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Voorwoord
Dit is het Jaarverslag 2012 van SPO Utrecht. SPO Utrecht is de Stichting 
openbaar Primair Onderwijs Utrecht: de organisatie voor alle openbare 
scholen voor primair onderwijs in Utrecht. In 2012 telde SPO Utrecht 33 
openbare scholen, waar ongeveer 1000 personeelsleden (775 fte) het 
onderwijs voor circa 10.000 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 
SPO Utrecht dagelijks met veel kennis en inzet hun werkzaamheden 
verrichten. Samen maken zij het onderwijs van SPO Utrecht en zorgen zij 
ervoor dat kinderen op een SPO-school een fijne en leerzame tijd hebben. 
Dat is een geweldige prestatie!

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verant-
woording af voor haar werk aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn.  
In een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven welke speerpunten 
er in 2012 waren. Deze speerpunten zijn ook in het Koersplan 2012-2014 
en in de meerjarenbegroting 2012-2016 opgenomen. 

Wij hopen dat u het jaarverslag met genoegen zult lezen en dat het u 
inzicht geeft in de aanpak en de resultaten van SPO Utrecht.

Namens SPO Utrecht, 

Peter Wouters  Thea Meijer en Eric van Dorp, 
Voorzitter Raad van Toezicht  College van Bestuur
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Obs De Klim in Lunetten is gespecialiseerd in Ontwikkelings-
gericht onderwijs (OGO). OGO gaat uit van de leefwereld van het 
kind en werkt in thema’s, uitgezonderd bij het (leren) rekenen 
en bij spelling. Het team van De Klim onderscheidt zich door het 
hoge opleidingsniveau: ruim 60 procent van de leerkrachten 
volgt of volgde een master. Lunetten heeft een wijkbevolking 
met ‘van alles wat’, de school telt 285 leerlingen en 23 collega’s.

De Klim: hoogopgeleid 
lerarenteam

Betere leerkracht
Andrea: ,,Ik sta nog maar net voor de klas, ik mis nog ervaring.  
Ik ben geen bétere leerkracht door mijn academische opleiding. 
Ik kijk met mijn theoretische bagage anders naar onderwijs. Mijn 
studie verrijkt mijn lesgeven en andersom: mijn lesgeven verrijkt 
mijn studie. Ik doe nu voor mijn studie onderzoek op De Klim. Ik 
zoek uit welk effect de aanwezigheid van kunstenaars op school, 
heeft op het onderwijs. De school en ik hebben samen het doel 
voor mijn onderzoek vastgesteld.’’
Charlotte: ,,Het is heel fijn dat iemand binnen je school dat 
onderzoek doet.’’
Andrea: ,,Andersom levert mijn studeren ook heel concreet nut 
voor mijn werk voor de klas. Ik loop nu stage bij ‘De activiteit’, 
nascholingsinstituut voor OGO. Van wat ik daar leer, heb ik veel 
plezier voor mijn klas.’’

Theoretische bagage
Charlotte: ,,Er is echt iets veranderd. Tien jaar geleden stuurde ik 
ook wel interessante artikelen door naar collega’s. Het verschil is, 
dat artikelen nu echt worden gelezen, we praten erover. Bij ons 
op school wordt onderwijsvernieuwing theoretisch onderbouwd 
door het hele team, niet alleen door de directie. Dat maakt voor 
de kwaliteit van het onderwijs een enorm verschil. Bij de opbouw 
van een nieuw thema weten we veel beter weten wat de doelen 
zijn, waaróm we bepaalde activiteiten doen. Ons team denkt niet 
vanuit de activiteit, maar vanuit het doel ervan.’’

Charlotte: ,,Je hebt die theorie nodig, want je móet meten en 
kinderen volgen. Bij OGO kun je alleen de juiste stof aanbieden 
als je weet waar het kind staat. We hebben die theoretische 
achtergrond nodig om aan te tonen dat het goed is wat we doen.’’
Andrea: ,,De theorie stuurt je manier van kijken in je klas. Door 
te observeren zie je dingen gebeuren of juist niet gebeuren. De 
theorie helpt je ervoor te zorgen dat je leerlingen wél die volgende 
stap kunnen maken.’’

Door mijn studie...
Charlotte: ,,Ik moest een groepshandelingsplan maken en het 
voelde als een nutteloze verplichting. Ik had het gevoel dat hande-
lingsgericht werken om cijfers draait. Tijdens mijn master special 
education needs, snapte ik waaróm ik zo’n handelingsplan moest 
schrijven: omdat je erover in gesprek moet met ouders. Omdat je, 
als je doelen omschrijft, je resultaten meetbaar zijn. Omdat je een 
overdracht doet naar je collega die jouw klas overneemt.’’ 
Andrea: ,,En door het op te schrijven, reflecteer je zelf ook.’’

Combinatiefuncties
Andrea: ,,Hoe zie ik mijn toekomst? Het is voor mij zo belangrijk 
om voor de klas te staan... Eigenlijk wil ik het allebei houden: me 
blijven ontwikkelen én lesgeven.’’
Charlotte: ,,Ik heb een paar jaar fulltime voor de klas gestaan, 
maar voor mij gaat dat vervelen. Nu ben ik daarnaast ook boven-
bouwcoördinator. Ik denk dat je door deze combinatiefuncties 
heel veel goede leerkrachten voor de toekomst kunt behouden. 
Als we lesgeven combineren met coaching, nascholing, leerling-
zorg of een managementfunctie, blijf je veel langer voor de klas.’’

Interview

Charlotte van Batenburg
 
Charlotte van Batenburg deed de Pabo, ging werken op 
De Klim en begon toen aan een studie kunstgeschiedenis. 
Ze werkt sinds 2003 op De Klim, nu als leerkracht groep 8  
en sinds 2009 bovenbouwcoördinator. Heeft alle groepen 
gehad. Heeft Andrea als stagiaire begeleid. Volgde de 
hbo-master Special Educational Needs.

Andrea Steenhuis
 
Andrea Steenhuis deed een jaar Pabo en stapte 
over naar Alpo, de academische lerarenopleiding 
primair onderwijs. Werkt sinds 2012 twee dagen als 
leerkracht groep 6/7 op De Klim. Werkte hier het 
schooljaar ervoor als LIO. Volgt nu de masteropleiding 
onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit.
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De scholen
SPO Utrecht telde in 2012 33 scholen, waarvan 
31 scholen voor basisonderwijs, één school 
voor speciaal basisonderwijs en één school 
voor speciaal onderwijs. SPO Utrecht kent een 
verscheidenheid aan scholen en schoolconcepten 
en biedt ruimte voor verschillende werkwijzen en 
werksferen. In elke wijk van de stad Utrecht staan 
één of meer openbare scholen. Op 1 oktober 2012 
telde SPO Utrecht 9626 leerlingen (1 oktober 2011: 
9314 leerlingen). Op de scholen werken circa 1000 
personeelsleden aan goed onderwijs. 

Elke school wordt geleid door een directeur die inte-
graal verantwoordelijk is voor goed onderwijs op de 
school. In 2012 werden zes directeuren benoemd. 
Zij gingen aan de slag op De Klim, De Meander, 
de Dr. Bosschool, Oog in Al, De Kaleidoskoop en 
Vleuterweide.

De stichting 
De opdracht en bevoegdheden van de stichting 
zijn door de Utrechtse gemeenteraad in 2003 
vastgelegd in de statuten van SPO Utrecht. SPO 
Utrecht stelde in 2006 voor het eerst een Code 
Goed Bestuur vast en onderschrijft thans de Code 
Goed Bestuur van de PO-Raad.
In verband met de overgang naar een ‘Raad 
van Toezicht-model’ zijn de statuten in 2011 in 
overleg met de gemeente aangepast. De taken en 
bevoegdheden van het bestuur en de directeuren 

zijn vastgelegd in een managementstatuut, dat in 
2012 is aangepast aan de nieuwe werkwijze, met 
een College van Bestuur en Raad van Toezicht.

De stichting wordt bestuurd door het bestuur 
(College van Bestuur). Het bestuur bestond in 2012 
uit Thea Meijer (voorzitter, 0,8 fte) en Eric van Dorp 
(lid, 1 fte). 

De Raad van Toezicht, bestaat uit zeven personen 
en houdt op actieve wijze het interne toezicht 
op de organisatie. Op basis van de principes van 
Policy Governance heeft de Raad van Toezicht ijk-
punten vastgesteld, waarop het interne toezicht is 
gebaseerd. De Raad van Toezicht vervult tevens de 
werkgeversrol voor de bestuursleden en is adviseur 
en sparringpartner voor het bestuur.

De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit:

•	 Peter	Wouters
 voorzitter (tevens lid werkgeverscommissie)

•	 Nikki	Hoop
 lid

•	 Heleen	Dammingh
 lid

•	 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)

Scholen, bestuur en organisatie

Scholen, 
bestuur en 
organisatie
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De Raad van Toezicht kwam in 2012 zes keer bijeen 
en besprak onder meer de verantwoording door het 
college van bestuur ten aanzien van de volgende 
thema’s: interne organisatie, structuur en processen, 
jaarrekening en jaarverslag 2011, de aanpak 
kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit, de beleidsrijke 
meerjarenbegroting 2013-2017, en de stand van 
zaken ‘uitvoering masterplan huisvesting’.
Speciale aandacht was er dit jaar voor het aangaan 
van samenwerkingsverbanden in het kader van 
Passend onderwijs en voor educatie voor het jonge 
kind, de Utrechtse Onderwijsagenda en de positie 
van de Jan Nieuwenhuyzenschool.

Bestuurskantoor
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2012 
ondersteund door secretaris Hans Creijghton (0,8 
fte, tot 1 mei) en Ellen Groten (0,8 fte, vanaf 1 mei).
Het bestuur en het schoolmanagement werden 
ondersteund door de medewerkers van het 
bestuurskantoor. De vaste staf bestond in 2012 
uit: 0,4 fte directeur kwaliteitszorg, 4,4 fte beleids-
adviseurs (onderwijs, financiën, personeel en 
huisvesting); 1,6 fte medewerkers personele zaken, 
1,3 fte interim-directie en opleidingscoördinator in 
eigen dienst, 1 fte secretaresse, 1 fte receptioniste 
en 0,4 fte coördinatie vakleerkrachten gymnastiek. 
Ook de medewerkers van het Zorgplatform hadden 
een werkplek op het bestuurskantoor. 

Visie en missie
Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor 
de algemene uitgangspunten van het openbaar 
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene 
toegankelijkheid en actieve pluriformiteit.

De SPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle 
leerlingen, dat is de kern van het bestaansrecht 
van onze scholen. Het bieden van optimale ontwik-
kelkansen voor alle kinderen staat centraal in het 

dagelijks 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 2012 
werden vastgelegd in het Koersplan 2012-2014.
De kernpunten in de missie ‘Goed onderwijs voor 
ieder kind’ richten zich op aspecten van kwalitatief 
goed onderwijs. Elke 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 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 
en gericht op ontwikkeling. Ook moeten zij het 
vermogen hebben om in te kunnen spelen op een 
veranderende omgeving, met een gezond gevoel 
voor wat haalbaar is.

Als grote onderwijsorganisatie streeft SPO Utrecht 
naar maatwerk op schoolniveau waar mogelijk, 
en naar centrale aansturing waar nodig. Bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden worden bewust 
in de basis van de organisatie gelegd waar dat kan. 
Binnen de school worden taken en bevoegdheden 
verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en 
ontwikkelingsmogelijkheden van personeel. De 
gekozen schoolorganisatie past bij de wijze waarop 
de school de onderwijsdoelen wil bereiken.

Communicatie
SPO Utrecht streeft naar een open communicatie 
en korte lijnen binnen de organisatie. Niet alleen 
binnen de scholen maar ook bovenschools. Veel 

informatie staat op www.spoutrecht.nl: een inter-
actieve website voor personeel en MR-leden. 

Medezeggenschap
Personeel en ouders hebben de mogelijkheid om 
actief mee te denken over beleid van SPO Utrecht. 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), 
waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. 
De MR heeft inspraak op specifieke aangelegen-
heden van de school, het MR-reglement regelt 
taken en bevoegdheden. De directeur 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 
SPO Utrecht dat geldt voor alle scholen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GMR bestond in 
2012 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 2012 
vier keer bijeen en besprak onder meer de 
volgende zaken: SPO Zorgjaarplan 2012-2013, 
het SPO functieboek en stappenplan functiemix, 
jaarrekening en jaarverslag, notitie modernisering 
vervangingsfonds, voorjaarsnota 2012-2016, 
invoering Passend onderwijs, de begroting 2012 
en de meerjarenbegroting 2013-2017. Een van de 
bestuurders was een deel van elke vergadering van 
de GMR aanwezig voor informatie, toelichting en 
overleg.

Meerjarenbeleid:	het	Koersplan	2012-2014
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 doel te bereiken. Het bestuur 
ondersteunt de scholen met het SPO-beleid. SPO-
beleid wordt voorbereid door werkgroepen, waarin 
directeuren, stafmedewerkers en specialisten 
participeren. SPO Utrecht werkt met een strategisch 
meerjarenbeleidsplan (het Koersplan). 
Speerpunten van het Koersplan 2012-2014 zijn:

•	 Uitdagend	onderwijs	voor	ieder	kind
•	 Professionals	kiezen	voor	SPO	Utrecht
•	 Samenwerken	aan	de	ontwikkeling	van	kinderen
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GMR

College van
Bestuur

Directieberaad 
DOPO

Elke school 
heeft een MR

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

Stichting openbaar Primair        Onderwijs Utrecht

OSG Onderwijs 
Service Groep

Staf

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

v
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Monic	Wendel,	IB’er,	pakte	het	handelingsgericht	werken	met	
ouders anderhalf jaar geleden voortvarend aan. Daarmee is De 
Koekoek nu een van de voorlopers bij SPO Utrecht. Ouders zijn er 
blij mee, leerkrachten vinden het prettig, maar het draait natuur-
lijk eigenlijk allemaal om één ding: de behoefte van het kind.

De Koekoek: echte 
gelijkwaardigheid met 
ouders

Wat	is	‘handelingsgericht	werken	met	ouders’?
John: ,,Bij handelingsgericht werken draait het om: waaraan heeft 
dit kind, in deze groep, behoefte. Hoe kan het kind zich optimaal 
ontwikkelen? Met ouders zoek je afstemming. Daarmee is veel te 
winnen, altijd.’’
Monic: ,,Drie keer per jaar bespreken we met de leerkracht het 
groepsplan. Synchroon daarmee loopt de gesprekscyclus met ou-
ders. Het eerste oudergesprek is aan het begin van het schooljaar, 
in november hebben we voortgangsgesprekken, in februari de 
rapportgesprekken en in mei nog eens de voortgangsgesprekken.’’
 ,,Voor zorgleerlingen hebben een extra gesprekscyclus. We 
praten specifiek over hoe de ouder de onderwijsbehoefte van 
zijn ‘zorgkind’ ziet en maken daarbij zo nodig gebruik van het 
groeidocument. Daarin geven ouders zelf aan wat hun kind nodig 
heeft. Ook de leerkracht vult het groeidocument in. En beide 
documenten stemmen we op elkaar af.’’

Veel gesprekken met ouders...
Monic: ,,Toen ik hier kwam op De Koekoek, was er al wel een 
aantal gesprekken met ouders. Ik heb er extra aan toegevoegd, 
omdat er naar mijn idee te weinig oudergesprekken waren, 
vooral met ouders van zorgleerlingen. De ouders stelden die 
extra gesprekken heel erg op prijs. Dus toen heb ik een structuur 
gemaakt voor oudergesprekken van alle (zorg)leerlingen. In de 
praktijk komt het er op neer dat we structureel, elke zes weken 
een gesprek hebben met de ouders van een zorgleerling.’’

Vaste cyclus
John: ,,Dat zijn in totaal zeven à acht gesprekken per jaar.’’
Monic: ,,Als er een gat zit in die cyclus van zes weken, leidt dat tot 
gebrek aan communicatie.’’
John: ,,Het effect van die vaste structuur is een grote wederzijdse 
betrokkenheid tussen ouders en leerkracht. Je stemt sneller met 
elkaar af als je elke zes weken bij elkaar zit.’’
Monic: ,,Ouders zijn nu op de hoogte van wat er gebeurt in de 
klas. Bij zorgleerlingen is het goed als je samen optrekt en de 
situatie thuis en op school beiden goed kent.’’

