

3.6    Personele kengetallen

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste personele 
kengetallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen onderwijs ondersteunend personeel (OOP), 
onderwijzend personeel (OP), directies (DIr), 
geslacht en leeftijd. voor de getoonde gegevens is 
gebruik gemaakt van het personeelsbestand per 31 
december 2011. 

   

 

Personeelsoverzicht: aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie

Vrouw Man

Hoofdstuk 3 sPO Utrecht is dé onderwijs werkgever
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Interview

Dorine Fennema
 
IB’er sinds 2005 en leerkracht groep 8 op obs 
Tuindorp. Werkt sinds 1993 bij (voorgangers 
van) sPO Utrecht.

Vanaf	2011	behoort	regelmatige	deelname	aan	
professionaliserings activiteiten tot de reguliere activiteiten van 
personeelsleden. Elke school zet professionalisering gericht 
in op het behalen van de schooldoelen. SPO Utrecht wil dat 
professionalisering een vast onderdeel is van de activiteiten 
van personeel.  

‘Je wordt er gewoon een 
betere leerkracht van!’

	Je	hebt	pas	je	diploma	gehaald,	welke	opleiding	heb	je	gevolgd?
,,Ik heb het diploma Intern Begeleider gehaald, bij Hogeschool 

Utrecht. Dit is een ‘in-company’ opleiding van sPO Utrecht en 
PCOU. Ik was al een paar jaar IB’er en het bestuur stelde het 
diploma als voorwaarde, als ik IB’er wilde blijven. Dat was voor 
mij ook een logische stap.’’

Waaraan merkte je de betrokkenheid van SPO Utrecht?
,,Ik vond het prettig dat de lessen op woensdagmiddag worden 

gegeven en niet op een doordeweekse avond, zoals meestal. 
en af en toe werden gastlessen gegeven door iemand van sPO, 
zoals  arien Hartog. De opleiding was echt heel erg toegespitst op 
de praktijk en ons bestuur. Met een bijeenkomst over het Zorg-
platform Utrecht, veel aandacht voor handelingsgericht werken.’’

,,Het bestuur geeft door zijn betrokkenheid aan dat het ons 
als leerkrachten steunt. Deze steun geeft de opleiding voor mij 
meer betekenis. Ik zag er een beetje tegen op, het zou best druk 
worden, die opleiding naast mijn fulltime baan. arien beloofde: 
‘Ik bel je rond kerst om te horen hoe het gaat’. Ik vond het fijn dat 
ze me volgde. je kunt spuien, ze vertellen je hoe je ‘t goed kunt 
aanpakken.’’

	Hoe	regelde	je	dat	in	de	praktijk:	een	full-time	baan	en	een	
opleiding?
,,Met een heel vast schema. Ik had een lerarenbeurs, dus ik 

werd op woensdagochtend op school vervangen. Woensdag-
ochtend was mijn studieochtend op school en dat had ik echt 
nodig. ‘s Middags ging ik naar de opleiding. en elke zondag 
stond ik op tijd op, zat ik om 9 uur achter mijn laptop en moest ik 
studeren. De ene zondag tot drie uur, soms tot acht uur.’’

En hoe ging het studeren zelf?
,,Na de Pabo had ik niks meer gedaan, er zat stof in mijn hoofd! 

Ik moest erg wennen. Hoe maak je een verslag? alles moest digitaal 
worden ingeleverd en daarvoor gelden allerlei eisen: ‘inleveren 
volgens de aPa-normen, die vind je op de elO-site’. Dat uitzoeken 
kostte me in het begin veel tijd... af en toe was ik wanhopig van dat 
computergedoe. Maar het zijn basisvoorwaarden om een studie 
te doen en ik liep gewoon achter. Nu weet ik: als je niet met een 
computer kunt werken, maak je jezelf arbeidsongeschikt!’’

Wat heeft het je inhoudelijk opgeleverd?
,,Door mijn opleiding is handelingsgericht werken hier op 

school in een stroomversnelling geraakt. We zijn er nog niet, want 
het is een proces. De visie erachter is hier nog niet echt geland. 
Om het echt te snappen, moet je er intensief mee werken. De 
inhoud van het handelingsgericht werken is hier nog niet op 
niveau en dit verbeteren kost veel tijd. Collega’s zouden ook een 
training handelingsgericht werken moeten volgen. Ik krijg nu 
trainingen vanuit sPO om te leren mijn kennis op het team over te 
brengen.’’

Zou	je	collega’s	een	studie	aanraden?
,,ja, ik zou ‘t collega’s zeker aanraden. Ik ben heel blij met 

mijn diploma, ik heb het niet cadeau gekregen. De combinatie 
werk en studie is te doen, maar je moet het echt willen en er tijd 
voor maken. De opleiding is een verrijking, het stof is uit mijn 
hoofd geblazen. Het gaat over je vak en de opleiding dwingt je 
ertoe nieuwe dingen te doen. Ik had twintig jaar niks gedaan! Het 
diploma is ook goed voor mijn loopbaan, ik heb nu de papieren en 
de deskundigheid en kan ook ergens anders aan de slag. studeren 
is inspirerend. je wordt er gewoon een betere leerkracht van!’’

Jaarverslag 
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De SPO 
leerlingen
 
De leerlingen van de sPO Utrecht komen uit alle 
 wijken van de gemeente Utrecht. In elke wijk staan 
één of meerdere sPO scholen. Op de sPO basis-
scholen zijn in principe alle kinderen welkom die 
toelaatbaar zijn voor basisonderwijs. De sPO-scholen 
bieden daardoor aan alle kinderen de  mogelijkheid 
voor ontmoeting, samen spelen en samen leren. 
Op enkele scholen wordt een toelatingsbeleid 

gehanteerd, omdat het school gebouw onvoldoende 
is toegerust om aan de vraag te voldoen en er geen 
mogelijkheden zijn om uit te breiden. 

In dit hoofdstuk schetsen we een aantal ontwik-
kelingen m.b.t. de leerlingenpopulatie in 2011.

4.1    Ontwikkeling van leerlingen aantallen 
op de SPO scholen
 
Op 1 oktober 2010 had de sPO 9311 leerlingen 
waarvan 134 leerlingen op de luc stevensschool 
voor speciaal basisonderwijs en 137 leerlingen op 
de ZMlK Dr. D. Herderschee. Dit was een stijging 
van 106 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2010.

