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Dit is het Jaarverslag 2013 van SPO Utrecht. SPO Utrecht is de Stichting
openbaar Primair Onderwijs Utrecht: de organisatie voor alle openbare
scholen voor primair onderwijs in Utrecht. In 2013 telde SPO Utrecht 32
(tot 1 augustus 33) openbare scholen, waar ongeveer duizend 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.
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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 verantwoording af voor haar werk aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn. In
een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven welke speerpunten er
in 2013 waren. Deze speerpunten zijn ook in het Koersplan 2012-2014 en
in de meerjarenbegroting 2013-2017 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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Scholen,
bestuur en
organisatie
De scholen
SPO Utrecht telde in 2013 32 scholen (tot 1 augustus
33), waarvan dertig (tot 1 augustus 31) scholen voor
basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs
(ZMLK). SPO Utrecht kent een verscheidenheid aan
scholen en schoolconcepten en biedt ruimte voor
verschillende werkwijzen en werksferen. In elke wijk
van de stad Utrecht staan een of meer openbare
scholen. Op 1 oktober 2013 telde SPO Utrecht 9952
leerlingen (1 oktober 2012 9626 leerlingen). Op de
scholen werken circa duizend personeelsleden aan
goed onderwijs.
Elke school wordt geleid door een directeur die
integraal verantwoordelijk is voor goed onderwijs
op de school. In 2013 werden vier directeuren
benoemd. Zij gingen aan de slag op de Prinses
Margrietschool, De Klimroos, de Dr. Bosschool en
de Pantarijn.
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 bevoegd
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heden 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 2013
uit Thea Meijer (voorzitter, 0,8 fte) en Eric van Dorp
(lid, 1 fte).
Bestuurskantoor
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2013
ondersteund door secretaris Ellen Groten (0,8 fte).
Het bestuur en het schoolmanagement werden
ondersteund door de medewerkers van het
bestuurskantoor. De vaste staf bestond in 2013
uit: 0,4 fte directeur kwaliteitszorg, 1 fte directeur
professionalisering, 4,4 fte beleidsadviseurs
(onderwijs, financiën, personeel en huisvesting),
1,6 fte medewerkers personele zaken, 1 fte
interim-directeur 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.
SPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle
leerlingen, dat is de kern van het bestaansrecht van
onze scholen. Het bieden van optimale ontwikkel
kansen 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.

Scholen, bestuur en organisatie
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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: de SPOwebsite met een besloten, interactief deel voor
personeel en MR-leden.
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
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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.

Jaarverslag 2013

Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR bestond in
2013 uit voorzitter Misja Heller, ouder van de obs
Apollo 11 en secretaris Johan van der Pol, leerkracht
van obs Oog in Al. Het dagelijks bestuur van de
GMR bezoekt elk jaar een aantal medezeggenschapsraden en ondersteunt medezeggenschaps
raden bij vragen over medezeggenschap.
Het bestuur had periodiek contact en vooroverleg
met het DB van de GMR. De GMR kwam in 2013 vier
keer bijeen en besprak onder meer de volgende
zaken: SPO Zorgjaarplan 2013-2014, het SPO functie
boek en stappenplan functiemix, jaarrekening en
jaarverslag, notitie modernisering vervangingsfonds,
voorjaarsnota 2013-2014, invoering passend onderwijs, de begroting 2014 en de meerjarenbegroting
2014 – 2018. 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 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.
In het voorjaar 2014 wordt begonnen met de ontwikkeling van het Koersplan 2014-2018, dat richting
geeft aan de nieuwe schoolplannen die scholen in
het schooljaar 2014-2015 zullen maken.