Positieve insteek
Monic: ,,Een belangrijk verschil tussen gewone oudergesprekken 
en handelingsgericht werken, is de positieve insteek. Je gaat 
anders kijken. Je zegt niet ‘dit kind is druk’. Je vraagt: ‘wat heeft 
dit kind nodig om goed te kunnen functioneren, om optimaal 
te kunnen leren?’ En dat vragen we ook altijd aan het kind zelf. 
Kinderen weten eigenlijk altijd zelf heel goed wat helpt. Dan 
wordt het: dit kind heeft een rustige omgeving nodig.’’
John: ,,Ouders zien dat je aandacht positief is. Het voelt ontwape-
nend voor ouders, als je de talenten van hun kind noemt. De focus 
ligt, nu we handelingsgericht werken, veel meer op het positieve. 
En als je aan ouders vraagt wat zij denken dat hun kind nodig 
heeft, voelen ze zich direct serieus genomen en hebben ze het 
gevoel dat we het echt samen doen. We nemen ouders serieus.’’
Monic: ,,Dat deden we altijd al, maar het gaat nu om echte 
gelijkwaardigheid.’’

Lesgeven en begeleiden
Monic: ,,De combinatie van lesgeven en ondersteuning helpt 
me om zelf te ervaren hoe weerbarstig de praktijk soms is. Ik 
houd van het contact met kinderen en collega’s nemen me ook 
wel serieuzer, denk ik, omdat ik zelf een groep heb. Handelings-
gericht werken met ouders werkt niet als je het alleen aan de 
IB’er overlaat. Het helpt als het hele team meewerkt, het helpt om 
samen met collega’s te sparren. En: je moet mensen de tijd geven 
zich deze werkwijze eigen te maken.’’

Interview

Monic Wendel
 
Monic Wendel is IB’er en leerkracht 
van groep 5/6 op vrijdag. Ze werkt 
sinds twee jaar op Obs De Koekoek en 
bij SPO Utrecht: ze werkte 26 jaar in 
verschillende functies op een school in 
Lopik, als remedial teacher, als IB’er, 
maar altijd heeft ze daarnaast een groep 
gehad. Begon als invaller op scholen in 
haar woonplaats Utrecht.

John Jansen
 
John Jansen is sinds anderhalf jaar direc-
teur van Obs De Koekoek en was daarvoor 
dertien jaar directeur op openbare basis-
scholen in Soest en Woudenberg. Begon 
zijn loopbaan als politieagent in Utrecht 
en omdat het onderwijs hem trok, ging hij 
in 1989 ‘op proef’ aan de slag op De Pion, 
school voor moeilijk lerende kinderen 
(thans sbo Luc Stevensschool).



14 15Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Jaarverslag 2012

SPO Utrecht geeft goed onderwijs. Daar wordt door 
SPO-personeel dagelijks aan gewerkt. Wat goed 
onderwijs is, is moeilijk te definiëren. Er is geen 
recept voor, maar er is wel veel informatie over 
wat werkt, wat zou kunnen werken en wat meestal 
niet werkt. SPO Utrecht vindt het belangrijk dat 
kennis over goed onderwijs, goed wordt benut. 
Daarbij geldt ook: onderwijs = mensenwerk. De 
leerkracht is een belangrijke factor als het gaat om 
kwaliteit: de interactie tussen leerkracht en leerling 
is van grote invloed op wat het kind leert. Daarom 
vindt SPO Utrecht de kwaliteit van leerkrachten 
belangrijk.

SPO-scholen werken actief aan schoolontwikkeling 
en kwaliteitszorg. Het schoolplan en jaarplan van 
de school zijn daarbij richtinggevend. Elke school 
heeft eigen speerpunten en accenten, passend bij 
de situatie van de school. In dit jaarverslag gaan we 
vooral in op de realisatie van school-overstijgende, 
gezamenlijke doelstellingen zoals ze in het Koers-
plan en de begroting 2012, zijn beschreven. 

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling worden 
vooral op schoolniveau vormgegeven. Scholen 
werken daar planmatig aan. Op het gebied van 
kwaliteitszorg en schoolontwikkeling hadden we 
twee school-overstijgende thema’s: implementatie 
en borging kwaliteitszorg enerzijds, en het formu-

leren van gezamenlijke doelen in het kader van 
opbrengstgericht werken anderzijds.

Wat	wilden	we	bereiken?	
•	 	Kwaliteitszorg
We wilden bereiken dat scholen zelf in staat zijn 
op een goede wijze de onderwijskwaliteit vorm 
te geven en te bewaken, met behulp van het 
SPO-kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast wilden we 
op bovenschools niveau afspraken maken over de 
wijze waarop het bestuur de onderwijskwaliteit 
bewaakt. Als gewenst resultaat voor eind 2012 
formuleerden we dat elke SPO-school tenminste 
een basisarrangement van de inspectie heeft.

•	 	Opbrengstgericht	werken
We wilden gezamenlijke SPO-minimumdoelen voor 
de basisvaardigheden zodanig definiëren, dat zij 
voldoen aan het Referentiekader Taal en Rekenen 
en de eisen van de inspectie met betrekking tot 
burgerschap, en richtinggevend zijn voor de aanpak 
op de scholen. 
Scholen richten het schoolcurriculum op de 
leerlingenpopulatie en bieden een breder onder-
wijsaanbod aan waar dat kan.

Wat	hebben	we	bereikt?
•	 	Kwaliteitszorg
Eind 2012 hadden 32 scholen een basisarrange-
ment en wacht alleen obs Het Zand nog op dat 
predicaat. De verwachting is dat dat in het voorjaar 
2013 gerealiseerd wordt.
We hebben gezien dat scholen steeds beter in staat 
zijn om de eigen kwaliteit te ontwikkelen en te 
bewaken op basis van de kwantitatieve en kwalita-
tieve gegevens uit het SPO-kwaliteitszorgsysteem.

•	 Opbrengstgericht	werken
Al werkende hebben we geconstateerd dat minimum-
doelen al deel zijn van het basisarrangement van 

Goed passend onderwijs voor ieder kind

Goed passend 
onderwijs voor 
ieder kind1
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relevante onderwijsontwikkelingen en werden 
kennis, ervaring en nieuwe inzichten gedeeld.

Wat	heeft	het	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Inzet directeur kwaliteit € 39.000 € 39.000 

Inzet extra personeel 
scholen

€ 100.000 € 100.000 

Installatie en opleidings
kosten ParnasSys

€ 77.000 € 60.000 

Deskundigheids
bevordering scholen 

€ 760.000 € 1.000.000 

SPOstudiedag personeel € 128.000 € 150.000 

DOPOtweedaagse € 12.000 € 20.000 

Netwerk excellentie € 6.500 € 6.500 

Totaal € 1.122.500 € 1.375.500 

Project ICT en didactiek

Wat	wilden	we	bereiken?	
SPO Utrecht benut ICT voor effectief onderwijs en 
een efficiënte administratie.

Wat	hebben	we	bereikt?
Onderwijsspecialisten en ICT-specialisten van de 
deelnemende scholen hebben zich onder begelei-
ding van een medewerker van APS, bekwaamd in 
de ontwikkeling van toegepaste ICT voor onderwijs. 
Het uitgangspunt daarbij is geweest dat de inzet 
van ICT een toegevoegde waarde heeft in het 
didactisch proces. Het ging in het project vooral om 
de systematische aanpak. De deelnemers hebben 
tijdens een directieoverleg hun werkzaamheden en 
producten gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in 
een vervolgproject met andere scholen.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
Door middel van een samenwerkingsverband tussen 
de Rietendak, Voordorp, de Klim, Klimroos en het 
APS werd gewerkt aan de ontwikkeling van good 
practice ten aanzien van ICT en didactiek.

Wat	heeft	dit	gekost?
 

Activiteit Werkelijk Begroot

Werkgroepen ICT en 
onderwijs

€ 10.000  € 10.000 

Inzet externe adviseur 
(APS)

€ 15.000 € 15.000 

Totaal € 25.000 € 25.000 

de inspectie en dat het lastig is om daarnaast eigen 
minimumdoelen op stichtingsniveau te formuleren. 
We kozen voor een andere weg: het werken met 
ijk punten voor kwaliteit op basis waarvan direc-
teuren verantwoording afleggen over aanpak en 
resultaten van de school. We gaan deze keuze in 
2013 uitwerken.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 		We	ondersteunden	de	uitvoering	van	de	

beleids  cyclus gedurende het schooljaar middels 
activiteiten in intervisiegroepen van directeuren. 
Staf en scholen leverden bijdragen aan 
(boven)-schoolse kengetallen kwaliteitszorg in 
ParnasSys. 

•	 	De	studiedagen	van	het	directieberaad	stonden	
in het teken van het versterken van kwaliteitszorg.

•	 	Een	deel	van	de	staf	van	het	bestuurskantoor	
(het zogenoemde A-team) leverde gerichte 
ondersteuning aan scholen die zich zorgen 
maakten om de kwaliteit.

•	 	Scholen	die	in	aanmerking	kwamen	voor	een	
bezoek van de onderwijsinspectie werden 
begeleid in de voorbereiding op het bezoek.

•	 	De	werkgroep	kwaliteitszorg	oriënteerde	zich	op	
auditing op schoolniveau.

•	 	Het	stedelijk	curriculum	‘Taal	2-8	jarigen’	
werd op scholen geïntroduceerd en er werden 
afspraken gemaakt over de implementatie.

•	 	Het	bestuur	besprak	met	directeuren	en	GMR	de	
aanpak van een SPO-normering basisvaardighe-
den en de keuze voor het werken met ijkpunten.

•	 	Scholen	met	kansrijke	leerlingen	werkten	aan	
verbreding van het leerstofaanbod met een 
extra aanbod voor alle leerlingen.

•	 	De	trajectanalyse	en	de	begeleiding	van	zwakke	
of dreigend zwakke scholen van de PO- Raad, is 
gebruikt om de kennis en vaardigheden van het 
‘A-team’ te vergroten. Het ‘A-team’ liep mee met 
de specialist van de PO-Raad, op een traject op 
een SPO-school die zich hiervoor beschikbaar 
stelde.

•	 	In	januari	2012	organiseerde	SPO	Utrecht	
een studiedag voor alle personeelsleden 
in het Spoorwegmuseum onder de noemer 
‘SPO Utrecht op het goede SPOor’. In diverse 
workshops en activiteiten kon personeel elkaar 
ontmoeten, in gesprek gaan over actuele en 

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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In het voorjaar is de tweede versie van de 
SPO-toetskalender vastgesteld en op scholen geïm-
plementeerd. Dit geeft scholen een samen hangend 
systeem van genormeerde instrumenten voor 
het volgen van de prestaties en ontwikkeling van 
leerlingen, hetgeen het opbrengstgericht werken 
ondersteunt.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	Scholen	zijn	geholpen	bij	het	verkrijgen	van	

inzicht in het onderwijszorgprofiel van de eigen 
school. 

•	 	De	SPO-toetskalender	is	ontwikkeld	en	vast-
gesteld.

•	 	Opbrengstgericht	werken	ondersteunt	het	
bieden van optimale ontwikkelkansen voor elk 
kind en de schoolontwikkeling.

•	 	Handelingsgericht	werken	is	op	scholen	
ingevoerd.

•	 	We	werkten	mee	aan	de	stedelijke	voorberei-
ding van de invoering van Passend onderwijs.

•	 	We	werkten	mee	aan	de	ontwikkeling	van	de	
standaard voor de basisondersteuning.

 
Wat	heeft	dit	gekost	?

Activiteit Werkelijk Begroot

Investering personeel in 
stedelijk overleg

€ 25.000 € 25.000 

Kosten zorgprofielen € 33.687 € 113.000 

Inhuur externen  
(Spring/APS)

€ 16.690 € 50.000 

Totaal € 75.377 € 188.000 

Het verschil in de kosten voor de zorgprofielen 
wordt veroorzaakt doordat we geen gebruik 
gemaakt hebben van de volledige offerte van het 
APS, die dit voor ons heeft uitgevoerd.

Passend onderwijs

Wat	wilden	we	bereiken?	
We wilden de leerlingzorg op alle SPO-scholen voor-
bereiden op de invoering van Passend onderwijs 
door het handelingsgericht werken op scholen te 
versterken. In samenwerking met andere school-
besturen en ketenpartners, wilden we werken aan 
de realisatie van Passend onderwijs, en bestuur, 
staf, directeuren en intern begeleiders hierbij 
betrekken.

Wat	hebben	we	bereikt?
Medio 2012 werd de definitieve regio-indeling voor 
de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs 
bekend. Het ‘Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs Utrecht 26.01 i.o.’ bestaat nu uit de vijftien 
schoolbesturen van de stad Utrecht en werkt in goed 
overleg aan de bestuurlijke en inhoudelijke voor-
bereiding van de invoering van Passend onderwijs.

Naast de gesprekken over de opzet voor de bestuur-
lijke inrichting van dit samenwerkingsverband is in 
2012 veel tijd besteed aan het opstellen van een 
gezamenlijke standaard voor de basisondersteuning. 
Deze standaard geeft de gezamenlijke visie omtrent 
het basisniveau van ondersteuning op scholen weer. 

Handelingsgericht werken is een belangrijke 
 component geworden in de stedelijke standaard. 
Aan het handelingsgericht werken is aandacht 
besteed in de netwerken en het nascholingsaanbod 
voor intern begeleiders, en via inhaalbijeen komsten 
voor nieuw personeel. 
In de eerste maanden van 2012 hebben nog enkele 
scholen hun onderwijszorgprofiel opgesteld met 
hulp van APS. Hiermee hebben alle scholen zicht op 
hun onderwijszorgprofiel.

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Waterrijk	in	Leidsche	Rijn	telt	350	leerlingen.	De	afgelopen	vier	
jaar verdrievoudigde het aantal leerlingen, het aantal mede-
werkers groeide van acht naar 22. De school blinkt uit door een 
professioneel werkklimaat.

Waterrijk: jezelf 
ontwikkelen, de school 
ontwikkelen

Het is gemakkelijk geschreven in een personeelsadvertentie: 
‘Wij bieden: een professioneel werkklimaat.’ Wat kun je dan 
verwachten als medewerker op zo’n school?

Wat	is	het?
Margriet: ,,Professioneel werkklimaat betekent dat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor zijn eigen taak, van conciërge tot 
leerkracht. En dat iedereen ruimte voelt elkaar aan te spreken 
op die verantwoordelijkheid. Dat helder is met welke opdracht je 
werkt. En dat we allemaal weten waar we naartoe werken, ieder 
vanuit zijn eigen rol. Ons team vormt een geoliede machine, die 
goed draait omdat ieder zijn taak zo serieus oppakt. Die trend is 
al gezet toen we nog een heel kleine school waren. We hebben 
een cultuur van mensen met passie voor hun vak, die voor 
kinderen het beste willen. Daardoor zien we ook steeds níeuwe 
uitdagende taken.’’

Hoe	werkt	het?
Margriet: ,,We werken volgens PDCA: plan, do, check, act. We zijn 
continu bezig met deze cyclus, die helder maakt waar we naartoe 
werken. Dat gebeurt op alle niveaus, niveau van de school, het 
team, de leerkracht. Ik weet precies wie op welk niveau zit in het 
team.’’

Waarom	deze	aanpak?
Margriet: ,,Toen ik directeur werd, hadden we het gevoel dat de 
leerresultaten van de kinderen beter konden. Nu zitten ze op of 

boven het gemiddelde niveau. De afgelopen vier jaar volgden we 
heel intensieve trajecten. Stap voor stap hebben we rekenen, 
leren lezen en begrijpend lezen, aangepakt. De resultaten zijn 
omhoog gevlogen. Nu is dat op orde, nu zijn we bezig onze 
werkwijze te borgen. 