4
Ontwikkeling van het leerlingenaantal van 2003 tot en met 2011

lln. 2003 lln. 2007

lln. 2004 lln. 2008

lln. 2005 lln. 2009

lln. 2006 lln. 2011
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4.3    Instroom en uitstroom SPO leerlingen 
 
De sPO Utrecht gaat, mede in het kader van 
kwaliteits zorg, kengetallen verzamelen over de 
instroom en de uitstroom van sPO leerlingen. 
Op dit moment wordt dat alleen op schoolniveau 
gedaan. Het gaat dan om de instroom vanuit 
peuter speelzaal, kinderopvang en voorschool en 
om de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. 

4.4    Vooruitblik 2011
 
Omdat de gemeente Utrecht de komende jaren nog 
zal groeien, met name door de bouw van nieuwe 
woningen in bestaande wijken en de ontwikkeling 
van nieuwe wijken, is de verwachting dat het aantal 
leerlingen het komende jaar toe zal nemen. Deze 
tendens zal zich de komende jaren waarschijnlijk 
voortzetten.

SPO U
9040

Katholiek
8974

PCOU
7314

Alg. Bijz. 1216

Islamitisch 413
Hindoeistisch 76

Marktaandeel van de schoolbesturen in 2011
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Het marktaandeel wordt mede bepaald door de 
 ligging van de sPO scholen in de stad Utrecht.  
De sPO heeft een aantal scholen in de binnenstad 
waar meer leerlingen worden aangemeld dan 
kunnen worden geplaatst. Oorzaak hiervan is 
het gebrek aan huisvestingsmogelijkheden voor 
uitbreiding van scholen in de binnenstad. 

Ontwikkeling marktaandeel schoolbesturen
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Maria Schell
 
Conciërge op De Panda sinds september 2011. 
In vijf jaar daarvoor zeilde ze met haar man 
rond de wereld. Ze hadden 35 jaar lang een 
eigen dierenspeciaalzaak.

Interview

De leerlingen van de SPO Utrecht komen uit alle wijken van 
de gemeente Utrecht. In elke wijk staan één of meerdere SPO 
scholen. Op de SPO basisscholen zijn in principe alle kinderen 
welkom die toelaatbaar zijn voor basisonderwijs.

‘Ik heb wel dertig bazen’
 

 Welke rol spelen de leerlingen in jouw werk?
,,Kinderen vormen de schakel tussen de leerkracht en mij. 

Ze komen hier onder schooltijd binnen met verzoeken van hun 
leerkracht. en ik troost ze als ze zijn gevallen, ik heb een kleine 
zorgtaak. Kinderen zijn zo onbevangen, ik houd van hun open-
heid en nieuwsgierigheid.’’ 

Hoe ziet jouw dag er uit?
,,Ik sta om 6.10 uur op en zit om 7.00 uur op de fiets! Ik sjouw 

met containers, ik  troost en plak pleisters. Ik heb een gastvrouwen-
functie, ben conciërge, receptioniste, ik neem de telefoon op en 
verbind door. Ik houd het plein schoon,  houd de prullenbakken 
netjes, zorg in de personeelskamer voor koffie, doe de vaat en de 
was. gelukkig is hier een wasmachine. Ik houd controle over de 
toiletten (is er voldoende papier, zijn de handdoeken schoon), ik 
haal en breng de post. Ik kopieer, lamineer, knip en plak. Ik repa-
reer speelgoed of de trappers van een fietsje, ik houd het magazijn 
bij en kan eventueel ook een lunch voor het team verzorgen. Ik heb 
wel dertig bazen...’’

Je	moet	als	conciërge	wel	heel	veel	kunnen	voor	één	mens.
,,Mijn reiservaring komt van pas. als je op zee bent en er gaat 

iets kapot, moet je het zelf repareren, dat doe ik hier ook.’’

Wat is voor jou de essentie van je werk?
,,voor mij is de essentie dat ik als conciërge bezig ben met van 

alles. en ik vind het persoonlijk belangrijk dat ik mezelf motiveer 
in het elke ochtend opstaan, discipline heb en nog lang niet 
achter de geraniums kruip. veel mensen zijn verbaasd dat ik werk 

nu ik 62 ben. Zoveel mensen van mijn leeftijd willen helemaal 
niet meer werken...  Hard werken is niet erg, werk met stress is 
wel erg.’’

Dertig bazen die allemaal iets van je willen, dat geeft toch 
stress?

,,Nee hoor. je moet niet te perfectionistisch zijn. Niet iedereen 
onmiddellijk willen helpen. sommige dingen moeten gewoon 
even wachten. Dat leer je als je de mensen leert kennen, inschat-
ten of nu echt nú is. en je moet als conciërge ook niet precies op 
de tijd letten als je werkdag om is.’’

Wat zijn goede eigenschappen voor een conciërge?
,,een conciërge moet een brede interesse hebben. Ik ben een 

soort ‘mamapanda’...: een conciërge is ook iemand die zorgt, 
goedgehumeurd is, charmant kan zijn. Ik hoor erbij, ik ga ook mee 
met het personeelsuitje, ik ben deel van het team. een conciërge 
krijgt wat hij geeft. Tijdens de personeelsdag van sPO Utrecht in 
het spoorwegmuseum waren er ook workshops voor conciërges. 
Het viel me op dat er meer mannen dan vrouwen in dit vak zitten. 
Conciërge is van oudsher een mannenberoep. Maar volgens mij 
kunnen vrouwen dit misschien wel beter dan mannen. als iets 
heel zwaar is, dan vraag ik hulp. en je moet natuurlijk wel een 
beetje handig zijn.’’

Wat  is het leukste aan je werk?
,,Het leukste is dat elke dag anders is. elke dag is nieuw.’’

Jaarverslag pagina 39
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Huisvesting 
scholen 

Wat wilden we bereiken?
een groot deel van de sPO-schoolgebouwen werd 
in het kader van het Masterplan bouwkundig aan-
gepast (uitgebreid, gerenoveerd, gesloopt, nieuw 
gebouwd of ondergebracht in een Brede school) om 
leerlingen en personeel een beter onderkomen te 
bieden.

De bestaande schoolgebouwen werden tevens 
aangepast aan de huidige onderwijskundige 

en bouwkundige eisen en aan de eisen voor 
binnen milieu op het gebied van luchtkwaliteit en 
thermisch comfort. 

In het bouwprogramma werd voor zover mogelijk de 
uitbreiding van capaciteit aan buitenschoolse op-
vang meegenomen. Bij bestaande school gebouwen 
werd de capaciteit aan buitenschoolse opvang 
uitgebreid door gebruik te maken van leegstaande 
lokalen of door het zogenaamde dubbelgebruik.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het kader van het Masterplan waren in 2011 de 
volgende scholen betrokken bij bouwprojecten:

5.1    Scholen waarvoor (vervangende) 
nieuwbouw in voorbereiding is

5

School Ontwikkelingen

Anne	Frank	(+	BSO) Het ontwerp is afgerond en de bouw van de school is aanbesteed. 
Door een tegenvallende aanbesteding waren een langdurig onder-
handelingstraject en aanvullende bezuinigingen noodzakelijk. vlak 
voor het einde van het jaar werd overeenstemming bereikt en kon de 
bouwvoorbereiding starten.