Scholen, bestuur en organisatie
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Interview
Koen leert hoe je met
elkaar moet omgaan
Kun je al lezen?
,,Alleen maan.’’
Waarom gaan kinderen naar school?
,,Om te leren.’’
Wat leer je dan?
,,Hoe je met elkaar om moet gaan. In de klas hangen plaatjes,
daarop kun je zien hoe het moet. Als je ruzie maakt moet je eerst
ergens anders gaan spelen en dan moet je het goedmaken. En je
leert dat je in de gymzaal nooit mag rennen bij de toestellen. Wel
als de banken weg zijn, dan mag je wel rennen in de gymzaal. En
je leert rekenen op school, mijn zusje leert rekenen op school.
Maar dat kan ik ook al heel goed! 20 plus 20 is... 40! 1 keer 1 is... 1!’’
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Hoe weet je dat je voetballen leuk vindt?
,,Omdat ik heel vaak bij mij thuis wil voetballen. Ik vind het leuk om
te keepen, dat kan ik goed. En ik heb voor mijn verjaardag voetbalgoalen gekregen en een voetbal T-shirt en voetbalschoenen. ’’
Vind je school leuk?
,,Ja, deze school is leuk. De Lego en de gewone dingen. Eigenlijk
vind ik de school van Toon leuker, want daar zijn meer vriendjes.’’
Jouw school heeft een mooi nieuw gebouw he?
,,Ja, een oud gebouw is niet meer zo mooi en een nieuw gebouw
wel.’’
Gebruiken jullie computers op school?
,,Ja, soms mag je op de computer. Soms in de winter of met kerst
spelen we een heel leuk spel, met een kerstpop die op een slee
zit. Dan moet je een rood lijntje tekenen en proberen dat hij niet
valt of stopt. Hij stopt bij een hobbel en als hij tegen het treintje
botst. Dus je moet op tijd beginnen. En een lijntje maken zonder
gaatje, anders valt ie. Want hij kan niet stoppen, dus dat is heel
moeilijk.’’

Zou je willen leren lezen?
,,Ja, dat vind ik leuk. Omdat als iemand iets opschrijft, dan kan ik
dat lezen.’’

Vind je de computer op school belangrijk?
,,Met of zonder computers is allebei leuk.’’

Heb je vrienden in jouw groep?
,,Ja: Moris en Toon en Floris. We wonen niet echt bij elkaar. Ik speel na
schooltijd wel met ze, dan moeten we een beetje ver weg fietsen.’’

Als je mag kiezen, wat zou je dan de hele dag het liefst doen op
school?
,,De computer.’’
Heb je een tip voor de school?
,,Nee.’’

Koen van Kats

Wat vind je leuk om te doen op school?
,,Met de KNEX. Omdat je met KNEX heel veel dingen kunt maken.
Je kunt er Blade Bladen mee maken, dat is een tol die zelf kan
draaien, zonder touwtje. Ik mag zelf kiezen met wie ik het leuk
vind om met KNEX te spelen.’’

Koen van Kats (6) zit in groep 2c van de Kohnstamm
school in Utrecht-Oost. Hij heeft een zus van 9 jaar
in groep 6. Zijn juf op woensdag, donderdag en
vrijdag is Margo Jungerius, zijn meester op maandag
en dinsdag is Balten van Klaveren.

Weet je al wat je wilt worden later?
,,Ik word profvoetballer. Ik sta bij Kampong op de wachtlijst en
ik zit op zwemles op zaterdag, ik ben al bij badje 4. Je wordt
profvoetballer als je probeert heel goed te worden. Door heel
goed te oefenen.’’

Wil je nog iets vertellen?
,,Ik heb thuis twee i-Pads met heel veel spelletjes. Een kat-spel,
als je dan zegt ‘ik wil eten’ dan zegt de kat: ‘ik wil eten!’ En je kan
de kat schoon maken, dan gaat er zeep over. In de klas hebben
we geen i-Pads. Ja, dat is een goeie tip!’’

Interview
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Jaarverslag
Raad van
Toezicht

Het toezicht vindt integraal plaats. De RvT gebruikt
een toezichtkader (dat verderop is beschreven) en
de code Goed Bestuur van de PO-Raad als leidraad.

Inleiding
De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet er
op toe dat het College van Bestuur (CvB) de Stichting
openbaar Primair Onderwijs Utrecht op adequate
wijze bestuurt. Dit betekent dat geen beleid wordt
gevoerd of praktijken plaatsvinden die onwettig zijn,
die in strijd zijn met de statuten, in strijd zijn met
de gangbare ethische opvattingen of het gezond
verstand.

Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Jaarverslag 2013

De samenstelling van de RvT is zodanig dat de
leden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten
opzichte van elkaar en het CvB. De leden van de RvT
vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden,
financieel, juridisch en onderwijsinhoudelijk.
In 2013 bestond de RvT uit:

Rol in RvT

Hoofdfunctie

Benoemd
op voor
dracht van

Benoemd
tot

Aftredend
(herkiesbaar tot)

Peter Wouters (1969)

Voorzitter en
werkgeverscommissie

Partner bij Change
Management Consultants

RvT

01-03-2015

2017

Hans Lijten (1956)

Vicevoorzitter en
auditcommissie

Programma Management
Officer ABN AMRO Bank N.V.