Wat	is	de	rol	van	de	leerkracht?
Annelies: ,,Als team werken we naar een doel, maar ieder doet 
dat op zijn eigen manier. Er is ruimte voor ieders professionele 
keuzes. Ons doel is als een stipje op de horizon, en ja, ik heb als 
leerkracht ook invloed op dat stipje. Margriet stuurt, zij hakt de 
knoop door, maar als team vormen wij haar input. Als ze in een 
functioneringsgesprek vraagt: wat vind je dat er moet gebeuren, 
en je benoemt een punt, dan gebeurt er ook iets mee.’’

Een voorbeeld
Annelies: ,,Ik wilde graag, na mijn jaren met kleuters, in groep 
3 werken om mijn onderbouw ervaring uit te breiden. Ik kreeg 
groep 3 en ik begrijp nu pas écht wat er van oudste kleuters wordt 
verwacht.’ ’’
Annelies: ,,Margriet reageerde: ‘Dit is jouw expertise, dóe er 
wat mee.’ Ik heb samen met de onderbouwcoördinator een 
studiemiddag georganiseerd. Ik vind het heel belangrijk dat ik 
zelf de vrijheid heb om op school iets te ontwikkelen. Een ‘dienst 
draaien’ op school, past niet bij mij, ik wil een bijdrage leveren, 
iets achterlaten. Daardoor voel je je gehoord, het is leuk, ik heb 
de drive om steeds een stap verder te komen.’’

Werkdruk
Margriet: ,,Hier werken de mensen hard! Nieuwe collega’s zeggen 
‘ik leer hier heel veel, maar het is wel zwaar’. Dan zeg ik, maak 
keuzes, je hoeft niet tien leerdoelen tegelijk te hebben. Als je met 
plezier werkt, haal je energie uit je werk. Maar de werkdruk is wel 
een valkuil. We moeten op de grenzen letten. En af en toe zeg ik 
ook: ga eens op die berg staan en kijk om je heen, hoe ver zijn we 
gekomen?’’
Annelies: ,,Ik ervaar de werkdruk niet als vervelend, ik kies er zelf 
voor om hard te werken. Alle teamleden hebben een rol in het 
voorkómen van werkdruk. Samen zijn we alert, we zorgen goed 
voor elkaar.’’

Interview

Annelies van Dunschoten
 
Annelies van Dunschoten werkt als groepsleerkracht 
voor het derde jaar op Waterrijk, eerst bij de kleuters, 
nu in groep 3. Daarvoor had ze een jaar een kleuter-
groep op een Amersfoortse school. Ze heeft zojuist 
haar master Special Educational Needs afgerond en 
hoopt volgend schooljaar op een taak als IB’er.

Margriet Kouwenhoven
 
Margriet Kouwenhoven begon haar loopbaan in Rotterdam-West 
en kwam in 2003 als leerkracht op de startende school Waterrijk 
met toen 35 leerlingen. Ze werd IB’er en is nu voor het vierde 
schooljaar directeur op Waterrijk. Daarnaast is ze lid van de 
‘Schoolleiderskamer’, adviesorgaan van de PO-Raad.
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2

Personeel

Functiegebouw

Wat	wilden	we	bereiken?	
Het door goed werkgeverschap en een goede 
samenwerking met opleidingen, bevorderen van de 
instroom van goed gekwalificeerd personeel. 
Als onderdeel van het functiegebouw voert SPO 
Utrecht de functiemix in (conform het Actieplan 
Leerkracht). Dit bevordert de in- en doorstroom van 
goed gekwalificeerd personeel en draagt bij aan de 
kwaliteit van de scholen.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan	en	bereikt?
Met behulp van het in 2010 opgestelde en met 
inspraak van de (G)MR vastgestelde SPO Stap-
penplan Functiemix, zijn in 2012 22% (129 fte) 
leerkrachten in LB benoemd (landelijke norm 24%). 
In het S(B)O zijn 5,88% (2 fte) leerkrachten in LC 
benoemd (landelijke norm 8%).
In de lumpsum bekostiging voor personele lasten 
wordt hiervoor gemiddeld 75% van de meerkosten 
opgenomen. 

Wat	heeft	dat	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Kosten eigen bijdrage 
(25%) invoering functiemix 

€ 165.000 € 150.000 

Inzet bovenschools 
personeel

€ 5.000 € 5.000 

Netwerken seniorleerkr. , 
IB'ers, Bouwco.

€ 30.000 € 30.000 

Opleidings kosten IB'ers € 25.000 € 25.000 

Totaal € 225.000 € 210.000

Professionalisering

Wat	wilden	we	bereiken?	
SPO Utrecht werkt aan personeelsbeleid op maat,  
voor alle medewerkers. Onder meer door profes -
sionali sering willen we de kwaliteit van het 
onder wijs en van de medewerkers verbeteren. Ook 
het welbevinden van de medewerker wordt door 
professionalisering vergroot.

Wat	hebben	we	bereikt?
Voortdurende professionalisering van SPO-
medewerkers. SPO Utrecht wordt gezien als een 
organisatie waar eisen worden gesteld aan de 
ontwikkeling van medewerkers, en ook als een 
organisatie waar medewerkers kansen krijgen.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	Op	16	januari	2012	hebben	we	in	het	Spoorweg-

museum de SPO-dag voor alle medewerkers 
georganiseerd: ’SPO op het goede SPOor’. 

•	 	Een	partnerschap	is	aangegaan	met	de	
hogescholen, de universiteit en met de andere 
grote schoolbesturen, onder de naam ‘Partners 
In Professionaliseren’. Hiermee krijgt de weder-
zijdse samenwerking rondom primair onderwijs 
vorm.

•	 	We	maakten	deel	uit	van	een	ontwikkelgroep	
voor een post HBO-opleiding ‘werken in achter-
standsituaties’ van de Marnix Hogeschool.

•	 	In	specifieke	situaties	hebben	we	een	scholing	
cq. opleiding georganiseerd en uitgevoerd. Het 
gaat om de opleiding voor schoolopleiders, de 
scholing ‘Human Dynamics’ voor MT-leden en 
een cursus ‘Wetenschap over Meertaligheid’ 
met de Universiteit Utrecht.

•	 	We	hebben	netwerken	georganiseerd	voor	
medewerkers met een vergelijkbare taak: voor 
bouwcoördinatoren, IB’ers, schoolopleiders, 

Personeel
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locatieleiders/adjuncten en administratief 
medewerkers. In deze netwerken is sprake van 
informatieuitwisseling en kennisverhoging, 
intervisie en vaardigheidstraining.

•	 	De	Wet	BIO	is	geïmplementeerd	in	de	organisatie.

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Bovenschoolse trainingen € 50.000 € 50.000 

Inzet personeel en 
werkgroepen

€ 20.000 € 20.000 

Inzet dir. kwaliteit en dir. 
opleiding

€ 20.000 € - 

Wet BIO: investering in 
HRM systeem

€ 10.000 € 10.000 

Totaal € 100.000 € 80.000 

Werkklimaat

Wat	wilden	we	bereiken?	
We wilden bevorderen dat personeel gezond en 
met plezier en succes kan werken en we willen dat 
er zo min mogelijk sprake is van (werkgerelateerd) 
ziekteverzuim. Elke school streefde daarom naar 
het realiseren van een goed professioneel werk-
klimaat en een gemiddeld verzuimpercentage dat 
lager of gelijk is aan het landelijke gemiddelde van 
6,6% (voor de sector PO).

Wat	hebben	we	bereikt?
In het schooljaar 2011-2012 is het gemiddelde 
verzuimpercentage op bestuursniveau gelijk 
gebleven op 6,5%. Daarmee is de doelstelling op 
bestuursniveau gehaald. Op schoolniveau kunnen 
we vaststellen dat tweederde van de scholen 
een verzuimpercentage heeft onder het landelijk 

gemiddelde. Eenderde van de scholen heeft een 
verzuimpercentage boven het landelijk gemiddelde. 
De ziekmeldingsfrequentie is van 107 naar 109 
gestegen (landelijk ligt deze op 108).

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
Scholen met een verzuimcijfer boven het landelijk 
gemiddelde hebben een streefpercentage gefor-
muleerd en een plan van aanpak opgesteld om 
dat doel te bereiken. Scholen die al op of onder dit 
percentage zaten, probeerden dit te bestendigen.
Een aantal scholen werkte gericht aan het 
versterken van een professionele cultuur binnen 
het team. Onderzoek en ervaring wijst uit dat een 
professioneel werkklimaat van grote invloed is op 
het werkplezier van personeel.

Wat	heeft	dat	gekost?
In 2012 is er € 232.500 aan bedrijfsgezondheids-
zorg (preventie en aanpak van verzuim) uitgegeven. 
Voor ziektevervanging en declarabele vervanging 
is in 2012 € 2.462.000 bij het vervangingsfonds 
gedeclareerd.

Activiteit Werkelijk Begroot

Inzet bovenschools 
personeel

€ 10.000 € 10.000 

Kosten Arbo, Revalent, 
coaching e.d.

€ 230.500 € 40.000 

Juridische ondersteuning € 20.000 € 20.000 

Totaal € 260.500 € 70.000 

Bijdragen aan de ontwikkeling van de 
(academische) Pabo

Wat	wilden	we	bereiken?	
SPO Utrecht wilde door middel van een actieve 

bijdrage (via bestuur, directeur professionalisering 
en schoolopleiders) de opleiding van nieuwe 
leraren versterken.

Wat	hebben	we	bereikt?
Er zijn 28 SPO-scholen die deel uitmaken van de 
‘opleidingsschool’, een samenwerking tussen Pabo 
en besturen/scholen. 

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
We hebben actief deelgenomen aan de Adviesraad 
en Bovenschoolse Opleiders in School; dit zijn 
overlegvormen van het Instituut Theo Thijssen, 
PABO van de Hogeschool Utrecht in Amersfoort 
en Utrecht. De activiteiten waren gericht op het 
verbeteren van de samenwerking tussen Pabo en 
scholen bij het (samen) opleiden van toekomstige 
leerkrachten. In het kader van de gezamenlijke 
‘opleidingsschool’ is gewerkt aan:
•	 	Het	instellen	van	instituutsopleiders,	die	

samen met schoolopleiders de opleiding van 
studenten begeleiden;

•	 	De	opleiding	van	instituutsopleiders	en	school-
opleiders, deels door de Universiteit Utrecht;

•	 	De	certificering	van	besturen	en	scholen;
•	 	Het	vormgeven	van	audits	bij	besturen	en	

scholen om de kwaliteit van Opleiden in School 
te volgen/verhogen.

Wat	heeft	dat	gekost?
De kosten voor deze activiteit zijn lastig uit te 
splitsen en vallen gedeeltelijk ook onder reguliere 
werkzaamheden.

Voorbereiding AFAS

Wat	wilden	we	bereiken?
De SPO Utrecht heeft het besluit genomen om per  
1 januari 2013 over te gaan op AFAS Profit
en AFAS Insite. Deze applicaties ondersteunen 

de uitvoering van de financiële administratie, de 
personeelsadministratie, de salarisverwerking en 
de bijbehorende rapportages. 

Wat	hebben	we	bereikt?
We hebben een implementatieplan gemaakt voor 
de invoering van AFAS. 

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
Voor de duur van de implementatie is een tijdelijke 
projectorganisatie opgezet, bestaande uit staf-
medewerkers van SPO Utrecht en een projectleider 
vanuit OSG. De focus van het eerste deel van de 
implementatie was gericht op de inrichting van de 
applicaties, de migratie van gegevens uit de vorige 
applicaties, het in gebruik nemen van de financiële 
en salarisadministratie, de salarisverwerking en 
de daarbij behorende rapportages en training van 
directie en administratief medewerkers.

Wat	heeft	dat	gekost?
De kosten van implementatie zullen vrijwel volledig 
in 2013 worden verantwoord.

Vervangingsfonds

Wat	wilden	we	bereiken?
Binnen SPO Utrecht bestaat al langer de wens om 
scholen structureel extra formatie voor ziekte-
vervanging toe te kennen. Per 1 januari 2013 willen 
we uit het Vervangings fonds stappen en Eigen Risico 
Drager (ERD) worden. Scholen hebben hier door 
minder regellast en het wordt mogelijk om personeel 
flexibeler in te zetten. Verder zullen de scholen door 
invoering van ERD de kosten van verzuim meer 
voelen. Daardoor zijn er meer prikkels om beïnvloed-
baar (niet-medisch) verzuim aan te pakken.

Wat	hebben	we	bereikt?
De invoering van ERD vindt plaats in twee stappen. 

Personeel
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Per 1 januari 2013 worden we eigen risicodrager 
voor de ziektevervanging korter dan 52 weken. 
Per 1 augustus 2013 geldt dit voor alle vormen van 
afwezigheid/verlof.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
Er is een business case uitgewerkt om te kijken 
wat de financiële risico’s en mogelijkheden zijn 
voor SPO Utrecht, om uit het Vervangingsfonds te 
treden. Op basis hiervan is een notitie opgesteld 
waarin afspraken zijn gemaakt over de werkwijze 
bij het nieuwe vervangingsbeleid, de verdeling van 
de  middelen en het bovenschoolse calamiteiten-
budget. De notitie is besproken en vastgesteld in 
de werkgroep Personeel, in DOPO en in (G)MR.
Bij de invoering van ERD wordt een groot deel van 
de medewerkers uit de vervangingspool opgeno-
men in de reguliere bezetting. Daarmee wordt de 
vaste vervangingspool teruggebracht van 15 fte. 
naar 3 fte.

Wat	heeft	dat	gekost?
De verwachte premiebesparing bedraagt voor de 
periode januari t/m juli 2013 € 1.105.000. Hiervan 
gaat € 818.000 naar de scholen en € 288.000 wordt 
bovenschools gereserveerd voor calamiteiten. Met 
ingang van het schooljaar 2013-2014 is er alleen 
nog een premieafdracht voor het CAO-verlof. Deze 
premie wordt geraamd op 0,1%. Van de totale 
premiebesparing ad € 2.469.000 gaat € 1.402.000 
naar de scholen en € 1.068.000 wordt bovenschools 
gereserveerd. 

De activiteiten vielen onder de reguliere 
personeels kosten.

Personele kengetallen

Hieronder staan de belangrijkste personele ken- 
 getallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen onder wijs ondersteunend personeel (OOP), 
onder wijzend personeel (OP), directies (DIR), 
geslacht en leeftijd. Voor de getoonde gegevens is 
gebruik gemaakt van het personeelsbestand per  
31 december 2012.  
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De	GMR	van	SPO	Utrecht	telt	officieel	33	vertegenwoordigers	
van 33 scholen, ongeveer evenveel van de ‘o-kant’ als van 
de ‘p-kant’... dat is jargon voor vertegenwoordigers namens 
de ouders en het personeel. Bij vergaderingen, vier per jaar, 
zijn altijd zo’n 27 mensen aanwezig. Zij vertegenwoordigen 
minstens twintig van de 33 SPO-scholen.

De GMR: wéten 
waarover je praat

Vier	GMR-vergaderingen	per	jaar
Johan: ,,Wie niet aanwezig is, zoeken we op. Als oppepper.  
Dat maakt meteen de meerwaarde van de GMR duidelijk.’’
Misja: ,,We willen stimuleren dat ze er zijn. Want we behandelen 
pittige onderwerpen. Helaas is er een relatief groot verloop in 
de GMR, mensen zijn meestal niet lang lid, een jaar of twee. 
Jammer, want dan hebben ze het net allemaal in de vingers en 
dan vertrekken ze. ’’
,,Het betekent dat wij steeds opnieuw onze leden ‘meenemen’. 
In onze vier vergaderingen moeten alle onderwerpen van een jaar 
er doorheen. Omdat we kwaliteit willen, bezoeken Johan en ik 
zes keer per jaar een MR. We bespreken daar wat we doen, wat je 
kunt verwachten als GMR-lid en hoe we je kunnen helpen.’’

Iedereen	praat	mee
Misja: ,,Wijzelf, maar ook de sprekers moeten differentiëren 
tijdens een GMR-bijeenkomst. De vergadering bestaat immers uit 
mensen die vrij blanco zijn en anderen die echt diep in de materie 
zitten. Mijn drijfveer is om iedereen, alle GMR-leden, écht mee 
te laten praten. Dat differentiëren vind ik ook een van de leukste 
onderdelen van de GMR.’’