Apollo	11	(+	BSO	en	KDV) In mei 2011 is de school verhuisd naar een nabij gelegen tijdelijke 
locatie. Na de sloop van het oude gebouw is de nieuwbouw gestart;  
in de zomer van 2012 is deze gereed. 

Dr. Bosschool De sPO ontwikkelde plannen (met grotendeels het behoud van het 
bestaande schoolgebouw) om de hoofdlocatie M. van reedestraat 
samen met de dislocatie Nolenslaan onder te brengen a/d Nolen-
slaan. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt. De verwachting is 
in de loop van 2013 kan worden gebouwd.

De	Hoge	Raven	 
(+	BSO	en	KDV)

Het ontwerp is afgerond en een aannemer is geselecteerd. Op het 
bouwterrein zijn eerst archeologische opgravingen van grote waarde 
gedaan, maar inmiddels is het terrein geschikt voor de start van de 
bouw in 2012.
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5.2    Scholen die werden uitgebreid

De	Meander	(+	BSO) De uitbreiding met 8 groepen is in februari 2011 opgeleverd, de school 
kon na de voorjaarsvakantie samen in één gebouw starten. 

Prinses Margrietschool  
(+	BSO)

Uitbreiding van de school met 4 groepen, waarvan 1 in dubbelgebruik 
met BsO, is aan het begin van de zomervakantie gestart. aan het 
einde van 2011 was de bouw al grotendeels gereed. In de voorjaars-
vakantie kan deze in gebruik worden genomen.

Jenaplan	Wittevrouwen	 In overleg met DMO is definitief besloten de school op de huidige 
locatie uit te breiden met 2 groepen. De aanbesteding heeft plaats-
gevonden en de verwachting is dat de werkzaamheden met enige 
vertraging rond de zomervakantie van 2012 kunnen worden gestart. 
De uitbreidingswerkzaamheden zullen vanwege de complexiteit van 
het project ongeveer 1 jaar in beslag nemen.

Kohnstammschool Hoewel de uitbreiding al een jaar gereed was en in gebruik genomen, 
heeft het tot het najaar van 2011 geduurd voordat ook de renovatie van 
het bestaande schoolgebouw gereed was. De wethouder van onder-
wijs heeft de geheel gerenoveerde en uitgebreide school na afronding 
van alle bouwactiviteiten in oktober feestelijk geopend.

Kleine	Dichter samen met de gemeente wordt een geschikte locatie gezocht voor 
de uitbreiding; tot die tijd wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke 
locatie elders.

5.3    Renovatieprojecten

Wittevrouwen  
(locatie Poortstraat)

De renovatie van de locatie Poortstraat is in het najaar van 2011 na een 
lang en ingrijpend renovatieproces tot ieders grote vreugde en tevre-
denheid afgerond en inclusief de BsO-ruimte in gebruik genomen.

Oog	in	Al	 
(locatie Beethovenplein)

De renovatie van de locatie Beethovenplein is na een lang proces in 
het najaar van 2011 afgerond en is het schoolgebouw feestelijk ge-
opend door de wethouder van onderwijs. Ook op deze locatie hebben 
wij BsO (op de zolder) kunnen onderbrengen.

Kaleidoskoop	(+	BSO) er is duidelijkheid ontstaan over de exacte bouwlocatie, waar de 
school samen met de Da Costaschool nieuwbouw krijgt. Deze locatie 
komt in 2014 vrij en nu is gestart met het opstellen van het programma 
van eisen.

Luc	Stevensschool er is een programma van eisen opgesteld, architect geselecteerd en 
ontwerp gemaakt. Ook de aannemer is al geselecteerd die betrokken 
wordt bij de laatste uitwerking van de bouwtekeningen.

Oog	in	Al 
(locatie Montessori)

In juni heeft de gemeenteraad besloten het schoolgebouw te verplaat-
sen (op dezelfde locatie), om ruimte te maken voor de aanleg van een 
fietsbrug. er is begonnen met het opstellen van een programma van 
eisen.

Overvecht De gemeenteraad heeft in december besloten de verdere samenwer-
king met Mitros en Portaal te verbreken en de bouw van de brede 
scholen Ibisdreef (grote Trekdreef en de Mattheusschool van KsU) 
en spoorzone (Teun de jager/van Brammendreef en jenaplanschool 
Cleophas van sOZKO) in eigen beheer te nemen. De voorbereidingen 
voor de architecten-selectie voor beide projecten zijn inmiddels 
gestart. De verwachting is dat medio 2013 ongeveer tegelijk kan 
worden gestart met de bouw van beide brede scholen. De realisatie 
van het brede schoolconcept Neckardreef is vanwege financiële en 
bouwkundige problemen niet haalbaar gebleken. De sPO gaat de 
Wezerdreef nu als standalone locatie zelf ontwikkelen en bouwen. De 
voorbereidingen zijn gestart en ook hier is de verwachting dat medio 
2013 kan worden begonnen met de nieuwbouw van de school. Het 
brede schoolconcept Pagodedreef (samengaan van OBO Beiroetdreef 
en de johannesschool van KsU) is tegelijk met de andere projecten 
onder leiding van DMO gestart. Probleem bij de ontwikkeling van deze 
locatie is de invloed van de Zuilense ring. De milieuonderzoeken 
lopen momenteel, zodat nog niet valt te zeggen of de ontwikkeling 
op deze locatie wel of geen doorgang kan vinden. Mocht de invloed 
van de Zuilense ring dusdanig zijn dat geen nieuwbouw mag worden 
ontwikkeld, dan kiest de sPO voor een standalone ontwikkeling op de 
locatie Beiroetdreef.

Herderscheê samen met de geselecteerde architect is het ontwerp uitgewerkt; de 
aanbesteding voor de bouw is nog in 2011 gestart.
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Jenny Sol
 
Directeur apollo 11 sinds 2007, daarvoor (adjunct) 
directeur op De Twijn.

Apollo	11	(+	BSO	en	KDV)	in	De	Meern.	In	mei	2011	is	de	school	
verhuisd	naar	een	nabij	gelegen	tijdelijke	locatie.	Na	de	sloop	
van het oude gebouw is de nieuwbouw gestart; in de zomer van 
2012 is deze gereed. 