GMR (O)

01-03-2015

2015

Heleen Dammingh (1975)

Lid

Advocaat bij Van Benthem
& Keulen Advocaten en
Notariaat

GMR (P)

01-03-2016

2020

Nikki Hoop (1979)

Lid

Managing Consultant
Capgemini Consulting

RvT

01-03-2015

2017

Albert Jan Krikke (1975)

Lid en werkgeverscommissie

Regiodirecteur Wellant
college

GMR (O)

01-03-2015

2019

Clemens van Neerven (1944) Lid en werkgeverscommissie

Directeur/bestuurder,
organisatieadviseur

RvT

01-03-2015

2015

Martin van Reeuwijk (1964)

Trainer/consultant APS

GMR (O)

01-03-2015

2019

Naam (geboortejaar)

10

Omvang en samenstelling
De RvT bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven
leden. De leden nemen zitting voor een termijn van
vier jaar. Zij treden af volgens een door de RvT vastgesteld rooster. Leden zijn herkiesbaar na de eerste
termijn van vier jaar. Leden kunnen niet langer dan
acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de RvT.

Lid en auditcommissie

Jaarverslag Raad van Toezicht
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bij de volgende onderwerpen: de opdrachtverlening
aan de accountant, het goedkeuren van de jaarrekening en de (meerjaren)begroting, de werking
van interne risicobeheer- en controlesystemen en
de naleving van de aanbevelingen van de externe
accountant.
Werkzaamheden en beoordeling
In 2013 kwam de RvT vijf keer bijeen voor een
vergadering, in het bijzijn van het CvB. Daarnaast
had de voorzitter van de RvT regelmatig bilateraal
(voor)overleg met het CvB. De vergaderingen
vonden plaats op basis van een vooraf vastgestelde
inhoudelijke jaarplanning, met specifieke agenda
punten, themabesprekingen en presentaties. In
2013 had de RvT daarnaast twee studiedagen, een
in het voorjaar en een in het najaar.

Werkwijze en toezichtkader
De RvT houdt op actieve wijze intern toezicht op de
organisatie. Op basis van de principes van Policy
Governance heeft de RvT ijkpunten vastgesteld
waarop het interne toezicht is gebaseerd. Deze
ijkpunten omvatten: interne organisatie, structuur
en processen, financiën, huisvesting, personeel,
behandeling leerlingen en omgang met ouders.
De RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de
bestuursleden en is adviseur en sparringpartner
voor het bestuur. De taken van de RvT zijn expliciet
beschreven in de statuten van de stichting en het
hierop gebaseerde reglement van de RvT.
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Informatiebronnen voor de RvT zijn: rapportages
van het CvB, inspectierapporten, benchmarks,
eigen waarnemingen, schoolbezoeken, het
accountantsverslag en overleg met de accountant.
De RvT werkt met twee commissies: een werkgevers
commissie en een auditcommissie.
Beide functioneren als adviescommissies voor de
leden van de RvT. Zij komen tot een eigen oordeel,
na de adviezen en bevindingen van de commissies.
De werkgeverscommissie richt zich op de
benoeming, het functioneren, de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de leden van het CvB.
De auditcommissie heeft een voorbereidende taak

Jaarverslag 2013

In 2013 is de auditcommissie tweemaal bijeen
geweest, in het bijzijn van het bestuurslid met
financiën in portefeuille en de controller. Aan de
orde waren onder andere:
• de jaarrekening 2012, het accountantsverslag
en de adviesbrief van de accountant,
• de begroting 2014, de externe ontwikkelingen
in relatie tot de prognose 2014 en de meer
jarenbegroting vanaf 2014.
In 2013 is de werkgeverscommissie driemaal
bijeen geweest. Aan de orde waren de volgende
onderwerpen:
• het voeren van een functioneringsgesprek met
beide leden van het CvB,
• herijking arbeidsvoorwaarden CvB-leden op
basis van de nieuwe CAO PO voor bestuurders,
• uitwerking werkgeversrol/beleid RvT.