De stukken
Johan: ,,Van ons vereist dit een strakke opzet. Wijzelf moeten 
als dagelijks bestuur van de GMR echt diep in de materie zitten. 
Een belangrijke rol is voor mij weggelegd om onze leden van 
informatie te voorzien. Ik stuur tien dagen voor de vergadering de 
stukken en investeer in goede contacten.’’
Misja: ,,Voor GMR-leden is een goede voorbereiding van groot 
belang. Nieuwe leden komen er snel achter, ze merken in de 
vergadering: ik begrijp het niet goed, misschien heb ik de stukken 
niet goed gelezen...’’

Enthousiasmeren
Misja: ,,Ik probeer ze op een vrolijke manier terecht te wijzen. 
We helpen ze, we stimuleren en maken duidelijk dat goede 
voorbereiding noodzakelijk is: de onderwerpen laten dat niet toe. 
Dat enthousiasmeren vind ik heel spannend. Johan en ik houden 
elkaar heel scherp en fluiten elkaar terug als het moet.’’
Johan: ,,Misschien is ‘dienend’ een overdreven woord, maar 
zoiets is het wel... Alle leden hebben mijn mailadres en kunnen 
me alles vragen, ik ben een soort helpdesk voor hen.’’
Misja: ,,We praten tenslotte mee over belangrijke onderwerpen, 
zoals Passend onderwijs, financiën, werkgelegenheidsbeleid, 
vakantieroosters, protocol medisch handelen...’’
Johan: ,,Ik krijg er energie van! Met een open mind geven we 
medezeggenschap vorm. Meepraten over beleidsvoornemens via 
inspraak is leuk!’’

Open cultuur
Misja: ,,Wij lopen als SPO Utrecht voorop, vinden we. We hebben 
als ouders een vorm van invloed. Er wordt gewoon geluisterd naar 
de argumenten die we vanuit algemeen belang inbrengen. Bij SPO 
Utrecht heerst een open cultuur. De organisatie is transparant en 
professioneel. Dat maakt het leuk om mijn vijf jaar als voorzitter 
vol te maken.’’
Johan: ,,Je wordt gehoord. Medezeggenschap is bij SPO Utrecht 
vanaf het begin belangrijk gevonden. Dan moet je als GMR ook 
weten waarover je praat.’’
Misja: ,,Het doel van de GMR is niet: gehoord te worden. Dat is 
het middel. Het doel is het zó goed te doen, dat het bestuur ons 
vraagt om ergens naar te kijken. En dat gebeurt.’’

Interview

Misja Heller
 
Misja Heller, sinds drie jaar voorzitter van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), 
sinds 2005 lid namens de ouders. Heeft een eigen 
administratiekantoor (financieel/fiscaal). Kreeg de 
liefde voor het onderwijs met de paplepel ingegoten, 
zijn beide ouders waren leerkracht. Zijn jongste 
dochter gaat naar Apollo 11.

Johan van de Pol
 
Johan van de Pol, ‘loopt al heel lang mee’, trad in 1993 als leerkracht in 
dienst van - de voorloper van - SPO Utrecht. Maakt vanaf het begin, sinds 
1997, deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapraad, namens 
het personeel. Vormt samen met Misja Heller het dagelijks bestuur van de 
GMR. Werkt het grootste deel van de week als intern begeleider op obs Oog 
in Al, waar hij ook managementtaken heeft.
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De school als ketenpartner

Ontwikkelen van de brede school

Wat	wilden	we	bereiken?	
•	 	Na	een	heroriëntatie	op	visie	en	concept	van	de	

brede school, oriënteren of ontwikkelen acht 
SPO-scholen zich, om samen met ketenpartners 
tot een brede school te komen. 

•	 	Zeventien	SPO-scholen	oriënteren	zich,	al	dan	
niet in het kader van de brede school, op dag- 
arrangementen.

Wat	hebben	we	bereikt?
In het kader van het project onderwijstijdverlenging 
zijn zes SPO-scholen begonnen met het invoeren 
van vier uur extra onderwijstijd per week voor de 
leerlingen van groep 4 en 5 (twee scholen doen dat 
voor groep voor 3 t/m 8) op het gebied van taal en 
rekenen.
In totaal zijn nu elf SPO-scholen betrokken bij een 
brede school in Utrecht, waarvan één school in 
het schooljaar 2012-2013 voor het eerst een brede 
school is geworden. De Klimroos is in Utrecht de 
enige brede school die alleen, zonder andere 
scholen, een brede school vormt met andere 
samenwerkingspartners. De brede school Staats-
lieden en brede school Kanaleneiland Zuid hebben 
zich in 2012 georiënteerd op een (hernieuwde) 
start. De overige acht basisscholen maken deel 
uit van bestaande brede scholen. Zij hebben allen 
de invoering van visie en criteria, in een plan van 
aanpak hebben beschreven.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	We	werkten	mee	aan	een	stedelijke	heroriën-

tatie op de visie en het concept ‘Brede school 
/verlengde leertijd’. Hieronder vallen de inzet 
van middelen en combinatiefunctionarissen. 

•	 	We	oriënteerden	ons	op	mogelijkheden	
voor concept, sturing en bekostiging van 
 dagarrangementen binnen scholen, met 
samenwerkingspartners.

•	 	We	hebben	deelgenomen	aan	de	‘stedelijke	
werkgroep brede scholen’, die mede zorg draagt 
voor de implementatie van de nieuwe visie, 
criteria en de beleidsregel voor de subsidie van 
de combinatiefunctionarissen.

•	 	We	hebben	deelgenomen	aan	de	‘stedelijke	
stuurgroep onderwijstijdverlenging’ (besturen 
en gemeente) ter voorbereiding en begeleiding 
van het traject onderwijstijdverlenging. 

•	 	De	bestaande	werkwijze	van	de	Brede	School	
Academie is in bovengenoemde stuurgroep, 
binnen de mogelijkheden van de subsidie, 
voorbereid om uitgebreid te worden naar 
Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland en Hoograven.

•	 	Er	is	een	nieuwe	werkgroep	voor	directeuren	
begonnen: de ‘werkgroep onderwijsachter-
standen’. Deze werkgroep wordt geleid door de 
directeur kwaliteit.

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Inzet bovenschools 
 personeel in werkgroepen

€ 10.000   PM 

Inzet combifuncties € 143.500 € 260.000 

Verlengde schooldag 
en  leertijd

€ 245.000 € 70.000 

Totaal € 398.500  € 330.000 

De school als 
ketenpartner
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Goed onderwijs aan jonge kinderen

Wat	wilden	we	bereiken?	
•	 	SPO	Utrecht	werkt,	samen	met	ketenpartners,	

aan vormgeving van goed onderwijs aan 
peuters en kleuters. 

•	 	SPO	Utrecht	oriënteert	zich	op	de	mogelijkheid	
om onderwijs aan peuters binnen de context 
van de basisschool vorm te geven.

Wat	hebben	we	bereikt?
•	 	We	hebben	de	gezamenlijke	sturing	op	een	

doorgaande lijn in het aanbod aan peuters en 
kleuters in de voorschool geborgd, door samen 
met de welzijnsinstellingen een nieuwe stich-
ting ‘Het Jonge Kind’ op te richten. De stichting 

wordt verantwoordelijk voor het onderdeel 
voorschool. Dat was nodig, omdat de gemeente 
Utrecht de subsidie voor de uitvoering van deze 
taak door de bestaande welzijnsinstellingen 
medio 2013 beëindigt. De nieuwe stichting 
heeft als doelstelling voor de langere termijn 
om tot integrale kindcentra te komen.

•	 	De	Anne	Frankschool	werkte	mee	aan	de	
rijkspilot ‘startgroep peuters’. Hierbij wordt 
peutereducatie geïntegreerd in de basisschool. 
Oberon en de Universiteit Twente monitoren 
dit project. Op dit moment zijn er nog geen 
resultaten beschikbaar.

•	 	We	hebben	gewerkt	aan	het	terugdringen	van	
onderwijsachterstanden van kinderen. Specifiek 
die kinderen, bij wie na het volgen van voor- en 
vroegschoolse educatie nog steeds sprake 
is van een achterstand. We hebben hen in 
schakelklassen extra taalonderwijs gegeven. De 
focus ligt vooral op woordenschatontwikkeling 
en begrijpend lezen. 

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	Voortzetting	samenwerking	VVE
Op veertien SPO-scholen werd in de groepen 1/2 de 
vroegschool aangeboden en is een voorschool in 
het schoolgebouw of dichtbij school 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.

•	 	Deelname	rijkspilot	3-jarigen	in	de	basisschool
De Anne Frankschool werkte mee aan de rijkspilot 
met een startgroep peuters.
De pilot is zo ingericht dat we ervaring opdoen met 
het aansturen van een HBO opgeleide leidster op 

de groep, door de directeur van de school. De inzet 
is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de 
uitvoering van VVE. De pilot loopt nog tot schooljaar 
2015-2016.

•	 	Voortzetting	schakelklassen
Op vijf SPO-scholen werd, met subsidie van de 
gemeente Utrecht, een ‘schakelklas groep 3 +’ 
ingericht. Dit houdt in dat de leerlingen van groep 3  
een intensivering kregen van het aanbod, met 
als doel het verminderen van de taalachterstand. 
Alle scholen hebben gewerkt aan woordenschat-
onderwijs. 

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Pilot peuters Anne 
Frankschool

€ 57.000 € 57.000 

VVE € 350.000 € 350.000 

Schakelklassen € 245.000 € 260.000 

Totaal € 652.000 € 667.000 

Samenwerken met (keten)partners aan 
goed onderwijs

Wat	wilden	we	bereiken?	
Een bijdrage leveren aan de stedelijke, regionale en 
landelijke ontwikkeling van goed onderwijs.

Wat	hebben	we	bereikt?
We hebben een bijdrage geleverd aan de samen-
werking tussen besturen van PO, SO en VO in stad 
en regio, bij de vormgeving van goed onderwijs 
en het bieden van een passende (speciale) zorg 
aan leerlingen. In de Utrechtse Onderwijs Agenda 
wordt samengewerkt op het gebied van onderwijs, 

bestrijding van achterstanden en jeugdzorg. 
Ook werd een actieve bijdrage geleverd aan de 
voorbereiding van het nieuw te vormen ‘Samen-
werkingsverband Passend onderwijs PO Utrecht’ 
en de oprichting van het nieuwe ‘Samenwerkings-
verband Passend onderwijs VO Utrecht-Stichtse 
Vecht’.
Daarnaast oriënteerde SPO Utrecht zich, als bestuur 
van SO en VSO Herderschêeschool, op participatie 
in samenwerkingsverbanden in de regio (PO en VO) 
en op de verdergaande samenwerking van het VSO 
met PCOU.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
Personeelsleden van het bestuurskantoor en het 
bestuur participeren in stedelijke, regionale en 
landelijke werkgroepen, stuurgroepen en platforms.

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Inzet lid RvT PORaad, best.
lid VF (wordt vergoed)

€ 15.000 € 15.000 

Inzet div. stuurgr. UOA, 
WKUU, Masterplan e.d.

€ 30.000 € 30.000 

Inzet werkgroepen fin., 
pers. en huisvesting

€ 25.000 € 25.000 

Totaal € 70.000 € 70.000 

De school als ketenpartner
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Daltonschool Pieterskerkhof telt 23 medewerkers en 230 leer - 
lingen, overwegend kinderen van hoogopgeleide ouders. 
Het team van Pieterskerkhof heeft ambitie. Directeur Ronald 
Goosen: ,,Ook volgens de inspectie moeten we met onze 
populatie	in	de	hoogste	categorie	scoren.	Maar	wij	willen	bóven	
de bovengrens uitkomen.’’

Pieterskerkhof: kwaliteit 
bewaken en borgen

De röntgenfoto
Twee keer per jaar wordt op Pieterskerkhof ‘een röntgenfoto 
gemaakt van ieder kind’. Ieder kind, elke groep en elke leerkracht. 
Van de CITO-gegevens wordt twee keer per jaar een trendanalyse 
gemaakt, hierbij is het hele team betrokken. 
Hanneke: ,,Alle resultaten van de methode-gebonden toetsen en 
CITO-toetsen worden twee keer per jaar besproken met de IB’er 
en de leerkracht in de groepsbespreking. We bekijken het hele 
kind: hoe zijn de scores en wat heeft het kind nodig, hoe pakken 
we dat aan?’’ Ronald: ,,Je hébt die gegevens, dus je moet er iets 
mee doen!’’
Hanneke: ,,Je kijkt naar de groep als geheel, maar ook naar het 
kind. Zit een leerling nog goed in de verlengde instructiegroep 
voor rekenen? Hoe functioneert hij in de korte instructiegroep 
voor taal? Zit ieder kind op zijn plek? Zo niet: dan denken ouders, 
leerkracht en leerling mee.’’
Hanneke: ,,Het is belangrijk om een goede analyse te maken, 
dan kun je werken aan continue verbetering. Belangrijk ook is om 
uit te gaan van de kracht van je organisatie en met name ook de 
kracht van de leerkrachten.’’

De schoolcultuur
Ronald: ,,We hebben geen afrekencultuur. Je mag fouten maken. 
De leerkracht is eigenaar: het is mijn klas, mijn school, ik heb 
zelf invloed op het resultaat. Een voorbeeld is de aanpak van 
technisch lezen, dat stond vorig jaar op de planning. Als een leer-
kracht de resultaten in zijn groep omlaag ziet gaan en de nieuwe 

methode eigenlijk eerder wil hebben, dan proberen we dat voor 
elkaar te krijgen. De rol van de leerkrachten is erg belangrijk. Zij 
kiezen zelf de nieuwe leesmethode, het is hún gereedschap. Ik 
had als directeur zelf wellicht een andere keuze gemaakt, maar 
je werkt prettiger met iets dat je zelf hebt kunnen kiezen. We 
hebben niet alleen hoge verwachtingen van kinderen, ook van 
leerkrachten. De resultaten van technisch lezen zijn trouwens 
omhoog gegaan. Dat zie je dan weer terug in de trendanalyse.’’

De registratie
Ronald: ,,De scores zijn een middel. De toetsen zijn nodig, want 
je moet weten wat het kind beheerst. Pieterskerkhof begon in 
schooljaar 2011-2012 al met het registratiesysteem ParnasSys. 
Ook hebben het directe instructiemodel ingevoerd en werken we 
met groepsplannen. Voordeel is dat je planmatig drie instructie-
niveaus maakt: korte, verlengde en basis.’’
Hanneke: ,,Leerkrachten zijn zich door ParnasSys, de trend-
analyse en de groepsplannen veel bewuster geworden van hun 
handelen.’’
Hanneke: ,,Maar er is ook een spanningsveld. Alleen al voor spel-
ling kost het invullen een gemotiveerde, ervaren leerkracht zeker 
een uur, elke zes weken opnieuw...’’ 
Ronald: ,,We zijn bezig te bedenken hoe dat efficiënter kan. Het is 
frustrerend om voor elk kind apart een tekst in te vullen die voor 
vijf kinderen hetzelfde is.’’

De autonomie
Ronald: ,,Betere kwaliteit, betere resultaten van de kinderen 
bereiken we ook doordat we samenwerken, we kennen geen  
top-down structuur. We hebben verschillende specialisten, die 
ieder een voortrekkersrol vervullen in school.’’
Hanneke: ,,We leren van elkaars kwaliteiten. Die vrijheid en ver-
antwoordelijkheid zijn fijn. En het vertrouwen dat je bij collega’s 
terecht kunt.’’
Ronald: ,,We zijn altijd bezig met processen benoemen. Kinderen 
beheren hun eigen leerproces, zoals bij wereldoriëntatie: wat wil 
je leren, hoe ga je ‘t aanpakken, wat is je doel. Zo werkt het ook 
met docenten, hier op school. Ik zie dat SPO Utrecht dat ook doet 
met de directeuren, wij krijgen als directeuren autonomie waar-
binnen we zelf keuzes kunnen maken. Dat is veel leuker werken.’’

Interview

Ronald Goosen
 
Ronald Goosen, directeur Daltonschool 
Pieterskerkhof sinds 2011, werkt bij 
SPO Utrecht sinds 2006, eerst als 
locatieleider op dezelfde school.