‘Je krijgt veel energie van 
zo’n prachtig gebouw’

 De filosofie van SPO Utrecht is: we bouwen een school die 
past bij het onderwijs dat we geven. Is dat gelukt?
,,absoluut. In het Daltononderwijs staat de doorgaande leerlijn 

centraal, we werken met een mentor- en maatjessysteem. We 
hebben straks leerpleinen en een vide met werkplekken voor de 
kinderen, dichtbij de lokalen, die zijn gecentreerd. De architect 
zat op de onderwijsinhoud, maar wil ook dat zijn gebouw eruit 
springt. en mijn visie is: wij zijn geen grote school, dus ik wil een 
gebouw dat er stáát, een blikvanger. Dat is het ook geworden: de 
pui is helemaal van glas, in verschillende tinten groen.’’

 Wat verwacht je dat het werken in het nieuwe gebouw voor 
gevolgen heeft?
,,Ik vind het heel belangrijk voor mijn leerkrachten, die 

jarenlang in een oud gebouw, met slechte lucht hebben gewerkt. 
Ik denk dat ze opleven nu alles fris en mooi is. Ik verwacht ook 
dat ons imago positief wordt beïnvloed. We krijgen nu al compli-
mentjes van ouders, ook van andere scholen. Ik verwacht groei 
en daarmee hebben we rekening gehouden. Met 145 leerlingen 
hebben we recht op zes lokalen. Maar we kunnen makkelijk 
uitbreiden met vier lokalen, tot een gezonde school met 220 à 
230 leerlingen in acht à negen groepen.’’

Betekent groei niet weer verhuizen en tijdelijke locaties?
,,Nee. Het gebouw heeft een creatieve ruimte voor gezamenlijk 

gebruik. In overleg met de BsO mogen we die gebruiken als we 
uitbreiden, om een jaar te overbruggen tot het nieuwe lokaal 
klaar is.’’

Was dat jouw specifieke wens?
,,Ik ben een vooruitdenker. Het initiatief komt van mij, ik heb 

daar duidelijke ideeën over. Het is fijn te merken dat sPO Utrecht 
de wensen van de directeur ruimte geeft. sPO denkt mee, brengt 
ervaring in en neemt taken op zich. Daar ben ik heel blij mee, 
want dat is een echte ondersteuning. Maar de eindverantwoorde-
lijkheid ligt bij mij, veel dingen kan de school zelf beslissen.  Zo 
wordt ’t echt jouw school. Ik heb dat als heel prettig ervaren.’’

Het gewone werk gaat ook door. Was het zwaar?
,,Het eerste traject is goed te doen naast je werk. Maar in het 

tweede traject moet je elke week een bouw- of werkvergadering 
bijwonen, beslissen over meubels, de kleuren, over lichtpunten 
en stopcontacten. Tot de krokus heb ik het alleen gedaan, daarna 
kreeg ik vier dagen hulp van een oud-collega. Dat is echt nodig, 
anders had ik het niet gered. Want collega’s, kinderen en ouders 
vinden dat je er als directeur toch moet zijn. en in mei kregen 
we ook nog inspectiebezoek... aan de andere kant; we zijn heel 
enthousiast over de nieuwbouw, daar haal je ook energie uit.’’

Met de wijsheid achteraf: zou je het anders aanpakken?
,,Ik kon me gewoon niet voorstellen hoeveel beslag het op je 

legt. als ik het had geweten, dan had ik dat veel eerder en beter 
met mijn team besproken. je bent maar een halve directeur in die 
periode. je kúnt niet alles oppakken. als directeuren zijn we ook 
perfectionistisch:  ik wil in elk geval overzicht houden en bij alle 
besprekingen zijn...  Ik denk nu dat het verstandig is om het jaar 
van de nieuwbouw geen vernieuwingen door te voeren, gewoon 
de school een jaar in rustig vaarwater houden. als ik dat had 
gedaan, zouden collega’s zich meer betrokken kunnen voelen, 
dan hadden ze het vast leuker gevonden om mee te denken.’’

Jaarverslag 
pagina 45
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5.4    Overige huisvestingszaken

Op de meeste scholen kunnen we voldoende ruimte 
bieden voor het aantal kinderen van die school. 
soms is daarvoor een tijdelijke andere locatie 
nodig, zoals bij de Kleine Dichter. Met name waar 
de vervangende nieuwbouw vanwege externe om-
standigheden langer duurt dan verwacht, ontstaat 
ruimtetekort (bijv. in Overvecht).

Bij alle nieuwbouwprojecten zijn de huidige normen 
voor binnenmilieu toegepast. Bestaande gebouwen 
zijn met behulp van de stimuleringsmaatregel 
energiebesparing en binnenmilieu zo mogelijk ook 
aangepast. Dat betrof veelal het aanbrengen van 
dubbel glas en ventilatiesystemen.

Ook de gemeente Utrecht heeft gelden beschikbaar 
gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat 
en energiebesparing van bestaande school-
gebouwen. In dat kader zijn op een aantal scholen 
extra zonneschermen aangebracht. De voorbereiding 
is gestart voor verdergaande maatregelen op 4 van 
onze scholen in 2012. In volgende jaren zullen alle 
bestaande scholen aan bod komen.

Wat heeft dat gekost?
schoolbesturen mogen conform de regelgeving 
niet uit reguliere inkomsten (lumpsum) investeren 
in onderwijsgebouwen. Zij dienen daarvoor een 
beroep te doen op de verordening Huisvesting 
van de gemeente en zijn derhalve afhankelijk van 
financiering en dus goedkeuring door de gemeente.

De verantwoordelijkheid voor het regulier onder-
houd van de schoolgebouwen is verdeeld tussen 
bestuur en gemeente. De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor het bestuurlijk deel van het 
onderhoud van hun schoolgebouwen.