Puntsgewijs kwamen de volgende onderwerpen in
de vergaderingen van de RvT aan de orde.
De RvT heeft zijn vertrouwen over de genoemde
punten uitgesproken.
• Behandeling leerlingen en omgang met ouders
De omgang met, het onderwijs aan en de
behandeling van leerlingen op SPO-scholen is
er op gericht hen optimale ontwikkelkansen te
bieden. Ouders worden gezien als een partner met
wie wordt samengewerkt. De RvT is tevreden over
de voortgang. De RvT ziet uit naar de komende
ontwikkelingen, waarbij de representativiteit van
de waarderingslijsten, de nieuwe vragenlijsten
en verdere implementatie van handelingsgericht
werken een belangrijke plek hebben.
• Huisvesting
Bij het bespreken van de stand van zaken van de
huisvesting werd gelet op de volgende uitgangspunten voor de bouw, de inrichting en het onderhoud van schoolgebouwen: een goede spreiding,
optimale benutting van de aanwezige capaciteit,
terugdringen en opheffen van dislocaties, het
integreren van voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie bij de basisscholen, noodlokalen
uitsluitend bestemd voor de opvang van tijdelijke
pieken in aantallen leerlingen. De RvT gaf goed
keuring aan het besluit over de notariële overdracht
van de eigendom van de schoolgebouwen.
• Jaarrekening en jaarverslag 2012
De accountant gaf een goedkeurende verklaring af.
Er is geconstateerd dat de jaarrekening een getrouw
beeld van de werkelijkheid geeft, de cijfers juist
en volledig zijn en dat er financieel rechtmatig is
gehandeld. Het beeld van de financiële positie is in
lijn met die van de begroting, de geplande investeringen zijn uitgevoerd. De RvT gaf goedkeuring aan
de jaarrekening en het jaarverslag 2012.

Jaarverslag Raad van Toezicht
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•

I nterne organisatie, structuur en processen,
personeel
In samenspraak met enkele directeuren is gesproken over de veranderende rol van directeuren
binnen de organisatie, de ruimte voor directeuren
om eigenaarschap te pakken en de wijze waarop
kwaliteit binnen SPO Utrecht in alle processen
leidend is. Tevens werd ingegaan op het professioneel handelen, de wisselende ervaringen met
de functiemix, de wisselende samenstelling van de
teams en de behoefte aan nascholing bij een veranderende populatie leerkrachten. Tot slot was er
aandacht voor ziekteverzuim, waarbij duidelijk is
dat er organisatorisch maatregelen zijn genomen
en de signalering op orde is.

• Begroting 2014
In 2013 gaf de RvT als extra opdracht aan de
accountant mee om te onderzoeken of de begroting
een voldoende sturingsinstrument is. Daarbij is
gekeken naar het proces en naar de begroting
zelf. De conclusie van de accountant luidde dat de
begroting goed onderbouwd en deugdelijk opgezet
is. Sterke punten zijn de tijdigheid, de opbouw
(bottom-up) en de screening van risico’s. Mogelijk
verbeterpunt is om over die risico’s ook iets vast te
leggen (invoeren van een risicoparagraaf en vast
leggen monitoring).
De RvT constateerde dat een heldere begroting
is opgesteld, waarin een duidelijke slag van
activiteiten naar middelen is gemaakt. De RvT gaf
goedkeuring aan de begroting 2014.
• Jan Nieuwenhuyzenschool
Een apart agendapunt tijdens alle vergaderingen
was de stand van zaken rond de Jan Nieuwen
huyzenschool en het voornemen om deze school
op te heffen. De RvT heeft samen met het CvB
verschillende scenario’s verkend en moeten
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c onstateren dat opheffing van de school het enige
reële scenario bleek. De RvT gaf goedkeuring aan het
voorgenomen besluit van het CvB. De procesgang is
in alle vergaderingen aan de orde geweest en door
de RvT nauwlettend gevolgd.
Naar aanleiding van de sluiting van de Jan
Nieuwenhuyzenschool wordt door het CvB elk jaar
expliciet stilgestaan bij de scholen die onder de
opheffingsnorm zitten.
• Overige punten
Overige thema’s die in 2013 aan de orde waren:
-	de rol van SPO Utrecht in diverse samen
werkingsverbanden in de stad Utrecht, zoals de
Werkmaatschappij voor educatie aan het jonge
kind en VSO-U3
-	de invoering van de CAO voor onderwijs
bestuurders
-	stand van zaken van de samenwerking met
Stichting De Pels.
Horizontale verantwoording
Op diverse manieren is de RvT met stakeholders
van SPO Utrecht in overleg. Jaarlijks overlegt de RvT
met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en met de wethouder Onderwijs van
de gemeente Utrecht. Daarnaast bezoekt de RvT
jaarlijks een aantal scholen en is aanwezig bij het
directeurenoverleg (DOPO).
• Overleg GMR: In het voorjaar vond overleg
plaats van de RvT met het DB van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Centraal
stonden het thema passend onderwijs en de
sluiting van de Jan Nieuwenhuyzenschool. Het
overleg had, evenals voorgaande jaren, een
constructief en open karakter.
• Presentatie in GMR-vergadering: in april
p
 resenteerde een delegatie van de RvT zijn
werkwijze en actualiteit tijdens een vergadering
van de GMR.
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•