Hanneke van der Heijden
 
Hanneke van der Heijden, leerkracht van groep 1-2 en 
3 en IB’er. Werkt sinds 1993 bij SPO Utrecht als groeps-
leerkracht onderbouw en middenbouw. Is sinds 2011 
IB’er op Pieterskerkhof, na haar masteropleidingen RT 
en vervolgens IB.
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Randvoorwaarden

Goede onderwijshuisvesting

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 binnenmi-
lieu op het gebied van luchtkwaliteit en thermisch 
comfort.

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

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
De schoolgebouwen werden gerenoveerd, ver-
nieuwd dan wel uitgebreid conform het ‘Masterplan 
primair onderwijs/(voortgezet) speciaal onderwijs’.

Wat	hebben	we	bereikt?
•	 	Voor	de	volgende	scholen	werd	vervangende	

nieuwbouw	dan	wel	uitbreiding	voorbereid	en/
of	gerealiseerd.

De Anne Frankschool (inclusief bso): De bouw was 
nagenoeg afgerond en het gebouw is op 8 februari 
2013 opgeleverd. De opening was op 22 april 2013. 
Inmiddels is bekend dat de school de Milieuprijs 
2012 van de gemeente Utrecht heeft gewonnen, 
dankzij het duurzame en milieuzuinige ontwerp.

De Apollo 11 (inclusief bso en kdv): Dit eveneens 
duurzame gebouw is in september 2012 feestelijk 
geopend en is genomineerd voor de Scholenbouw-
prijs 2012. Het ontwerp van deze school was ook 
genomineerd voor de Milieuprijs 2012.

Jenaplan Wittevrouwen: De uitbreiding van twee 
groepen op de hoofdvestiging Oude Kerkstraat is 
gerealiseerd en de school kan weer gebruikmaken 
van een optimaal uitgebreid en geheel opgeknapt 
schoolgebouw. 

De Cirkel: In het hoofdgebouw is een extra 
werklokaal op de verdieping gecreëerd. Tevens is de 
personeelskamer groter gemaakt. In de nevenloca-
tie is ook een kleine personeelsruimte gemaakt met 
een keukentje.

Maaspleinschool: Op de verdieping is door aanpas-
sing van de trap en de pui een personeelskamer 
gerealiseerd.

•	 	Voor	de	volgende	scholen	werd	de	voorberei-
ding	voor	(ver)bouwplannen	gerealiseerd:

Dr. Bosschool: SPO Utrecht ontwikkelde plannen 
(met zoveel mogelijk behoud van het bestaande 
schoolgebouw) om de hoofdlocatie Maria van 
Reedestraat samen met de dislocatie Nolenslaan 
onder te brengen aan de Nolenslaan. Deze plannen 
worden momenteel uitgewerkt. De verwachting is 
dat in de loop van 2013 kan worden gebouwd.

Rand
voorwaarden
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Het vinden van een geschikte locatie voor de brede 
school Pagodedreef (locatie Beiroetdreef samen 
met de Johannesschool van KSU) levert grote pro-
blemen op. Enerzijds vanwege de weigering van de 
gemeente de school te vestigen aan de Ring Noord 
(Pagodedreef) als gevolg van milieumaatregelen. 
En anderzijds is het oppervlak op een van de 
andere voorgestelde locaties te gering voor een 
volwaardige brede school. Momenteel voeren de 
schoolbesturen (KSU en SPO U) gesprekken met de 
verantwoordelijke wethouders, zodat nog niets valt 
te zeggen op welke locatie de school uiteindelijk 
kan worden gevestigd.

De Kleine Dichter: Er zijn voorbereidingen getroffen 
in verband met de uitbreiding van de school op de 
hoofdlocatie.

•	 	Er	werden	vier	bestaande	schoolgebouwen	
verbeterd op het gebied van binnenmilieu en 
energiebesparing. Het betrof de Koekoek, de 
Jan Nieuwenhuyzen, Oog in Al en Jules Verne.

•	 	Voor	alle	in	aanmerking	komende	scholen	is	
een asbestinventarisatie opgesteld, plus de 
daarbij horende asbestbeheerplannen. 

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	Bestuur	en	medewerkers	dragen	bij	aan	de	

voorbereiding en begeleiding van uitvoering 
van sloop, nieuwbouw en renovatie. 

•	 	Bij	de	bouw	en	verbouw	werd	actief	gestuurd	
op duurzaamheid. Waar mogelijk zijn duurzame 
toepassingen gebruikt. Daarvoor werd het in-
strument GPR-gebouw gebruikt, dat de gevolgen 
van keuzes voor de mate van duurzaamheid 
inzichtelijk maakt. 

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Inzet personeel masterplan € 187.600 € 90.000 

Kosten juridische onder
steuning bij procedures

€ 40.000 € 50.000 

Totaal € 227.600 € 140.000 

 

De Hoge Raven (inclusief bso en kdv): De bouw van 
de school en de overige voorzieningen in de brede 
school Hoograven zijn afgerond. De oplevering vond 
in april 2013 plaats. Bijzonder is de beheervorm 
door middel van een bestuurlijke beheercommissie 
en een operationele beheercommissie.

De Kaleidoskoop (inclusief bso): Er is duidelijkheid 
ontstaan over de exacte bouwlocatie, waar de 
school samen met de Da Costaschool (PCOU) 
nieuwbouw krijgt. Deze locatie komt eind 2013 vrij 
en de aanbesteding wordt medio 2013 verwacht.

Sbo Luc Stevensschool: De school heeft in februari 
2013 zijn tijdelijke intrek genomen in het voor-
malige schoolgebouw van de Anne Frankschool. 
Aansluitend zal het oude gebouw van Luc Stevens 
worden gesloopt en naar verwachting wordt het 
nieuwe gebouw in december 2013 opgeleverd. Het 
ontwerp voor dit gebouw was tevens genomineerd 
voor de gemeentelijke Milieuprijs 2012.

Vso Herderscheêschool: Samen met de vso-
afdelingen van PCOU zal de Herderschêe afdeling 
vso nieuwbouw realiseren aan de Europalaan. De 
aanbesteding was gunstig, waardoor extra middelen 
in kwaliteit konden worden gestopt. De schoolbestu-
ren hebben het bouwheerschap aan de gemeente 
overgedragen. Verwachte oplevering is juni 2013.

Oog in Al, locatie Montessori: In juni 2012 heeft 
de gemeenteraad besloten het schoolgebouw 
te verplaatsen (op dezelfde locatie), om ruimte 
te maken voor de aanleg van een fietsbrug over 
het Amsterdam-Rijnkanaal. Er is begonnen met 
het opstellen van een programma van eisen. De 
voorbereidingen zijn in volle gang.

Obs Overvecht: Deze school krijgt op vier locaties 
nieuwbouw. De brede scholen op locatie Teun de 
Jager en op locatie Ibisdreef verkeren in de voor-
bereidingsfase. Over het schetsontwerp Teun de 
Jager is overeenstemming bereikt met de afdeling 
Stedenbouw. Het ontwerp kan worden voorgelegd 
aan de Welstandscommissie.

Het proces van brede school Ibisdreef verloopt 
trager, in verband met de positionering van 
beide scholen (locatie Grote Trekdreef samen met 
Mattheus school van KSU) ten opzichte van het 
door de gemeente geplande ‘Centrum voor Jeugd 
en Gezin’. De verwachting is dat met de bouw van 
beide projecten medio 2014 kan worden gestart.

De realisatie van de brede school Neckardreef is 
vanwege onvoldoende gemeentelijke financiën 
niet haalbaar gebleken. SPO Utrecht zal de locatie 
Wezerdreef nu als stand alone locatie zelf ontwikke-
len en bouwen. Het schetsontwerp is gereed en de 
verwachting is dat eind 2013 kan worden begonnen 
met de nieuwbouw van de school. De verwachte 
bouwtijd is een jaar.

Randvoorwaarden
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Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	De	verhuur	van	ruimtes	is	gebeurd	in	overeen-

stemming met de gemeente en aanbieders van 
buitenschoolse opvang.

•	 	Er	zijn	standaard	huurcontracten	toegepast	
en standaard gebruikskosten zijn in rekening 
gebracht aan diverse gebruikers.

•	 	Dubbelgebruik	van	ruimtes	werd	gefaciliteerd	
door het treffen van bouwkundige voor-
zieningen. 

Wat	heeft	dit	gekost	c.q.	opgebracht?

Activiteit Werkelijk Begroot

Kosten administratieve 
kracht

€ 10.000 € 10.000 

Opbrengsten gebruiks
kosten

€ 204.000- € 150.000 

Totaal € 194.000- € 160.000 

GMR

Wat	wilden	we	bereiken?	
De (G)MR beschikt over de deskundigheid om een 
goed inspraakorgaan te zijn. De GMR is actief be-
trokken bij de beleidsontwikkeling van SPO Utrecht 
en heeft goede mogelijkheden voor inspraak.

Wat	hebben	we	bereikt?
De (G)MR is deskundig en actief betrokken. Door 
een goede afstemming tussen het dagelijks bestuur 
van de GMR en het college van bestuur wordt de 
GMR tijdig betrokken en draagt met de inspraak bij 
aan kwalitatief goed onderwijs op de scholen.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	Nieuwe	leden	in	de	medezeggenschapsraden	

(MR-en) van de scholen krijgen de mogelijkheid 
zich te scholen.

•	 	Zittende	leden	van	de	MR	krijgen	de	mogelijk-
heid zich regelmatig bij te scholen.

•	 	De	GMR	wordt	ondersteund	door	een	profes-
sionele secretaris.

•	 	Het	CvB	informeert	en	voert	periodiek	overleg	
met het DB van de GMR.

•	 	Het	DB	van	de	GMR	bezoekt	jaarlijks	een	aantal	
MR-en om informatie uit te wisselen.

•	 	Op	de	website	van	de	GMR	www.gmr-utrecht.info	
is voor alle geïnteresseerden informatie van de 
GMR te vinden.

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Kosten opleiding € 3.500 € 10.000 

Salariskosten secretaris € 15.000 € 13.000 

Kosten MR/GMR personeel € 150.000 € 150.000 

Totaal € 168.500 € 173.000 

Onderhoud gebouwen

Wat	wilden	we	bereiken?	
Schoolgebouwen worden planmatig en effectief 
onderhouden in het kader van het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MOP).

Wat	hebben	we	bereikt?
•	 	Het	reguliere	onderhoud	van	gebouwen	en	

installaties werd gepleegd op basis van vaste 
onderhoudscontracten.

•	 	Op	basis	van	het	MOP	werden	de	noodzakelijke	
vervangingen (installaties), schilderwerk en 
overig onderhoud uitgevoerd. 

•	 	Het	onderhoud	aan	de	buitenkant	van	de	
schoolgebouwen werd uitgevoerd conform het 
huisvestingsprogramma 2012.

Wat	hebben	we	daarvoor	gedaan?
•	 	Er	is	een	behoorlijke	investering	gedaan	van	 

€ 19.000 voor het opstellen van asbest-
inventarisaties en asbestbeheerplannen.

•	 	De	eigen	investeringen	als	gevolg	van	energie-
besparende maatregelen en maatregelen 
binnenmilieu zijn uitgegeven voor een bedrag 
van € 300.000.

Wat	heeft	dit	gekost?

Activiteit Werkelijk Begroot

Inhuur begeleiding 
onderhoud

€ 68.000 € 77.000 

Regulier onderhoud obv 
contracten

€ 121.500 € 185.000 

Groot onderhoud obv. MOP € 1.090.000 € 730.000 

Totaal € 1.211.500 € 915.000 

Efficiënte inzet van schoolgebouwen

Wat	wilden	we	bereiken?	
Onze schoolgebouwen worden efficiënt ingezet 
ter ondersteuning van onze samenwerking met 
ketenpartners. Gezamenlijk gebruik van diverse 
ruimtes is mogelijk.

Wat	hebben	we	bereikt?
Bij alle nieuwbouwprojecten is bouwkundig al 
rekening gehouden met de mogelijkheid om samen 
te kunnen werken met de diverse partners. Bij 
 renovatieprojecten of andere scholen is er op basis 
van mogelijkheden gebruik gemaakt van dubbel-
gebruik van lokalen. De huurprijzen voor buiten-
schoolse opvang zijn gestandaardiseerd. Het innen 
van huurpenningen en medegebruiksvergoedingen 
is administratief bovenschools ondergebracht. 

Randvoorwaarden
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Obs	Jules	Verne	staat	in	Ondiep,	een	authentieke	Utrechtse	
volkswijk. Ondiep verandert de laatste jaren door sloop en 
nieuwbouw, in de nieuwe huizen komen vaak hoger opgeleiden 
te wonen. Ook de school is volop in ontwikkeling, met zo’n 200 
leerlingen in alle verscheidenheid. Cheryl werkt hier nu dertien 
jaar	en	is	samen	met	haar	duo-collega	Mandy,	gedreven	om	‘het	
beste	uit	kinderen	te	halen’.	Hoe	doen	ze	dat?

Cheryl en Mandy: 
‘Kinderen zijn mede 
verantwoordelijk’

De lat ligt hoog
Mandy: ,,De inspectie gaf ons laatst een compliment voor de 
kwaliteit. Dat voel ik als een ondersteuning van onze aanpak. We 
verwachten veel van kinderen. Als je een kind jouw vertrouwen 
geeft dat hij het kan, maakt het veel uit. Een jongen maakte de 
entreetoets minder goed dat we verwachtten. Hij was teleur-
gesteld over het resultaat. Wij ook.’’
Cheryl: ,,Hij is in de klas een echte havoleerling, maar zijn 
entreetoets wees op vmbo. Dan zeg ik tegen hem: ‘ik zie je werk-
houding en je resultaten. Ik heb er alle vertrouwen in dat je kunt 
uitstromen naar havo’. Zo leren kinderen in zichzelf te geloven. 
Op voorwaarde dat ze zo blijven werken. We geven ze tips voor 
studievaardigheden.’’

Prestaties
Mandy: ,,We werken keihard om onze doelen te halen, op basis 
van de datamuur.’’
Cheryl: ,,We leren kinderen een onderzoekende houding te hebben. 
We dagen ze uit door kritisch vragen aan hen te stellen over hóe ze 
hun resultaat hebben bereikt en wat ze hadden willen bereiken.’’
Mandy: ,,Kinderen zijn bij ons mede verantwoordelijk voor hun 
eigen leerproces. We praten elke twee weken vijf minuten met 
elke leerling. ‘Je had een onvoldoende voor breuken. Wat heb je 
nodig om het beter te doen?’’

Cheryl: ,,We leren kinderen te reflecteren: ‘Wat gaat er mis? Wat 
heb je nodig?’ ’’

Doel van de week
Mandy: ,,Kijk deze briefjes vullen de kinderen elke twee weken in.
‘Wat is jouw doel op het gebied van je werkhouding? Van je werk? 
Hoe ga je dat doen?’ Natuurlijk sturen we. We zeggen tegen 
hen: ‘Wat ons opvalt, is...’ Maar het is belangrijk dat het kind 
zélf invloed heeft op zijn eigen doelen. Dat motiveert, daardoor 
vinden ze leren leuker. We stellen realistische doelen, zodat 
ze niet ongemotiveerd raken. Bijvoorbeeld: deze week ga ik 
proberen netter te schrijven of extra mijn best doen op procenten. 
Elke twee weken: vind je dat je je doel hebt bereikt?’’

Resultaten
Mandy: ,,Het werkt. Door deze aanpak gaan de resultaten echt 
omhoog, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Kern is de be-
trokkenheid van de leerling. De vijf-minuten-gesprekken zijn erg 
tijdrovend, maar brengen veel teweeg bij kinderen. Hun motivatie 
en inzet zijn groter, omdat ze zelf meedenken.’’

Motivatie
Cheryl: ,,Als kinderen hun eigen toekomstmogelijkheden zien, 
worden ze geraakt, dan wordt een kind zó gemotiveerd! Je moet 
wel vaak zoeken naar ‘hoe blijven ze het leren leuk vinden’, Wat 
helpt is een variatie aan werkvormen. Korte instructie, aan de 
slag, discussies in je groepje, presenteren voor de klas. Presen-
teren werkt stimulerend voor de kinderen ‘want ik moet wel iets 
laten zien’. Ze genieten ervan, want ze mogen veel zelf invullen.’’