In 2011 werd € 623.161 uitgegeven voor klein 
 onderhoud. van deze post was circa € 285.000 
t.b.v. onderhoud aan installaties, machines e.d. 

verder werd € 480.101 besteed voor groot 
meer jarenonderhoud dat voor rekening van het 
schoolbestuur komt. De kosten van dit grote 
onderhoud worden gefinancierd uit de onderhouds-
voorziening.
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Financieel beleid 
 
 
6.1    Balans

6

Balans per 31-12-2011 31-12-11 31-12-10

x € 1.000 x € 1.000

ACTIVA

Vaste	activa

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 3.527 2.853

Leermiddelen 1.256 975

Overige materiële vaste activa 25 3

4.808 3.831

Financiële vaste activa

Effecten 6.289 5.524

11.097 9.355

Vlottende	activa

vorderingen

Debiteuren 520 335

Ministerie van OCW 2.569 2.424

Overige vorderingen 548 400

Overlopende activa 1.786 277

5.423 3.436

liquide middelen 3.416 7.778

8.839 11.214

19.936 20.569
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Balans per 31-12-2011 31-12-11 31-12-10

x € 1.000 x € 1.000

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen 9.024 8.763

Voorzieningen

Overige voorzieningen 3.618 3.851

Kortlopende	schulden

Crediteuren 1.019 1.283

Belastingen, sociale premies en verzekeringen 1.807 1.747

Schulden terzake van pensioenen 556 521

Overige kortlopende schulden 1.481 669

Overlopende passiva 2.431 3.735

7.294 7.955

19.936 20.569

Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

BATEn

Rijksbijdrage OCW 49.361 48.263 47.900

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 2.054 1.918 1.696

Overige baten 1.483 471 1.319

Totaal baten 52.898 50.652 50.915

LASTEn

Personeelslasten 44.401 43.532 41.619

Afschrijvingen 1.219 1.182 968

Huisvestingslasten 3.757 3.122 4.141

Overige lasten 3.673 3.193 3.511

Totaal lasten 53.050 51.029 50.239

Saldo baten en lasten -152 -377 676

FInAnCIELE BATEn En LASTEn    

Financiële baten 637 225 339

Financiële lasten 224 6 91

Saldo financiële baten en lasten 413 219 248

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 261 -158 924

Netto resultaat 261 -158 924

6.2    Jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 is voorzien van een goed-
keurende accountantsverklaring en geeft een 
getrouw beeld van de stand van zaken in 2011.  
Het resultaat is € 260.703 positief.

De sPO voert een aantal maatregelen uit om “in 
control” te zijn. Periodieke financiële rapportage 
op bestuursniveau is daar een onderdeel van. 
verder wordt de benutting van de budgetten per 
school frequent gemonitord. 

6.2.1		 Resultaat	analyse
De sPO begroting is opgebouwd uit 34 deel-
begrotingen. De opstelling van deze begroting 
vindt plaats in het 3e kwartaal van het voorafgaande 
jaar. De vergelijkingen van de werkelijke cijfers 
t.o.v. de begroting laten grote verschillen zien, 
die veelal zijn ontstaan door gebeurtenissen die 
zowel effecten hebben op baten als op de lasten, 
maar in veel gevallen vrijwel resultaat neutraal 
zijn. Zoals vermeld, is bewaking van de positieve 
exploitatie resultaten een belangrijk onderdeel van 
de planning en control cyclus.

Hoofdstuk 6 Financieel beleid
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ingebouwde gymzalen, inwonende TsO en BsO 
organisaties, opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft 
geleid tot extra facturering van kosten en ook 
meerdere kalenderjaren. Met name deze extra 
jaren veroorzaken de hogere baten.

6.3.7 Overige baten € 306.000
Hogere baten van het sWv voor uitgaand grens-
verkeer ad € 116.000, het onverwacht ontvangen 
van een reeds afgeboekte vordering op de sOMN  
ad € 52.000 en diverse niet begrote baten  
ad € 137.000 uit acties zoals oud papier, sponsor-
lopen, U pas bijdrage etc., veroorzaken deze 
meeropbrengsten.

6.4    Lasten

6.4.1	 Lonen	en	salarissen	-	€	287.000
De salarislasten zijn in 2011 € 287.000 lager 
dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door een hogere declaratie ziekteverzuim bij het 
vervangingsfonds. een deel van de vervanging 
werd extern ingehuurd. De toename t.o.v. 2010 is 
grotendeels veroorzaakt door de formatieve groei 
i.v.m. toename van het aantal leerlingen.

6.4.2 Overige personele lasten € 1.156.000
Bij dit onderdeel zijn er hogere lasten voor de dota-
tie voorziening jubilea € 96.000, extern personeel  
€ 548.000, arbodienst € 41.000, cursuskosten  
€ 270.000, vervangingsfonds € 250.000. De extra 
lasten voor extern personeel worden grotendeels 
veroorzaakt door inhuur van interim-directeuren, 
projectleiders en inhuur t.b.v. ziektevervanging. 
Hogere uitgaven voor cursussen en opleiding zijn 
er o.a. t.b.v. Parnassys, project vve kwaliteitszorg 
en ontwikkeling zorgprofielen. De sPO heeft een 
“pool” van leerkrachten om aan de vraag voor 
ziektevervanging te kunnen voldoen. aan deze pool 
heeft het vervangingsfonds strikte declaratieregels 

Op het moment van opstellen van de begrotingen 
is er nog een aantal onbekende factoren 
zoals ontwikkelingen van leerlingenaantallen, 
personele formaties en CaO maatregelen. De 
kalender jaar- begroting, waarvan ruim 80% bestaat 
uit personele lasten, is mede gebaseerd op het 
personeels-formatieplan 2009/10 en voor 5/12 deel 
gebaseerd op het in het voorjaar 2010 op te stellen 
formatieplan 2010/11. Dit leidt onvermijdbaar tot 
verschillen tussen de begroting en de realisatie. 

Wat wilden we in 2011 bereiken? 
2011 was het jaar waarin het accent lag op de 
verdere ontwikkeling van de financiële kennis op 
schoolniveau. Daarnaast was het streven om op 
schoolniveau een realistische meerjarenbegroting 
op te stellen.

Wat hebben we in 2011 gedaan?
In 2011 hebben de scholen per kwartaal financiële 
rapportages met analyses ingediend. Tijdens boven-
schoolse bijeenkomsten zijn de administratief 
medewerkers verder getraind in het gebruik van 
financiële en personele instrumenten.  

Wat heeft het opgeleverd?
Iedere school heeft vrijwel zelfstandig een meer jaren 
schoolbegroting met bijbehorende investerings-
begroting opgesteld. er is een  substantiële 
verbetering opgetreden in het beheersen van de 
schoolbegrotingen door de schooldirecteuren. 

Wat heeft het gekost?
Deze activiteiten zijn binnen de bestaande 
 contracten en formatie tot stand gekomen.

6.3    Baten

6.3.1  Personele vergoedingen € 492.000
De bijstelling van de normvergoeding was in 2011 
circa 1% hoger dan begroot. verder zijn de baten 
uit rugzakgelden € 100.000 hoger dan begroot. De 
stijging t.o.v. 2010 wordt veroorzaakt door de groei 
van het aantal leerlingen. 