•

•

Honorering en professionalisering
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij
de landelijke adviesregeling van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI1) en
past binnen de Wet Normering Topinkomens.

 esprek met wethouder Onderwijs en een
G
delegatie van de gemeente Utrecht: in februari
sprak de RvT met wethouder Kreijkamp en twee
beleidsambtenaren van de gemeente. Onderwerpen op de agenda waren de kwaliteit van
het Utrechtse onderwijs, de financiële positie
van SPO Utrecht, de gang van zaken rondom
de voorgenomen sluiting van de Jan Nieuwen
huyzenschool en de ontwikkelingen met betrekking tot diverse samenwerkingsverbanden in de
stad waar onderwijs bij betrokken is.
Schoolbezoeken: tijdens de studiedag in maart
2013 zijn de leden ontvangen en rondgeleid
op de openbare basisscholen Anne Frank, De
Klimroos, Overvecht, Rijnsweerd en Voordorp en
op de SO-afdeling van de Herderschêeschool.
Directeurenoverleg: op uitnodiging schuift de
RvT aan tijdens de tweedaagse van het DOPO.
In maart en november 2013 hebben enkele
leden de tweedaagse bezocht.

Ten behoeve van eigen ontwikkeling hebben
individuele leden van de RvT verschillende scholings
bijeenkomsten gevolgd. Onder andere hebben
verschillende leden een studiedag Policy Governance
van Dr. J. Carver in Breukelen, Nyenrode bezocht.
De RvT heeft in gezamenlijkheid in 2013 twee studie
dagen georganiseerd. Tijdens deze dagen werden
schoolbezoeken afgelegd en werd gesproken over
ingewikkelde casuïstiek, de Vreedzame Wijk, het
eigen functioneren van de RvT en de geformuleerde
ijkpunten.

De vergoeding van de leden van de RvT bedroeg in 2013 (in euro’s):
Naam

Rol in RvT

Honorering 2013

Peter Wouters

Voorzitter en werkgeverscommissie

€

7.000 + 1.000 €

8.000

Hans Lijten

Vicevoorzitter en auditcommissie

€

3.500 + 1.000 €

4.620

Heleen Dammingh

Lid

€

3.500 €

3.500

Nikki Hoop

Lid

€

3.500 €

3.500

Albert-Jan Krikke

Lid en werkgeverscommissie

€

3.500 + 1.000 €

4.500

Clemens van Neerven

Lid en werkgeverscommissie

€

3.500 + 1.000 €

4.770

Martin van Reeuwijk

Lid en auditcommissie

€

3.500 + 1.000 €

4.500

€

33.000 €

33.390

Totaal

Honorering 2012

1
De VTOI geeft de volgende bandbreedte als
richtlijn voor een instelling met een budget tussen
30 en 60 mio (Budget SPO Utrecht: 54 mio):
Voorzitter: € 5.750 – € 8.050
Lid: € 2.875 – € 4.025
Commissie: € 1.025

Jaarverslag Raad van Toezicht
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Bezoldiging van bestuurders
College van bestuur
De beloning van T. Meijer en E. van Dorp is gebaseerd op de CAO 2013 voor
bestuurders in het primair onderwijs.
Bezoldiging van bestuurders
2013