Streefdoelen
Mandy: ,,Elk half jaar stellen we streefdoelen voor woordenschat, 
rekenen, technisch en begrijpend lezen, naar aanleiding van de 
toetsen in januari en in juni. We bespreken dat altijd met de kin-
deren en vragen hen zelf: wat is je doel voor het volgend halfjaar? 
Je hebt nu een B gehaald, zou je een A kunnen halen? Als ze naar 
beneden gaan, balen ze flink en gaan ze er keihard tegenaan.’’
,,Als een kind zijn doel haalt, heeft het een succeservaring. Dat is 
goed voor ieder kind, zo kan het kind zelf steeds een hoger doel 
halen.’’

Interview

Cheryl Jitan Rai
 
Cheryl Jitan Rai is twee dagen per week 
leerkracht groep 7 en een dag taalcoördi-
nator. Werkt sinds 2000 op obs Jules Verne 
en die eerste ‘Jules Verne-jaren’ studeerde 
ze Algemene Sociale Wetenschappen, ze 
onderzocht hoe employabel leerkrachten op 
hogere leeftijd zijn binnen het onderwijs.

Mandy Bolster
 
Mandy Bolster studeerde drie jaar 
geleden af op de Pabo, werkte eerst 
twee jaar in Amersfoort en sinds 2012 
fulltime op de Jules Verne. Heeft samen 
met Cheryl groep 7 (drie dagen) en 
daarnaast groep 6 (of ze ondersteunt 
collega’s met taal, rekenen en lezen).
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5
De leerlingen van SPO Utrecht komen uit alle wijken 
van de gemeente Utrecht. In elke wijk staan één of 
meer SPO-scholen. Op de SPO-basisscholen 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 schoolgebouw onvoldoende 
is toegerust om aan de vraag te voldoen en er geen 
mogelijkheden zijn om te breiden. 
In dit hoofdstuk schetsen we een aantal ontwik-
kelingen met betrekking tot de leerlingenpopulatie 
in 2012.

Op 1 oktober 2012 had SPO Utrecht 9626 leerlingen, 
van wie 151 leerlingen op de Luc Stevensschool voor 
speciaal basisonderwijs en 137 leerlingen op de 
zmlk Herderschêeschool. Dit was een stijging van 
315 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2010. 

Instroom en uitstroom SPO-leerlingen 

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 peuterspeelzaal, 
kinderopvang en voorschool en om de uitstroom 
naar het voortgezet onderwijs. 

Vooruitblik 

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.

De SPO  
leerlingen

Ontwikkeling van leerlingenaantallen op de SPO-scholen
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Hoe versterkt een schoolgebouw de kwaliteit van het onderwijs 
dat	er	wordt	gegeven?	Door	perfect	aan	te	sluiten	bij	de	onder-
wijsvisie	van	het	team.	En	door	duurzaam	te	bouwen.	De	Anne	
Frankschool	won	de	Milieuprijs	2012	van	de	gemeente	Utrecht.

Anne Frankschool: 
bouwen vanuit het 
wezen van SPO Utrecht

September 2009. Loes Heijdra, directeur, begint met het 
schrijven van een programma van eisen (PVE), het gebruikelijke 
basis document voor nieuwbouw van scholen. Op basis van dit 
PVE, waarin de manier van lesgeven wordt beschreven, maakt de 
architect een passend ontwerp voor nieuwbouw. 
Loes: ,,Je zet je onderwijs neer in dat document. Het PVE gaat 
veel verder en dieper dan je schoolplan. Je motiveert vanuit je 
onderwijsvisie hoe een perfect gebouw er uit moet zien om je 
doelen optimaal te kunnen verwezenlijken.’’

April 2013. Koningsspelen door de hele school, overal springen 
prinsen en prinsessen. Er is ruimte genoeg in de gangen. Herrie 
wordt geabsorbeerd door de houten wanden, licht stroomt binnen 
door ramen van vloer tot plafond. Vier moeders drinken koffie in 
hun eigen ouderlokaal.

Meervoudige	intelligentie
Loes: ,,Onze visie gaat er vanuit dat kinderen op veel verschil-
lende manieren leren, we spreken van meervoudige intelligentie. 
Kinderen leren visueel, auditief, vanuit beweging, uit de natuur... 
Om al die verschillende manieren ruimte te bieden, heb je een 
specifieke leeromgeving nodig. Met ruimte, lucht, frisheid, ruimte 
en middelen om samen te werken.’’
,,We kregen van de architect een patio, met tuintjes. Kleuters 
ervaren wat er voor nodig is een plant te laten groeien, leren wat 
uit een zaadje groeit. Leren door bewegen is zeker voor kleuters 
belangrijk: zij leren door ervaren. Daarom zijn onze gangen extra 

breed. Ook in de middenbouw is het essentieel dat kinderen het 
rekenen lijfelijk kunnen ervaren.’’

Brede gangen
Het team was nauw betrokken bij het opstellen van het PVE. 
Loes: ,,Collega’s roepen ‘wij willen brede gangen!’. Maar zo werkt 
het niet. Het gaat om de vraag: ‘Waaróm wil je brede gangen?’ 
Als je nadenkt over hoe je omgeving er uit moet zien, ga je 
dieper. Je rafelt je manier van onderwijsgeven uiteen. Hoe kun je 
zelfstandigheid bij leerlingen creëren? Hoe kun je kinderen tot 
hoge prestaties stimuleren?’’

Zonder adviesbureau
Rob: ,,We hebben het proces van opstellen van een onderwijs-
kundig PVE doorlopen zónder adviesbureau. Gewoonlijk begeleidt 
een gespecialiseerd adviesbureau de school bij het opstellen 
van een helder en bij de school passend PVE. Dat is zakelijker, 
maar werkt prima. Bij de Anne Frankschool is ervoor gekozen het 
zonder te doen, omdat Loes zo’n heldere inhoudelijke visie heeft. 
Ze zit al 33 jaar in het vak.’’

Rob: ,,Er zijn voorlopig geen nieuwe nieuwbouwtrajecten bij SPO 
Utrecht waarbij we beginnen met een onderwijskundig PVE, maar 
wat mij betreft volgen we voortaan in eerste instantie het format 
van de Anne Frankschool. Het creëert saamhorigheid, werkt als 
een katalysator. Normaal gesproken neemt het adviesbureau 
de leiding, nu was die in handen van Loes en Ellen (toen nog 
huisvestingsadviseur bij SPO). Wat hier is gemaakt, is echt tot 
stand gekomen vanuit het wezen van SPO.’’

Als	je	dieper	gaat...
Loes: ,,Als je dieper gaat, krijg je meer kwaliteit. Ik ging over de 
inhoud, Ellen over de zakelijke kant en de bouw. Ik was me er niet 
van bewust dat ik zo’n PVE kon schrijven, niet iedereen kan zijn 
specifieke onderwijsvisie zo goed verwoorden. En wat ook heeft 
geholpen is dat de architect echt héél goed heeft geluisterd naar 
ons PVE. Het resultaat is geweldig. Teamleden zijn blij met het 
gebouw en werken er lekker. Ouders zijn dankbaar en onder de 
indruk: ‘zo’n mooie school voor ónze kinderen...’. Zo is het, het 
gebouw en het team zijn er voor de kinderen en de gemeenschap.’’

Interview

Rob van der Westen
 
Rob van der Westen, sinds 1 jaar beleids-
adviseur Huisvesting bij SPO Utrecht, had 
daarvoor eenzelfde functie bij een ander 
schoolbestuur. Loes Heijdra

 
Loes Heijdra, werkt bij SPO Utrecht 
sinds 33 jaar, als leerkracht en directeur 
op verschillende scholen. Sinds 11 jaar 
directeur van de Anne Frankschool.



50 51Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Jaarverslag 2012 Financieel beleid

6
Balans per 31-12-2012 31-12-12 31-12-11

x € 1.000 x € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 3.643 3.527

Leermiddelen 1.322 1.256

Overige materiële vaste activa 42 25

5.007 4.808

Financiële vaste activa

Effecten 5.879 6.289

10.886 11.097

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 300 520

Ministerie van OCW 2.589 2.569

Overige vorderingen 255 548

Overlopende activa 1.634 1.786

4.778 5.423

Liquide middelen 2.722 3.416

7.500 8.839

18.386 19.936

Financieel beleid
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Balans per 31-12-2012 31-12-12 31-12-11

x € 1.000 x € 1.000

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen 8.370 9.024

Voorzieningen

Overige voorzieningen 2792 3.618

Kortlopende schulden

Crediteuren 875 1.019

Belastingen, sociale premies en verzekeringen 1.862 1.807

Schulden terzake van pensioenen 608 556

Overige kortlopende schulden 808 1.481

Overlopende passiva 3.071 2.431

7.224 7.294

18.386 19.936

Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2012 2012 2011

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

BATen

Rijksbijdrage OCW 50.653 48.379 49.360

Overige overheidsbijdragen en  subsidies 2.038 1.709 2.054

Overige baten 1.143 525 1.483

Totaal baten 53.834 50.613 52.897

LASTen

Personeelslasten 46.147 44.017 44.401

Afschrijvingen 1.260 1.348 1.219

Huisvestingslasten 3.423 3.096 3.756

Overige lasten 3.933 3.173 3.673

Totaal lasten 54.763 51.634 53.049

Saldo baten en lasten -929 -1.021 152

FInAnCIeLe BATen en LASTen    

Financiële baten 287 329 637

Financiële lasten 13 22 223

Saldo financiële baten en lasten 275 307 414

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -654 -714 262

Netto resultaat -654 -714 262

Algemene opmerking over het resultaat

Het jaar 2012 wordt afgesloten met een negatief 
exploitatie resultaat ad € 654.000. 
Het negatieve exploitatieresultaat is hiermee iets 
minder negatief dan in de begroting van 2012 was 
voorzien.
Terugkijkend op 2012 kan worden geconstateerd 
dat het exploitatieresultaat niet alleen conform 
de verwachting is, maar dat de extra voorziene 
uitgaven ook volgens planning zijn uitgegeven. 
Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het 
feit dat toestemming is gegeven aan een aantal 
scholen om komend jaar eenmalig fors te investeren, 

middels een negatieve exploitatie ten laste van 
beschikbare reserves van de school zelf.
Daarnaast is er een aantal forse eenmalige inves-
teringen bovenschools uitgevoerd, om de kwaliteit 
van een aantal scholen te behouden of weer op het 
gewenste peil te brengen. Het betreft dan vooral 
een tijdelijke extra investering in personeel.
Zo is onder meer geïnvesteerd in extra formatie op 
de Rietendakschool, (ongeveer € 120.000) om een 
kwaliteitsimpuls te genereren. Het is goed om te 
constateren dat deze investering ook het gewenste 
resultaat heeft gehad. De inspectie heeft de school 
inmiddels een basisarrangement toegekend en was 
zeer tevreden over de enorme kwalitatieve sprong 

Financieel beleid
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Openbare basisschool Overvecht telt honderd medewerkers en 
34 groepen, verdeeld over vier locaties. Er zijn ongeveer 650 
kinderen	van	34	nationaliteiten,	waaronder	Chinees,	Irakees,	
Afghaans,	Iraans,	Surinaams,	Oekraïens.	Obs	Overvecht	is	
dertien jaar geleden ontstaan uit een fusie. De gebouwen zijn 
verouderd en worden de komende jaren eindelijk vervangen.

OBO: topschool in een 
achterstandswijk

Na het inspectieonderzoek afgelopen maart vroeg de inspecteur 
waarom Obs Overvecht zich niet had aangemeld voor het Predicaat 
Excellente School. ‘Jullie verdienen dat predicaat’. Op maar liefst 
negen punten scoorde Overvecht een ‘4’ (dat is de hoogste score 
van inspectie) en vijf vieren waren voor kwaliteitszorg.
Met die score is Obs Overvecht een voorbeeld voor andere scholen: 
de oogst van doelgericht werken aan kwaliteit. De reactie van direc-
teur Nelleke Brouwer en coach/leerkracht Anneke van der Plaats 
is tekenend: ,,Hoe goed is goed? Er zijn altijd verbeterpunten. We 
willen tien vieren, of die ene 2 wegwerken. Het kan altijd beter.’’ 

,,Voor onze leerkrachten is het normáál om de lat voor ieder 
kind hoog te leggen, en dat is voor de inspectie heel bijzonder,’’ 
constateert Nelleke nuchter. Dertien jaar geleden werd deze 
heldere visie geformuleerd door het toenmalige directieduo. Toen 
Nelleke het stokje overnam van Caroline Verhoeff, was die basis 
stevig verankerd en ging het om borging en verdieping. 

Eeuwig blijven investeren
Hoe krijg je het voor elkaar zo’n goede school goed te worden? 
Nelleke: ,,Door een professioneel werkklimaat, de wil van iedere 
collega om zich te ontwikkelen, door elk jaar vast te stellen waar 
we als team aan gaan werken, samen verantwoordelijk te zijn. 
Door heldere doelen af te spreken en de lat hoog te leggen. 
Door openheid en onderling vertrouwen. Door collega’s te laten 
voelen het gevoel dat ze ertoe doen. En door ‘eeuwig te blijven 
investeren’.’’

Alle nieuwe leerkrachten, ook de zeer ervaren, worden door de 
school ‘in het zadel gezet’ met het ‘OBO Handboek’, krijgen een 
intensieve coachingsperiode van zes tot negen maanden, een 
maatje (collega leerkracht) en een wekelijks gesprek met de 
locatieleider. Daarnaast zijn er voor nieuwe collega’s scholings-
bijeenkomsten over de kern van het OBO-onderwijs: effectieve 
instructie, Vreedzame School, woordenschat en zorg en structuur. 
Annekes taak: ,,De kwaliteit die we hebben, bewaken.’’

APK-rondes
De coach/schoolopleider is volgens Nelleke cruciaal voor de 
kwaliteit van de school. Obs Overvecht heeft er twee. Anneke is 
een dijk van een leerkracht, ze coacht haar collega’s (twee dagen) 
en heeft een eigen groep (twee dagen). ,,Ik heb twee werktassen, 
met verschillende inhoud, een voor de dagen als leerkracht en 
een voor de dagen als coach.’’
,,Toen ik in 2001 begon was het nog experimenteel, een  
peer-coach werkte nog op geen enkele school. Het was toen vooral 
begeleiding van startende leerkrachten, ik stond er letterlijk naast 
en deed voor hoe ’t moest. Nu hebben we jaarlijkse ‘APK-rondes’ 
voor iedereen en begeleid ik implementaties zoals effectieve 
instructie.’’

Dit is goed, dat kan beter
Nelleke: ,,Anneke maakt een schema per locatie: dit is goed, dat 
kan beter. Ze kijkt naar zaken die wij als school belangrijk vinden 
als woordenschat en effectieve instructie.’’
Anneke: ,,De afgelopen tien jaar is veel gegroeid: toen had ik 
een ‘taak’ voor vooral beginnende leerkrachten. Nu heb ik een 
‘functie’, ga ik de diepte in, ik werk veel professioneler en volgens 
het SPO begeleidingsprotocol.’’ 

Hard juichen
Wat is de reactie op zo’n goede inspectie beoordeling? Anneke: 
,,We hebben héél hard staan juichen met zijn allen.’’ Nelleke: 
,,Onze basis is goed, dat weten we, maar het is anders als de 
inspecteur het zegt. Ja, we zijn trots en die trots voelen we 
allemaal. En we gaan ons aanmelden voor het Predicaat Excel-
lente School, want het is goed om die trots ook naar ouders en 
medewerkers uit te stralen.’’