6.3.2  Overige personele vergoedingen € 69.000
De meeropbrengsten van deze post bestaan 
voornamelijk uit hogere baten voor verlofsubsidie 
in het kader van de lerarenbeurs. De stijging t.o.v. 
2010 wordt veroorzaakt door de groei van het 
aantal leerlingen. 

6.3.3		 Vergoeding	materiële	kosten	€	537.000
lager begrote extra baten door tussentijdse groei 
van het aantal leerlingen en een te lage begroting 
van deze post veroorzaken deze hogere baten. De 
stijging t.o.v. van 2010 wordt veroorzaakt door de 
groei van het aantal leerlingen. 

6.3.4  Gemeentelijke subsidies € 135.000
Door hogere of niet begrote subsidies zijn de baten 
in 2011 hoger dan begroot. Het verschil t.o.v. 2010 
wordt veroorzaakt door nieuwe en/of eenmalige 
projecten zoals KOs, vve kwaliteitszorg, vve zorg 
en begeleiding, etc.

6.3.5  Overige baten € 1.012.000
De post bijdrage derden is hoger dan begroot door 
niet begrote eenmalige projectsubsidies zoals voor 
de vreedzame school, Wetenschap&Techniek, 
Taal- en leesverbetering, etc. De afname t.o.v. 2010 
wordt veroorzaakt door het beëindigen van het 
project Taalpilot.

6.3.6  Opbrengst medegebruik € 417.000
In 2011 zijn de medegebruikskosten zoals 

verbonden. Door deze regelgeving verwacht sPO 
Utrecht voor circa € 350.000 aan gedeclareerde 
kosten terug te moeten betalen. Hiervoor was  
€ 100.000 begroot.

6.4.3	 Afschrijvingen
Per school zijn er meerjaren-investeringsplannen 
opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks 
geactua-liseerd, waarbij verschuivingen tussen 
activa mogelijk zijn. In 2011 is meer dan begroot 
geïnvesteerd in computers, digitale schoolborden 
en meubilair en minder in lesmethodes. In 2011 
is er in totaal voor € 2.200.000 geïnvesteerd in 
materiële vaste activa.

6.4.4 Huisvestingslasten
Kosten huur € 18.000
Deze post betreft de huur en servicekosten van het 
bestuurskantoor en externe opslagruimte.

Onderhoud en dotatie onderhouds- 
voorziening € 359.000
In 2011 zijn er extra uitgaven gedaan voor bestrating 
en inrichting schoolpleinen en tuinen ad € 127.000, 
onderhoud/renovatie keukens € 28.000 en  
€ 160.000 t.b.v. onderhoudsreparaties. De afname 
t.o.v. 2010 wordt veroorzaakt door de extra dotatie 
aan de onderhoudsvoorziening ad € 750.000. 

energie en water € 126.000
De hogere lasten zijn het gevolg van stijging van de 
energieprijzen en de groei van het aantal leerlingen.

Overige huisvestingslasten € 68.000
Deze post bevat lasten voor afvalverwijdering, 
zuiverings heffing en medegebruikskosten in 
school gebouwen met meerdere gebruikers. 
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6.4.5 Overige instellingslasten
De post overige instellingslasten bevat een 
 verzameling van beheersmatige posten en lasten 
t.b.v. leerling activiteiten.

administratie en beheer - € 41.000
lagere lasten voor planmatig onderhoudsbeheer  
€ 28.000 en bestuurskosten € 30.000, gecombineerd 
met hogere lasten voor kantoorbenodigdheden  
€ 25.000, veroorzaken grotendeels het verschil tus-
sen de begrote en werkelijke uitgaven. De toename 
t.o.v. 2010 wordt veroorzaakt door de groei van het 
aantal leerlingen.

Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen  
€ 383.000
In 2011 zijn er hogere lasten dan begroot voor de 
onderdelen leermiddelen € 82.000, aanschaf 
kleine inventaris € 30.000, reproductiekosten  
€ 90.000, beheer ICT hard- en software € 103.000 
en aanschaf kleine hardware € 22.000. 

Overige instellingslasten € 138.000
De overschrijding op dit onderdeel wordt groten deels 
veroorzaakt door de posten excursies/werkweken  
€ 31.000 en culturele vorming € 73.000.

6.5    Financiële baten en lasten

6.5.1	 Rente	baten	€	10.000
De rentebaten uit de rekening courant en spaar-
rekening zijn hoger dan begroot, maar echter lager 
dan in 2010. Dit wordt veroorzaakt door de afname 
van de liquiditeiten o.a. door investeringen in 
materiële vaste activa.

6.5.2  Overige financiële baten en lasten € 184.000
Op de baten worden de renteopbrengsten en 
koerswinsten van de obligatie leningen geboekt. 
Op de lasten worden aangekochte rente, provisie 

kosten en koersverliezen geboekt. Onderstaande 
tabel toont de specificatie van deze post.

De begroting van de rente van de beleggingen is 
defensief opgesteld o.a. vanwege de onzekerheid 
omtrent de rentetarieven op de financiële markten.

In 2011 zijn een aantal posten van de beleggings-
portefeuille afgelost en weer opnieuw belegd. De 
koerswinsten en verliezen alsmede de beleggings-
portefeuille per 31-12-2011, zijn in onderstaand 
overzicht weer gegeven.

6.6    Treasury beleid
 
De sPO beschikt over een treasury-statuut, dat voldoet 
aan de regeling Beleggen en Belenen uit 2009. 
Beleggingen vinden alleen plaats in financiële instel-
lingen met minimaal een aa rating. Tevens zijn deze 
instellingen lid van de eU of een partij inzake de 
overeenkomst e.e.r. In 2011 is het gevolgde beleid 
gebaseerd op het treasurystatuut. liquiditeitsover-
schotten op lange termijn zijn in effecten belegd, 
overschotten met een korte looptijd worden op de 
meest effectieve en rentegevende wijze weggezet.

6.7    Voorzieningen

6.7.1 Personele voorzieningen € 695.350
Bovenschools worden voorzieningen gevormd voor 
personele voorzieningen zoals spaarverlof, jubilea 
etc. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn in de 
personele voorzieningen opgenomen. Zoals bij de 
grondslagen al verwoord, is de voorziening Bapo 
door gewijzigde verslaggevingsregels middels een 
stelselwijziging vrijgevallen ten gunste van het 
eigen vermogen. De lasten die het Bapo gebruik 
met zich mee brengt, worden als periode lasten in 
de exploitatie verwerkt. Bij de sPO worden deze 
lasten bovenschools gedragen en middels een 

algemene inhouding op de lumpsum personele 
lasten gefinancierd. Het verwachte Bapo gebruik 
wordt frequent gemonitord. 