2012

2011

2010

College van bestuur
T. Meijer

€

92.464

€

95.367

€

92.019

€

90.014

E. van Dorp

€

115.587

€

112.670

€

106.690

€

104.215

€

208.051

Totaal bestuur

Thea Meijer was in 2013 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 2013
Onderwijsraad

T. Meijer

€

11.208

Vervangingsfonds/Participatiefonds

E. van Dorp

€

6.800

€

18.008

Totaal
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Elke school
heeft een MR

Onderwijs Utrecht

Anne Frankschool

Kees Valkensteinschool

De Panda

SBO Luc Stevensschool

Apollo 11

De Klim

Pantarijn

SO Herderschêeschool

Dr. Bosschool

De Kleine Dichter

De Klimroos

Stip VSO

De Cirkel

De Koekoek

Rietendakschool

Prinses Margrietschool

Jan Nieuwenhuyzenschool

Prof. dr. Kohnstammschool

Rijnsweerd

De Hoge Raven

(tot 1 augustus 2013)

Maaspleinschool

Voordorp

Pieterskerkhof

Wittevrouwen

De Meander

Vleuterweide

Tuindorp

Jules Verne

Oog in Al

Waterrijk

Puntenburg

De Kaleidoskoop

Overvecht

Het Zand

OSG Onderwijs
Service Groep

GMR

College van
Bestuur

Raad van Toezicht
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Directieberaad
DOPO

Staf

Raad van Toezicht

Scholen, bestuur en organisatie
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Interview
Mette is trots na een
werkje zonder fouten
Wat vind je leuk op school?
,,Het poesjeskwartet vind ik heel leuk, ik weet niet waarom het
poesjeskwartet heet, het is een gewoon kwartet. En rekenen
en taal en lezen. Het allerleukste vind ik taal en lezen en ook
moeilijke dingen. Ik vind leren superleuk.’’
Wat vind je minder leuk op school?
,,Eigenlijk niets! Soms hebben kinderen ruzie, dat vind ik minder
leuk.’’
Welk boek lees je nu?
,,Ik lees een paardenboek, daar ben ik al heel ver in. Ik heb al
zestien bladzijden gelezen en ik moet er nog zestien. Ik heb het
thuis van mama gekregen.’’
Weet je nog hoe het was toen je leerde lezen?
,,Ik dacht eerst: leren lezen is stom. Want ik had al één keer
gelezen en toen moest ik een heel boek lezen. Het was wel een
leuk boek, maar ik had geen zin om te lezen. Maar toen ging
ik een keer een heel leuk boek lezen en toen dacht ik: lezen is
superleuk!’’

Mette van Nimwegen
Mette van Nimwegen (7) zit in groep 3 van obs Voordorp in Utrecht Noordoost. Haar juf is Annemarie
Roman. Mette heeft een broertje van 4 in groep 1
op dezelfde school. Obs Voordorp leert kinderen
omgaan met 21st century skills.
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Heeft je juf je daarbij geholpen?
,,Ja, juf Annemarie heeft me geholpen. Ze deed het voor met
letters lezen en toen ging ik en toen kon ik het. Nu heb ik kern 8
een keer helemaal afgelezen. Dat voelt heel erg fijn, dan voel je je
heel erg trots op jezelf.’’
Voel je je vaker trots?
,,Ja, als ik best een moeilijk werkje heb gedaan, dan ben ik trots
op mezelf. In de groep vóór Annemarie had ik een keer een best
moeilijk werkje en dat heb ik toen toch helemaal gemaakt zonder
foutjes, daar was ik heel trots op.’’