Interview

Anneke van der Plaats
 
Anneke van der Plaats, coach/schoolbegeleider en 
leerkracht op Obs Overvecht sinds 2001, daarvoor 
vanaf 1975 leerkracht op Maaspleinschool.

nelleke Brouwer
 
Nelleke Brouwer, directeur in duobaan met 
Margreet Westendorp op Obs Overvecht 
sinds 2010, daarvoor vanaf 1999 leerkracht 
op Overvecht.
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aanbesteding van het administratiekantoor.
Daarnaast is met de directeuren van de scholen 
afgesproken dat we ons verder gaan richten op 
centrale inkoop, als daar financieel voordeel mee te 
behalen valt. Inmiddels geldt dat al voor meubilair, 
energie en de internet/telefoon provider. In de toe-
komst zullen ook de leermiddelen en ICT centraal 
ingekocht gaan worden. Uiteraard mag centrale 
inkoop nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Op 
de langere termijn is ook reductie van externe inzet 
van menskracht mogelijk door de afronding van het 
Masterplan huisvesting. Ook op bestuursniveau 
worden wij gedwongen tot nog sterker sturen op 
een klein positief resultaat en het verder versterken 
van de begrotingsdiscipline.

Jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 is voorzien van een goed-
keurende accountantsverklaring en geeft een 
getrouw beeld van de stand van zaken in 2012.  
Het resultaat is € 663.013 negatief.
SPO Utrecht voert een aantal maatregelen uit om‘in 
control’ te zijn. Per kwartaal stellen de scholen een 
financiële rapportage op. Deze wordt, indien nodig, 
door de controller met de directeur besproken, waarna 
bijstelling van het uitgavepatroon van de school 
volgt. Periodiek worden er financiële rapportage op 
bestuursniveau verstrekt en met het CvB besproken. 

Resultaat analyse
De SPO-begroting is opgebouwd uit 34 deelbegrotin-
gen. De opstelling van deze begroting vindt plaats 
in het 3e kwartaal van het voorafgaande jaar. De 
vergelijkingen van de werkelijke cijfers ten opzichte 
van 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’. In 2013 zal nog meer aandacht 
besteed worden aan de kwaliteit van de begrotingen. 
Op het moment van opstellen van de begrotingen 
is er nog een aantal factoren onbekend, zoals 
ontwikkelingen van leerlingenaantallen, personele 
formaties en CAO-maatregelen. De kalenderjaar- 
begroting, die voor ruim 80% bestaat uit personele 
lasten, is mede gebaseerd op het personeels-
formatieplan 2011-2012 en voor 5/12 deel 
gebaseerd op het in het voorjaar 2012 op te stellen 
formatieplan 2012-2013. Dit leidt onvermijdbaar tot 
verschillen tussen de begroting en de realisatie. 

Baten

Personele vergoedingen € 1.192.000
De bijstelling van de normvergoeding personele 
lasten was in 2012 circa 0,75%, zijnde € 300.000, 
hoger dan begroot. Verder zijn de baten uit 
rugzakgelden € 180.000 hoger dan begroot. Door 
de extra groei van het aantal leerlingen namen de 
baten, inclusief de groeibaten, met € 700.000 toe. 
De stijging ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt 
door de groei van het aantal leerlingen. 

Overige personele vergoedingen € 874.000
De meeropbrengsten van deze post bestaan voor-
namelijk uit niet begrote baten prestatie-box ad 
€ 767.000 en uit 2011 overlopende project-
subsidies. De stijging ten opzicht van 2011 wordt 
veroorzaakt door bovengenoemde en de groei van 
het aantal leerlingen. 

Vergoeding materiële kosten € 209.000
Lager begrote extra baten voor tussentijdse groei 
van het aantal leerlingen veroorzaken deze hogere 
baten. De daling ten opzichte van 2011 wordt ver-
oorzaakt door de afbouw van specifieke subsidies 
zoals Taal en Rekenen. 

vooruit die de school heeft gemaakt. Ook de Pan-
tarijn heeft een extra personele impuls gekregen 
van ruim € 150.000 euro, om de uitstroom van 
leerlingen om te buigen naar groei. Hoewel de groei 
van de school heel voorzichtig op gang komt, is de 
periode nog te kort om te zien of dit uiteindelijk tot 
het gewenste resultaat leidt.
In 2013 zal de omvang van de formatie van deze 
school, door aanpassingen in de groepsindeling, 
weer in de pas lopen met de begroting. 
Een extra kostenpost werd veroorzaakt door 
de aan stelling van een interim-directeur na het 
on ver wachte overlijden van de directeur van de Jan 
Nieuwen  huyzenschool. Vanwege het voorgenomen 
besluit van het bestuur om de school te sluiten, is de 
interim-directeur, met het oog om de zorg voor perso-
neel, ouders en kinderen, langer in dienst. Hij werkte 
ook voor een grotere werktijdfactor dan op basis van 
de omvang van de school noodzakelijk was. 
De sterke groei van enkele scholen (met name 
Vleuter weide en De Kleine Dichter) was conform de 
verwachtingen.
De inzet van extra formatie voor 1 jaar om een 
tijdelijke dip in leerlingaantallen op te vangen, 
(op Oog in Al, Dalton Rijnsweerd, Jenaplanschool 
Wittevrouwen) lijkt een positief effect te hebben. 
Alle drie genoemde scholen blijken inmiddels weer 
te groeien.

Na het opstellen van de begroting zijn de baten uit 
de prestatie-box ad € 767.000, door het ministerie 
toegekend. De verwachting in 2012 was dat het 
exploitatie resultaat door deze baten positief zou 
worden beïnvloed. Echter, deze baten zijn geheel 
besteed aan de daarvoor benoemde doelstellingen.
Hoewel dat voor het financiële resultaat niet gunstig is 
geweest, is het goed om te constateren dat de scholen 
de extra middelen ook hebben ingezet voor het 
specifieke onderwijs waarvoor het geld bedoeld was. 

Vooruitkijkend naar 2013 lijkt inmiddels duidelijk 
dat de rijksoverheid de benodigde personele baten 
niet zal aanpassen aan de gestegen personele kos-
ten (pensioenen, afdracht Vervangingsfonds, etc.)
In feite betekent dit een negatief verschil van 
ongeveer 3% op organisatieniveau. Om die verschil-
len op te kunnen vangen, zijn inmiddels afspraken 
gemaakt met de scholen voor de reductie van hun 
formatie. Rechtspositie en praktische uitvoerbaar-
heid maakt dat een formatieterugloop altijd pas na 
een jaar daadwerkelijk effect heeft.
Ook voor het jaar 2013 wordt daarom nog een 
negatief exploitatieresultaat ad € 309.000 begroot. 
De vermogenspositie in paragraaf 6 laat een be-
stedingsruimte van circa € 200.000 zien. Hierdoor 
komt onze reserve positie enigszins onder de norm. 
Reductie van formatie is natuurlijk maar één van 
de maatregelen om een tekort terug te dringen. De 
noodzakelijke begrotingsdiscipline om voor 2014 
weer een positief resultaat te krijgen, kan immers 
niet alleen gedragen worden door de begrotingen 
van de scholen. De opdracht voor 2013 en verder 
betekent ook voor de bovenschoolse begroting dat 
keuzes moeten worden gemaakt.
 
Gewerkt wordt aan het versoberen van de meer-
jaren onderhoudsplannen, en er wordt gekoerst 
op een scherpere tariefstelling bij de Europese 
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•	 	Onderhoud	en	dotatie	onderhoudsvoorziening	
€	16.000

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. 

•	 Energie	en	water	€	255.000
De hogere lasten zijn het gevolg van stijging van de 
energieprijzen en de groei van het aantal leerlingen.

•	 Overige	huisvestingslasten	€	39.000
Deze post bevat lasten voor afvalverwijdering, 
zuiveringsheffing en medegebruikskosten in 
schoolgebouwen met meerdere gebruikers. 

Overige instellingslasten
De post overige instellingslasten bevat een 
verzameling van beheersmatige posten en lasten 
ten behoeve van leerling activiteiten. 

•	 	Kleine	inventaris,	apparatuur	en	leermiddelen		
€	582.000

In 2012 zijn er hogere lasten dan begroot voor de 
onderdelen leermiddelen € 118.000, aanschaf 
kleine inventaris € 82.000, reproductiekosten 
€ 100.000, beheer ICT hard- en software € 240.000 
en aanschaf kleine hardware € 30.000. 

•	 Overige	instellingslasten	€	178.000
De overschrijding op dit onderdeel wordt groten-
deels veroorzaakt door de posten excursies/
werkweken € 60.000, culturele vorming € 40.000, 
PR € 35.000.

Financiële baten en lasten

Rente baten € 13.000
De rentebaten uit de rekening courant en spaar-
rekening zijn hoger dan begroot. Dit wordt groten-
deels veroorzaakt door het tijdelijk parkeren van 
overtollige liquiditeiten op een spaarrekening.
Opbrengst financiële vaste activa € -54.000.
De opbrengst uit de beleggingsportefeuille is lager 
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het deels 
niet herbeleggen van afgeloste posten en lagere 
rente van nieuwe beleggingen. 

Overige financiële baten en lasten € -9.000
Op de baten worden de koerswinsten van de 
obligatie leningen geboekt Op de lasten worden 
aange kochte rente, provisiekosten en koers verliezen 
geboekt. In 2011 werden er koerswinsten en ver-
liezen door verkoop en koersdaling gerealiseerd.
De begroting van de rente van de beleggingen 
is defen sief opgesteld onder meer vanwege de 

Gemeentelijke subsidies € 329.000
Door hogere baten worden grotendeels veroorzaakt 
door het niet begrote project Leertijduitbreding. Het 
verschil ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt 
door eenmalige projecten zoals KOS, VVE kwaliteits-
zorg, VVE zorg en begeleiding, etc.

Bijdrage derden € 223.000
De post bijdrage derden is hoger dan begroot door 
niet begrote projectsubsidies zoals EPF. De afname 
ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door het 
beëindigen van projecten zoals de Vreedzame 
School.

Opbrengst medegebruik € 123.000
Bij medegebruik van lokalen door derden worden 
huisvestingskosten in rekening gebracht. Door 
toename van het medegebruik zijn de opbrengsten 
hoger dan begroot.

Overige baten € 277.000
Hogere baten van het SWV voor uitgaand 
grensverkeer ad € 107.000, en diverse niet begrote 
baten ad € 170.000 uit acties zoals oud papier, 
sponsorlopen, U-pas bijdrage etc., veroorzaken 
deze meeropbrengsten.
 
Lasten

Lonen en salarissen € 992.000
De salarislasten zijn in 2012 € 991.000 hoger dan 
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
stijging van de werkgeverslasten met € 300.000, 
meer formatie uitbreiding door groei, het gemeente-
lijke project Leertijduitbreiding € 500.000 en extra 
inzet voor rugzakleerlingen: € 180.000. De toename 
ten opzichte van 2011 is grotendeels veroorzaakt 
door bovenstaande punten en de formatieve groei 
in verband met toename van het aantal leerlingen.

Overige personele lasten € 1.138.000
Bij dit onderdeel zijn er hogere lasten voor: de 
 dotatie voorziening jubilea € 71.000, extern 
personeel € 668.000, arbodienst € 99.000, cursus-
kosten € 47.000, vervangingsfonds € 278.000. 
De extra lasten voor extern personeel worden 
grotendeels veroorzaakt door inhuur van interim-
directeuren, projectleiders en inhuur ten behoeve 
van ziektevervanging. Hogere uitgaven voor cursus-
sen en opleiding zijn er onder andere ten behoeve 
van bovenschoolse trainingen in het kader van 
professionalisering en kwaliteit. SPO Utrecht heeft 
een pool van leerkrachten om aan de vraag voor 
ziektevervanging te kunnen voldoen. Aan deze pool 
heeft het vervangingsfonds strikte declaratieregels 
verbonden. Door deze regelgeving verwacht SPO 
Utrecht voor circa € 400.000 aan gedeclareerde 
kosten terug te moeten betalen. Hiervoor was  
€ 100.000 begroot. Inmiddels is duidelijk dat de 
pool wordt afgebouwd omdat we eigen risicodrager 
worden.

Afschrijvingen
Per school zijn meerjaren-investeringsplannen 
opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks geac-
tualiseerd, waarbij verschuivingen tussen activa 
mogelijk zijn. In 2012 is er minder dan begroot 
geïnvesteerd in computers, digitale schoolborden 
en meubilair en minder in lesmethodes. In 2012 
is er in totaal voor € 1.500.000 geïnvesteerd in 
materiële vaste activa.

Huisvestingslasten
•	 Kosten	huur	€	30.000-
Deze post betreft de huur en servicekosten van het 
bestuurskantoor en externe opslagruimte. In 2012 
is er nieuw huurcontract voor het bestuurskantoor 
afgesloten. Hierbij is een korting bedongen.
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Voorzieningen

Personele voorzieningen € 723.485
Bovenschools worden voorzieningen gevormd voor 
personele voorzieningen zoals spaarverlof, jubilea 
etcetera. 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 meebrengt, worden als ‘periode lasten’ 
in de exploitatie verwerkt. Bij SPO U worden deze 
lasten bovenschools gedragen en middels een 
algemene inhouding op de lumpsum personele 
lasten, gefinancierd. Het verwachte Bapo-gebruik 
wordt frequent gemonitord. 

Voorziening onderhoud
Het saldo van deze voorziening bedraagt  
€ 2.068.887 en wordt gebruikt om in de jaren 2013-
2019 een deel van het achterstallige onderhoud 
weg te werken. 

Ontwikkelingen vermogenspositie  
SPO Utrecht 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 onder andere een 
algemene reserve opgebouwd. Kengetallen die ge-
bruikt worden om deze positie in een percentage uit 
te drukken zijn solvabiliteit, weerstands vermogen, 
rentabiliteit en liquiditeit. In 2009 is het rapport 
commissie vermogensbeheer onderwijsinstel-
lingen verschenen. Dit rapport, opgesteld onder 
leiding van prof. dr. F.J.H. Don, geldt als maatstaf 
voor onder andere de vermogenspositie van 
onderwijs-instellingen. 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:

Risico’s ten aanzien van leerlingen
Bij een daling of stijging van het aantal leerlingen 
is er sprake van een vertraagd effect, doordat de 
bekostiging per schooljaar is gebaseerd op het 
aantal en soort leerlingen op de peildatum  
1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Dit 
kan echter financieel wel een fors effect hebben. 
Door het opstellen van een gedetailleerde meer-
jarenbegroting per school worden deze effecten 
onderkend. Het leerlingenaantal van SPO Utrecht 
groeit ook de komende jaren. Door de bestuurs-
aanstelling van het personeel is overplaatsing 
mogelijk van krimp- naar groeischolen. Daarnaast 
ontvangt de SPO Utrecht ten gevolge van de groei 
extra baten. Door bovengenoemde werkwijze 
worden de risico’s grotendeels beheerst.  

 onzekerheid omtrent de rentetarieven op de 
financiële markten.
In 2012 is een deel van de beleggingsportefeuille 
afgelost en deels weer opnieuw belegd.

Prestatie-box

SPO heeft in 2012 circa € 6.400.000 aan prestatie-
box baten ontvangen. € 620.000 materieel,  
€ 2.300.000 impulsgelden en € 3.480.000 aan 
achterstandsgelden in de lumpsum. Deze gelden 
zijn onder andere ingezet voor: 

Materiaal:
•	 Aanschaf	taal	-	en	rekenmethodes.

Verbetering afstemming onderwijsaanbod op 
doelgroep-leerlingen door middel van:
•	 Maken	van	groepsplannen.
•	 Formuleren	van	leerdoelen.
•	 	Scholing	van	koppelen	van	leerdoelen	en	

resultaten.
•	 	Scholing	resultaat	gericht	werken.

Inzet van extra personeel om doelgroep-leerlingen 
extra te begeleiden:
•	 	Vormen	van	kleinere	groepen.
•	 	Meer	handen	in	de	klas	door	extra	leerkrachten	

in de groepen.

Het ondersteunen van personeel bij het geven van 
meer maatwerk in het onderwijs:
•	 	Coaching	van	leerkrachten.
•	 	Collegiale	consultatie.
•	 	Scholingsfunctie	van	de	opleider	in	school.

Het vormgeven van een deel van het curriculum van 
de school:
•	 	Culturele	vorming.

Treasury beleid
SPO Utrecht beschikt over een treasury statuut, 
dat voldoet aan de regeling Beleggen en Belenen 
uit 2009. Beleggingen vinden alleen plaats in 
financiële instellingen 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 treasury statuut. 
Liquiditeitsoverschotten op lange termijn zijn in 
effecten belegd, overschotten met een korte loop-
tijd worden op de meest effectieve en rentegevende 
wijze weggezet.