6.7.2	 Voorziening	onderhoud
Het saldo van deze voorziening bedraagt  
€ 2.923.030 en wordt gebruikt om in de jaren  
2012-2018 een deel van het achterstallige 
 onderhoud weg te werken  

6.8    Kengetallen

6.8.1  Ontwikkelingen vermogenspositie SPO  
en kengetallen

In de media heeft de vermogenspositie van de 
schoolbesturen veel aandacht gekregen. Door de 
invoering van de lumpsum zijn de schoolbesturen 
geconfronteerd met risico’s op het gebied van 
personele en materiële zaken. Hiervoor wordt een 
vermogenspositie in de vorm van o.a. een algemene 
reserve opgebouwd. Kengetallen die gebruikt 
worden om deze positie in een percentage uit te 
drukken zijn o.a. solvabiliteit, weerstandsvermogen, 
rentabiliteit en liquiditeit. In 2009 is het rapport 
commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen 
verschenen. Dit rapport, opgesteld onder leiding 
van prof. dr. F.j.H. Don, zal als maatstaf voor o.a. de 
vermogenspositie van onderwijs-instellingen gaan 
gelden. In het rapport worden de volgende risico’s 
aangemerkt als risico’s die (voor een belangrijk 
deel) niet beheersbaar zijn en niet voorzien kunnen 
worden:

•	 Fluctuatie	in	leerlingaantallen.
•	 Financiële	gevolgen	van	arbeidsconflicten.
•	 Instabiliteit	van	de	bekostiging.
•	 Onvolledige	indexatie	van	de	bekostiging.
 

aan deze vier risico’s wordt een algemeen restrisico 
toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die niet 
hoog genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar zijn. 
vermogenskengetallen in dit rapport zijn solvabiliteit 
en de kapitalisatiefactor. voor budgetbeheer 
worden de liquiditeit en rentabiliteit gebruikt. 

De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur 
in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen 
te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand 
op 31 december weer; er is dus sprake van een 
momentopname. De onder- en bovengrens zijn 
resp. 0,5 en 1,5. 

Solvabiliteit 
Bij de solvabiliteit gaat het er om in hoeverre 
een bestuur op lange termijn, ook in tijden van 
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. 
absolute normen voor de solvabiliteit zijn moeilijk te 
geven. Beoordeling van het eigen vermogen kan niet 
los worden gezien van de beoordeling van de hoogte 
van de voorzieningen. Immers, wanneer die niet 
toereikend zijn om de toekomstige verplichtingen 

Kengetallen

2011 2010

Liquiditeit 
(vlottende activa/kortlopende schulden)

 
1,21

 
1,41

Solvabiliteit 
eigen vermogen(exclusief voorzieningen)/totaal passiva * 100%               

 
45%

 
43%

Kapitalisatie	factor 
totaal passiva/totale baten* 100%    

 
37%

 
40%

Rentabiliteit	 
Exploitatie resultaat /totale baten * 100%

 
0,5%

 
1,8%
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6.9    Begrotingen
 
In 2011 is de meerjarenbegroting 2012 t/m 2016 
opgesteld en besproken met de raad van Toezicht 
en de gMr. De sPO-begroting is een resultante 
van de afzonderlijke schoolbegrotingen en de 
bovenschoolse begroting. 

6.10    Toekomstparagraaf 

6.10.1  Ontwikkelingen impulsgelden
De rijksoverheid heeft per 2007 (teldatum 1 oktober 
2006) geleidelijk een nieuwe gewichtenregeling 
ingevoerd (Herijking gewichtenregeling basisonder-
wijs oktober 2005). Met ingang van het schooljaar 
2010/2011 (teldatum oktober 2009) worden alle 
leerlingen op deze nieuwe wijze gewogen. Deze 
nieuwe gewichtenregeling veroorzaakte een afname 
van het aantal “gewichtsleerlingen” en dus een 
afname van de baten. De hiervoor in het leven 
geroepen compensatieregeling eindigde in het 
schooljaar 2010/11 Met ingang van het schooljaar 
2009/10 zijn de impulsgelden ingevoerd. 
Impulsgebieden zijn gebieden waarbij criteria als 
“laag inkomen” en “uitkeringen” gelden. Deze 
impulsgebieden worden voor een periode van 4 
jaar vastgesteld. scholen die zich in deze gebieden 
bevinden, ontvangen dan naast de reguliere ge-
wichtenbaten een bedrag per gewichtsleerling. Bij 
de toekenning van dit laatste bedrag wordt er geen 
drempel gehanteerd. voor het schooljaar 2011/12 
wordt er € 1.669 per gewichtsleerling uitgekeerd. 
voor de volgende schooljaren zal dit bedrag naar 
verwachting stabiliseren. 11% van de impulsgelden 
wordt vanaf 2010/2011 bovenschools ingezet om 
de afschaffing van de vergoeding voor bestuur en 
management in 2010 te compenseren. De keuze 
voor de korting op de impulsgelden, een bate die 
door de 13 scholen in de impulsgebieden wordt 
gegenereerd, is vorig jaar op financiële gronden 

gebaseerd. In de praktijk bleek dat met name door 
deze impulsgelden de 13 scholen zich in een relatief 
sterkere financiële positie bevinden dan de overige 
scholen. Deze overige scholen hebben naast een 
beperktere bekostiging o.a. ook te maken met een 
terugval in de baten als gevolg van de nieuwe ge-
wichtenregeling. een korting op de baten van deze 
scholen zou de onderwijskwaliteit onaanvaardbaar 
aantasten. In 2012/2013 zetten wij dit beleid voort.

6.10.2  Bezuinigingen op de groeitelling
Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is de 
regeling voor groeibekostiging gewijzigd. Waar 
voorheen per brinnummer een groeibekostiging 
kon worden aangevraagd, is dit vanaf 1 augustus 
2010 alleen nog maar op bestuursniveau mogelijk. 
Deze bezuinigingsmaatregel is voor de sPO met een 
aantal groeischolen nadelig, omdat bij bepaling 
van de groei ook de krimp en drempel van andere 
scholen wordt meegerekend. In de groeibaten voor 
2012 e.v. is hiermee rekening gehouden.

6.10.3  Bezuinigingen op passend onderwijs
De eerste stap van de bezuinigingen op het passend 
onderwijs treft vanaf 2013 de Herderschee school 
(v)sO. Door het verhogen van de groepsgrootte 
met 10% en de halvering van de cumi-middelen 
(middelen voor kinderen met een niet Nederlandse 
achtergrond) en PaB/TaB middelen per 1-8-2013, 
neemt de rijksvergoeding met € 274.700 af. Per 
1-8-2014, als ook de cumi- en PaB/TaB middelen 
verdwenen zijn, is de jaarlijkse afname circa  
€ 371.000. 