Wat wil je later worden?
,,Dolfijnentrainer, paardrijdster, ik wil meedoen aan turnwedstrijden en ik wil wel een keer bruidsmeisje worden. Ik houd van een
beetje stoer en van wandelen.’’
Waarom moet je naar school?
,,Om te leren, om slim te worden, zodat je later goed kunt
voorlezen en kunt helpen met sommetjes doen, zoals steeds vijf
erbij, 25, 30, 35, snap je? Je leert van alles op school, je leert veel
dingen voor later, dan ben je niet zo dom. Als je bijvoorbeeld
een glas alcohol leegdrinkt, dan word je heel dom, dat zag ik bij
Buurman & Buurman, die dronken zelfgemaakte wijn en toen
werden ze heel dom.’’
Waar ben je goed in?
,,Taal en rekenen en lezen.’’
Wat vind je van deze school?
,,Deze school is héél leuk! Er zijn veel lieve meesters en juffen en
we mogen vaak buiten spelen zonder jas. Ik heb een heel leuke
juf, Annemarie, en we hebben heel leuke boekjes voor rekenen en
taal en lezen.’’
Waar is jouw juf goed in?
,,Mijn juf kan heel goed helpen, ze helpt ook goed met sommen
maken, dat vind ik heel knap van haar.’’
Werk je op school ook met de computer?
,,Maan-roos-vis doen we op de computer. Dat zeg je met welke
letter het woord begint of je zoekt een plaatje bij het woord of je
zoekt een woord bij het plaatje.’’
Vind je dat leuk?
,,Als ik moet kiezen dan vind ik de computer leuker dan een boek.
Want op de computer doe je spelletjes. Dat is leuker dan een
boek lezen zonder plaatjes. Maar dít boekje van Veilig leren lezen
vind ik net iets leuker dan de computer, omdat je dan woordjes
kunt lezen. Ik kan het supersnel. Ze worden steeds moeilijker! ’’

Interview
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Goed passend
onderwijs voor
ieder kind
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 het 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 schooloverstijgende, gezamenlijke doelstellingen.
Hieronder beschrijven we kort de wijze waarop de
school-overstijgende speerpunten uit het Koersplan
en de begroting 2013 zijn gerealiseerd.

Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling
Kwaliteitszorg en schoolontwikkeling worden vooral
op schoolniveau vormgegeven. Scholen werken
daar planmatig aan.
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SPO Utrecht wil kinderen goed onderwijs bieden.
Een goede aanpak van kwaliteitszorg voorkomt
problemen met de kwaliteit van het onderwijs. SPO
Utrecht heeft als minimumnorm gesteld dat scholen
tenminste een basisarrangement van de Inspectie
van het Onderwijs hebben. In 2013 hadden alle
scholen een basisarrangement, met uitzondering
van Het Zand. Deze school werkt aan een verbeterplan. Naar verwachting krijgt de school in 2014 een
basisarrangement.
Wat wilden we bereiken?
• Elke SPO-school heeft tenminste een basis
arrangement van de inspectie.
• Elke SPO-school behoudt tenminste het basis
arrangement.
• De SPO- (speciale) basisscholen omschrijven
hun doelen en normen voor de te bereiken
resultaten op de basisvaardigheden taal, lezen
en rekenen. Doelen en normen zijn uitdagend
voor de leerlingenpopulatie van de school.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kwaliteitszorg wordt vooral op scholen vormgegeven.
Directeuren en personeel zijn hiervoor primair
verantwoordelijk. Vanuit het bestuurskantoor wordt
ondersteuning gegeven aan scholen met betrekking
tot kwaliteitszorg. De ontwikkeling en kwaliteit van
scholen wordt bovenschools gevolgd.
In 2012-2013 werden bovenschools de volgende
activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg verricht (uit het jaarplan 2013):
-	Het bovenschools kwaliteitszorgsysteem wordt
verder ontwikkeld. Hierbij wordt de ontwikkeling van scholen systematisch gemonitord op
bepaalde SPO-indicatoren en de indicatoren
van de inspectie. Het SPO Handboek Kwaliteits
zorg wordt geactualiseerd. De PDCA-cyclus