Kengetallen

2012 2011

Liquiditeit 
(vlottende activa/kortlopende schulden)

 
1,04

 
1,21

Solvabiliteit 

eigen vermogen(exclusief voorzieningen)/totaal passiva * 100% 46% 43%

Kapitalisatie factor 
totaal passiva/totale baten * 100% 

 
34%

 
37%

Rentabiliteit  
Exploitatie resultaat /totale baten * 100%

 
1,2%

 
0,5%

Financieel beleid
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De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht telt zeven deskundige 
mensen met heel verschillende achtergronden. Ze is ingesteld 
in 2011, bij het ingaan van de nieuwe wet op toezicht, en sinds 
2012	op	volle	sterkte.	Wie	zijn	de	mensen	en	hoe	werkt	de	RvT	
aan	kwaliteit?

Raad van Toezicht: 
controle en vertrouwen

Waarom	zit	je	in	de	Raad	van	Toezicht?
Albert-Jan: ,,Ik wil betrokken zijn in mijn eigen stad en ik vind  
het mooi om op déze manier iets te betekenen voor kinderen.’’ 
Heleen: ,,Ik werk voor commerciële bedrijven en wil iets maat-
schappelijks doen, iets teruggeven aan de samenleving.’’
Peter: ,,Ik vind het heel inspirerend om een bijdrage te kunnen 
leveren aan goed primair onderwijs. Goed onderwijs vraagt om 
kwaliteit in bestuur en daar maken wij ons hard voor.’’

Wat	is	je	taak?
Peter: ,,Formeel gezegd houden we, namens de samenleving in 
het algemeen en de stad Utrecht in het bijzonder, toezicht op 
het functioneren van het College van Bestuur - Eric en Thea - en 
de stichting SPO Utrecht. We toetsen de keuzes die het bestuur 
maakt, we nemen belangrijke beslissingen. En we adviseren het 
bestuur.’’
Heleen: ,,Gaat alles zorgvuldig en op redelijke gronden? Ik 
 controleer of voldoende rekening wordt gehouden met de 
menselijke maat.’’

Hoe	streeft	de	RvT	naar	kwaliteit?
Peter: ,,Het gaat er om dat SPO Utrecht zich volledig inzet voor 
goed openbaar onderwijs voor ieder kind van 4 tot en met 12 
jaar in de stad Utrecht en dat alle middelen: geld, personeel en 
gebouwen ook voor dat doel worden aangewend.’’ 
Albert-Jan: ,,We voeren hierover gesprekken met het CvB, op basis 
van heldere en vooraf vastgestelde ijkpunten rond kwaliteit. Ons 
toezicht is gebaseerd op onder andere het policy governance 

model van Carver, de richtlijnen van de PO-Raad en van Vereniging 
van Toezichthouders in het Onderwijs.’’
Peter: ,,Ook toezichthouders werken aan hun eigen kwaliteit. Dus 
hebben we als RvT jaarlijks onze scholingsdagen en zijn we goed 
op de hoogte van wat er in Utrecht en Nederland gebeurt. We 
evalueren met behulp van externe deskundigen.’’

Hoe	weet	de	RvT	wat	er	speelt	binnen	SPO	Utrecht?
Heleen: ,, We krijgen onze informatie vooral van het bestuur. We 
gaan ervan uit dat die informatie klopt, maar we checken ook.’’
Peter: ,,We kijken méé in SPO Utrecht, ook via gesprekken op 
scholen. Via commissies creëren we meer kansen om te weten 
wat er in de praktijk gebeurt. Het is leuk om als RvT directeuren 
uit te nodigen die vertellen hoe ze zelf bezig zijn met kwaliteit, 
hoe ze omgaan met hun verantwoordelijkheid voor transparante 
informatie als CITO-scores en financiën.’’
Heleen: ,,Het is niet zo dat wij zelf keuzes maken. Je moet op 
afstand blijven, om met een frisse blik te kunnen kijken.’’
Albert-Jan: ,,We onderhouden contacten met personeel en GMR 
en we bezoeken elk jaar verschillende scholen. Daarnaast functio-
neren we op verzoek ook als sparringpartner voor het bestuur."

Hoe	weet	je	als	RvT	zeker	dat	je	niets	mist?	
Peter: ,,We hebben risico’s in kaart gebracht, op een rij gezet 
wat er zou kúnnen gebeuren. Dat iets mis zou zijn op financieel 
gebied bijvoorbeeld. We hebben de subtiele signalen die daarbij 
horen in kaart gebracht, zodat we die tijdig kunnen opvangen. 
Dat er open over wordt gesproken, dat we antwoord krijgen op 
al onze vragen, dat we kunnen meekijken in een transparante 
organisatie, is voor ons geruststellend.’’

Hoe	verantwoordelijk	is	de	RvT	voor	SPO	Utrecht?
Peter: ,,RvT en bestuur vormen een eenheid. We zijn samen 
verantwoordelijk. Thea en Eric voeren het beleid uit, zij maken 
keuzes. Wij als RvT houden toezicht namens de eigenaren: dat 
is de -Utrechtse- samenleving. Ik sta het bestuur terzijde, als RvT 
staan we achter hen. Er is vertrouwen. ’’
,,Dit ‘samen verantwoordelijk zijn’ mis ik wel in bestuurlijk 
Nederland. We lopen als CvB en RvT in de voorhoede als het gaat 
om onderlinge kennisuitwisseling en ervaringen delen.’’

Interview

Albert-Jan Krikke
 
Albert-Jan Krikke. Is regiodirecteur 
van het Wellantcollege en begon 
zijn carrière als invalleerkracht in 
het basisonderwijs. Hij studeerde 
onderwijskunde en werkte tien jaar in 
verschillende functies voor het APS. 
Woont in Utrecht, heeft twee jonge 
kinderen. Is vanaf 2011 lid van de RvT.

Heleen Dammingh
 
Heleen Dammingh, is advocaat arbeidsrecht bij 
Van Benthem & Keulen. Woont in Utrecht, heeft 
twee jonge kinderen en is zwanger van de derde. 
Is vanaf 2012 lid van de RvT.

Peter Wouters
Peter Wouters. Is organisatieadviseur en interim-manager in 
onderwijs en gezondheidszorg en partner bij Change Management 
Consultants Haarlem. Hij woont in Utrecht en heeft twee jonge 
dochters. Is vanaf 2009 lid en sinds 2010 voorzitter van de RvT.
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Kengetallen exploitatie

Werkelijk 2012 Werkelijk 2011

RenTABILITeIT

(Rijks)bijdragen OCW / totale baten 93,6% 92,2%

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

Overige baten / totale baten 2,1% 2,8%

Financiële baten / totale baten 0,5% 1,2%

Personele lasten / totale lasten 84,3% 83,4%

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

Huisvestingslasten / totale lasten 6,2% 7,1%

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

Personele lasten / totale lasten 84,3% 83,4%

Materiële lasten / totale lasten 15,7% 16,7%

BATen / LASTen PeR LeeRLInG

(Rijks)bijdragen OCW / leerling € 5.261 € 5.301 

Overige overheidsbijdragen / leerling € 212 € 221 

Overige baten / leerling € 119 € 159 

Financiële baten / leerling € 30 € 68 

Personele lasten / leerling € 4.793 € 4.769 

Afschrijvingslasten / leerling € 131 € 131 

Huisvestingslasten / leerling € 356 € 403 

Ov.instellingslasten / leerling € 408 € 394 

Personele lasten / leerling €  4.793 € 4.769 

Materiële lasten / leerling € 895 € 929 

Baten  Lasten (per leerling)  € 68- € 28 

Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs
SPO Utrecht heeft een eigen kwaliteitszorgsysteem. 
Daarnaast is het oordeel van de onderwijsinspectie 
een belangrijke graadmeter. De keuze van de 
ouders voor een school wordt mede hierdoor 
bepaald. SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit het bestuur 
is speciaal hiervoor een team van specialisten ge-
formeerd, dat scholen ondersteunt bij de uitvoering 
van het kwaliteitszorgsysteem.

Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken men aan risico’s op het 
gebied van ziekteverzuim, wachtgeld en kwaliteit. 
Het risico van ziekteverzuim was tot 31-12-2012 
afgedekt door deelname aan het vervangingsfonds 
en actief verzuimbeleid. Per 1-1-2013 zal SPO 
Utrecht eigen risicodrager worden voor het eerste 
ziektejaar en vanaf 1-8-2013 voor alle ziektever-
zuim. Voor de vervanging van ziek personeel wordt 
een deel (55%) van de bespaarde VF-premie aan de 
scholen verstrekt, uit het restant wordt op bestuurs-
niveau een ‘calamiteiten voorziening’ gevormd voor 
onvoorziene risico’s op dit gebied.

Risico’s ten aanzien van de organisatie
Een niet voldoende voor haar taak toegerust 
 management en een onvoldoende functionerende 
P&C cyclus zal kunnen leiden tot overbesteding 
of ondoelmatige besteding van middelen. Op 
bestuursniveau is het Koersplan met beleidsuit-
gangspunten ontwikkeld. Dit Koersplan vormt het 
uitgangspunt van de schoolplannen. De jaarlijks 
opgestelde schoolbegrotingen en personeels- 
formatieplannen vormen de taakstellende 
budgetten van de scholen. Per kwartaal wordt 
de voortgang hiervan gemonitord en afwijkingen 
geanalyseerd. 

Risico’s ten aanzien van huisvesting
De scholen zijn in gevestigd in totaal 45 gebouwen. 
Het schoolbestuurlijk onderhoud komt voor 
rekening van SPO Utrecht. Deze activiteiten zijn 
beschreven in een meerjaren onderhoudsplan 
(MOP). Voor de financiering van dit MOP is een 
onderhoudsvoorziening gecreëerd. Jaarlijks wordt 
er aan deze voorziening gedoteerd. 

Aan deze 5 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 solvabi-
liteit 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. 

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 verplich-
tingen 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 over-
kapitalisatie, een lage waarde duidt op een tekort 
aan kapitaal. Deze kapitalisatiefactor is onder 
te verdelen in een drietal kengetallen, ter weten 
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 SPO Utrecht, wordt een 
bufferfunctie van 5% als bovengrens gesteld.
De bovengrens van de kapitalisatiefactor voor grote 
besturen ligt op 35%.

Als indicator is de rentabiliteit, met name terug-
kijkend naar de afgelopen jaren, een waardevol 
trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen 
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve 
verschillen duiden wellicht op een te ruim financi-
eel management met mogelijke consequenties in 
de komende jaren. De onder- en bovengrens voor 
dit kengetal is resp. 0% en 5%. De rentabiliteit in 
het verleden en de verwachte rentabiliteit in de 
toekomst duidt niet op een structureel te ruim 
financieel management.

Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal.
Door de PO-Raad is een instrument ontwikkeld 
om te bepalen of er op basis van de ‘Don 
 systematiek’ voldoende kapitaal aanwezig is. In 
deze berekening wordt het balanstotaal verminderd 
met het benodigde kapitaal voor financiering van 
vervanging materiële vaste activa, kortlopende 
schulden en het opvangen van tegenvallers in de 
exploitatie (bufferfunctie). De vervangingswaarde 
van de materiele vaste activa wordt op basis van de 
meerjaren-investeringsplannen begroot op  
€ 15.000.000, de bufferfunctie wordt conform ‘Don’ 
op 5% van de totale baten gesteld.  

Gezien de bovenstaande kengetallen kan gecon-
cludeerd worden dat SPO Utrecht als stichting, 
ruim 9 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 

Financieel beleid
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omstandig heden niet meer noodzakelijk zijn. De 
komende jaren zal dan een sluitende begroting, 
zonder grote financiële overschotten, het uitgangs-
punt zijn. 

Toekomstparagraaf 

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 2010-2011. Met ingang van het school-
jaar 2009-2010 zijn de impulsgelden ingevoerd. 
Impulsgebieden zijn gebieden waarbij criteria 
als ‘laag inkomen’ en ‘uitkeringen’ gelden. Deze 
impulsgebieden worden voor een periode van vier 
jaar vastgesteld. Scholen die zich in deze gebieden 
bevinden, ontvangen dan naast de reguliere 
gewichtenbaten een bedrag per gewichtsleerling. 
Bij de toekenning van dit laatste bedrag wordt geen 
drempel gehanteerd. Voor het schooljaar 2012-2013 
wordt € 1.672 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 dertien scholen in de impulsgebieden wordt 
gegenereerd, is vorig jaar op financiële gronden 
gebaseerd. In de praktijk bleek dat met name door 
deze impulsgelden de dertien scholen zich in een 

relatief sterkere financiële positie bevinden, dan 
de overige scholen. Deze overige scholen hebben 
naast een beperkter bekostiging onder andere ook 
te maken met een terugval in de baten als gevolg 
van de nieuwe gewichtenregeling. Een korting op de 
baten van deze scholen zou de onderwijskwaliteit 
onaanvaardbaar aantasten. In 2013-2014 zetten wij 
dit beleid voort.

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 kan voor SPO Utrecht 
met een aantal groeischolen nadelig zijn, omdat 
bij bepaling van de groei ook de krimp en drempel 
van andere scholen wordt meegerekend. In de 
groeibaten voor 2013 en verder is hiermee rekening 
gehouden.

Teruglopende baten
De PO-Raad heeft meerdere malen aandacht 
gevraagd bij het rijk voor het feit dat de stijging van 
de lasten niet volledig wordt gecompenseerd 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 volledig verdisconteerd. 
Omdat hier nog geen zekerheid over bestaat, is 
de begroting gebaseerd op de door het ministerie 
vastgestelde baten. 

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 € 1.400.000. Deze 
gegevens zijn in onderstaande meerjarenbegroting 
verwerkt. 

Meerjarenbegroting
Door een geprognosticeerde stijging van het aantal 
leerlingen zal de begroting jaarlijks toenemen. De 
onderstaande meerjarenbegroting vertoont voor 
het jaar 2013 een negatief resultaat ad € 309.000. 
Dit wordt enerzijds veroorzaakt door enerzijds 
tijdelijke extra personele inzet bij scholen waar dit 
onderwijs-inhoudelijk noodzakelijk is, anderzijds 
ten behoeve van extra personeel bij verwachte groei 
van het aantal leerlingen. In de meerjarenbegroting 
is voor 2014 weer een positief resultaat begroot. De 
vermogenspositie van SPO Utrecht is toereikend om 
dit negatieve resultaat op te vangen.

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

2012 2011 2010

COLLeGe VAn BeSTUUR

T. Meijer € 95.367 € 92.019 € 90.014

E. van Dorp € 112.670 € 106.690 € 104.215

Totaal bestuur € 208.037

RAAD VAn TOezICHT

P. Wouters € 8.000

N. Hoop € 3.500

H. Lijten € 4.620

C. v. Neerven € 4.770

M. v. Reeuwijk € 4.500

A. Krikke € 4.500

H. Dammingh € 3.500

Totaal toezichthouders € 33.390

Totaal € 241.427

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

Thea Meijer was in 2012 lid van de Onderwijsraad en Eric van Dorp bestuurder 
van het Vervangingsfonds/Participatiefonds. SPO Utrecht ontving voor hun 
werkzaamheden de volgende vergoedingen:

Vergoedingen door SPO Utrecht ontvangen in 2012

Onderwijsraad T. Meijer € 11.208

Raad van Toezicht PORaad T. Meijer € 3.750

Vervangingsfonds E. van Dorp € 6.979

Totaal € 21.937

Financieel beleid
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Uitgave
Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Productie, interviews en eindredactie
Gerry van der Lit journalistiek en communicatie

Vormgeving
Roquefort Ontwerpers

Fotografie
Marc Photo l Graphics
Ruud Voest (foto's bij de interviews)

Druk
Van de Ridder, Nijkerk

In mei 2012 stierf onverwacht 
Frank Nafzger, directeur van de Jan 

Nieuwenhuyzenschool.  
Frank was een betrokken collega 
met veel humor en een groot hart 

voor Lombokse kinderen.  
Als directeur stond hij voor zijn 

school en streefde hij ernaar om 
van de Jan Nieuwenhuyzenschool 
een echte buurtschool te maken.  

SPO Utrecht mist Frank!

Frank nafzger