Daarnaast blijkt uit het wetsvoorstel Passend 
Onder wijs dat het sWv Weer samen naar school 
(waaronder Zorgplatform en PCl), reactys (regionaal 
expertise Centrum 3) alsmede het budget voor de 
leerlinggebonden Financiering (lgF, beter bekend 
als “rugzakjes”) worden opgeheven per 2012. Na 

Kengetallen exploitatie

Werkelijk 2011 Werkelijk 2010

REnTABILITEIT

(Rijks)bijdragen OCW / totale baten 92,2% 93,4%

Overige overheidsbijdr. / totale baten 3,8% 3,3%

Overige baten / totale baten 2,8% 2,6%

Financiële  baten / totale baten 1,2% 0,7%

Personele lasten / totale lasten 83,3% 82,7%

Afschrijvingslasten / totale lasten 2,3% 1,9%

Huisvestingslasten / totale lasten 7,1% 8,2%

Ov.instellingslasten / totale lasten 7,3% 7,2%

Personele lasten / totale lasten 83,3% 82,7%

Materiële lasten / totale lasten 16,7% 17,3%

BATEn / LASTEn PER LEERLInG

(Rijks)bijdragen OCW / leerling  € 5.301  € 5.205 

Overige overheidsbijdragen / leerling  € 221 € 184 

Overige baten / leerling  € 159 € 143 

Financiële  baten / leerling  € 68 € 37 

Personele lasten / leerling  € 4.769 € 4.523 

Afschrijvingslasten / leerling  € 131 €105 

Huisvestingslasten / leerling  € 404 € 450 

Ov.instellingslasten / leerling  € 418 € 391 

Personele lasten / leerling  € 4.769 € 4.523 

Materiële lasten / leerling  € 953  € 947 

Baten - Lasten (per leerling)  € 28  € 100 

te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen vermogen 
moeten plaatsvinden. De ondergrens voor de 
solvabiliteit is circa 20%.

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding van het 
geïnvesteerde vermogen tot de gerealiseerde omzet. 
een hoge waarde duidt op een overkapitalisatie, 
een lage waarde duidt op een tekort aan kapitaal. 
Deze kapitalisatiefactor is onder te verdelen in een 
3-tal kengetallen t.w. de transactie-liquiditeit t.b.v. 
de kortlopende schulden, de financieringsfunctie 
t.b.v. vervanging materiële vaste activa en de 
bufferliquiditeit. Deze bufferliquiditeit vormt het 
weerstandsvermogen. voor grote besturen zoals de 
sPO, wordt een bufferfunctie van 5% als bovengrens 
gesteld. volgens de balansgegevens ultimo 2011 van 
de sPO bedraagt dit percentage 4%. 

als indicator is de rentabiliteit een waardevol 
trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen 
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve 
verschillen duiden wellicht op een te ruim financieel 
management met mogelijke consequenties in de 
komende jaren. De onder- en bovengrens voor dit 
kengetal is resp. 0% en 5%.

gezien de bovenstaande kengetallen kan geconclu-
deerd worden dat de sPO als stichting, ruim 8 jaar 
na haar oprichting, financieel gezond is en dus over 
voldoende financiële reserves beschikt. verdere 
onttrekking van baten aan het onderwijs t.b.v. 
vermogensopbouw, zal onder deze omstandig-
heden niet meer noodzakelijk zijn. De komende 
jaren zal dan een sluitende begroting, zonder grote 
financiële overschotten, het uitgangspunt zijn. 

6.8.2	 Kengetallen	exploitatie
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

2011 begroting 2011 2010

CoLLEGE VAn BESTuuR

T. Meijer 92.019 92.000 90.014

E. van Dorp 106.690 107.000 104.215

RAAD VAn ToEzICHT

P. Wouters 0 0 0

N. Hoop 0 0 0

H. Lijten 0 0 0

C. v. Neerven 0 0 0

M. v. Reeuwijk 0 0 0

A. Krikke 0 0 0

H. Dammingh 0 0 0

198.709 199.000 194.229

De beloning van T. Meijer is gebaseerd op een WTF van 0,9703
De beloning van E. Van Dorp is gebaseerd op een WTF van 1,1369

bezuiniging wordt een deel van de middelen die 
daardoor beschikbaar komen, toegekend aan nieuw 
op te richten regionale samenwerkingsverbanden. 

6.10.4 Teruglopende baten
De PO-raad heeft meerdere malen aandacht 
gevraagd bij het rijk voor het feit dat de stijging van 
de lasten niet volledig gecompenseerd wordt door 
hogere rijksbaten. Dit is vooral merkbaar bij de 
lumpsum-vergoeding voor personele lasten; hierbij 
worden niet alle toenames als gevolg van stijging van 
de werkgeverslasten en de invoering van de functie-
mix volledig verdisconteerd. Omdat hier nog geen 
zekerheid over bestaat, is de begroting gebaseerd op 
de door het ministerie vastgestelde baten.   

6.10.5 Investeringen in materiële vaste activa
jaarlijks worden de meerjaren-investeringsplannen 
geactualiseerd. In deze plannen zijn voor de 
komende jaren jaarlijks voor € 1.000.000 tot  
€ 2.200.000 aan investeringen opgenomen. De 
aanschaf van deze materiële vaste activa wordt 
met eigen vermogen gefinancierd. De afschrijvings-
lasten stijgen jaarlijks tot circa € 1.300.000. Deze 
gegevens zijn in onderstaande meerjarenbegroting 
verwerkt. 

6.10.6  Meerjarenbegroting
Door een geprognosticeerde stijging van het aantal 
leerlingen zal de begroting jaarlijks toenemen. De 
onderstaande meerjarenbegroting vertoont voor 
het jaar 2012 een negatief resultaat ad € 713.736. 
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door tijdelijke extra 
personele inzet bij scholen waar dit onderwijs-
inhoudelijk noodzakelijk is, anderzijds t.b.v. van 
extra personeel bij verwachte groei van het aantal 
leerlingen. In de meerjarenbegroting is voor 2013 
weer een positief resultaat begroot. De vermogens-
positie van de sPO is toereikend om dit eenmalige 
negatieve resultaat op te vangen. 

63

Colofon
Uitgave
stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Productie, interviews en eindredactie
gerry van der lit journalistiek en communicatie

Vormgeving
roquefort Ontwerpers

Fotografie
Marc Photographics en ruud voest

Druk
van de ridder, Nijkerk