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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wordt ook gehanteerd ten aanzien van een
bovenschoolse analyse van de rapportages van
de inspectie.
-	Er komen afspraken over op welke wijze
wordt omgegaan met de beschikbare leerling
resultaten en andere kengetallen van de
scholen en over de wijze waarop het bestuur/
de staf een rol speelt in de PCDA-cyclus van de
scholen. Hierbij valt te denken aan:
•
Het beschikbaar stellen van informatie
ten behoeve van het bestuur: welke
gegevens worden op welke momenten
aangeleverd?
Openheid met betrekking tot leerling
•
resultaten van de scholen: gaan scholen
er mee akkoord de leerlingresultaten te
laten zien aan andere scholen?
•
Momenten waarop op bovenschools niveau
de check- en act-fasen plaatsvinden.
•
Momenten van bovenschools overleg over
schoolresultaten en consequenties op
bovenschools niveau.
-	Voor scholen komt er een SPO Handboek
Opbrengstgericht Werken als aanvulling op de
SPO Toetskalender. Hierin zullen een aantal
handreikingen worden opgenomen die scholen
ondersteunen bij het maken van specifieke
afspraken, rond onder meer de volgende
onderwerpen:
•
het afnemen en analyseren van toetsen
•
opbrengstgericht werken
•
het formuleren van uitdagende eind- en
tussendoelen voor de basisvaardigheden
•
het formuleren van een ontwikkelings
perspectief voor leerlingen
•
het maken van keuzes met betrekking
tot de verlenging van het verblijf van een
leerling in groep 1/2.
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-	Inspectiebezoeken worden door de directeur
kwaliteit met directeuren van scholen
voorbereid, zodat tijdens het inspectiebezoek
alle informatie beschikbaar is. De kwaliteitsonderzoeken van de inspectie op SPO-scholen
hebben nagenoeg alle plaatsgevonden in
kalenderjaar 2012, een klein deel in de eerste
helft van 2013.
	In 2013 werden de volgende scholen door de
inspectie bezocht:
•
De Hoge Raven
•
Maasplein
•
Het Zand
•
Jules Verne
•
Overvecht
•
De Kleine Dichter
•
Pantarijn
•
De Koekoek
•
Prinses Margriet
•
Luc Stevens
•
Waterrijk
	Deze bezoeken werden door de directeur
kwaliteit met de directeuren van de scholen
voorbereid. Bij het nagesprek is de directeur
kwaliteit aanwezig; de resultaten van de onderzoeken worden bovenschools geïnventariseerd
en van deze data wordt gebruik gemaakt bij de
cyclische bovenschoolse kwaliteitszorg.
	Alle scholen, met uitzondering van Het Zand,
hebben een basisarrangement.
-	Door middel van monitoring en een preventieve
begeleiding vanuit de staf (via het A-team) kan
proactief worden gehandeld als de kwaliteit van
de school wordt bedreigd. Indien dat nodig is,
wordt een verbetertraject in gang gezet.

Jaarverslag 2013

	De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met
begeleiding rond kwaliteitszorg vanuit de staf
door middel van het A-team. Deze aanpak is
meer geprotocolleerd c.q. gestandaardiseerd. Er
wordt nu gewerkt met een SPO-aanpak die verschillende fasen kent. Er zijn kwaliteitsvolgkaarten ontwikkeld, waarmee de kwaliteit van de
scholen op verschillende aandachtsgebieden
wordt gevolgd. Zo nodig komt het A-team met
een actie op maat: onderzoek op de school,
gesprek schooldirecteur met A-team, enzovoort.
Voortgangsrapportage en evaluatie vinden
plaats tijdens het werkoverleg van het A-team,
drie maal per jaar. Vaststelling gebeurt drie keer
per jaar in een overleg met het bestuur.
-	Er wordt een format voorbereid voor een
inhoudelijk schooljaarverslag. Dit inhoudelijk
schooljaarverslag wordt vanaf 2014 gehanteerd.
Hierin worden schoolontwikkeling en schoolresultaten verantwoord met behulp van het
kwaliteitszorgsysteem.
-	Op verzoek van het directeurenoverleg (DOPO)
wordt door de werkgroep kwaliteit een integraal
document ontwikkeld, waar het jaarverslag als
zelfstandig onderdeel (PDCA-cyclus) is ‘uit te
lichten’. We verwachten dat dit document met
ingang van schooljaar 2014-2015 kan worden
gebruikt.
-	Het bestuur stelt ijkpunten voor kwaliteitszorg
vast, op basis waarvan directeuren verantwoording afleggen voor aanpak en resultaten van
kwaliteitszorg op hun school.
	De ijkpunten zijn vastgesteld. Uitgangspunt is dat
scholen een basisarrangement van de inspectie
hebben en vervolgens werken aan de ijkpunten.
In verband met de gefaseerde invoering worden
per jaar twee nieuwe ijkpunten ‘geactiveerd’.

-	We hebben een begin gemaakt met scholing
en organisatie van auditing op schoolniveau.
Auditing wordt op twee manieren ingestoken:
•
Er is een pilotgroep van vijf schoolopleiders
begonnen met audits in het kader van
de Opleidingsschool. De standaard is
hiervoor vastgesteld, de auditroute en
planning is gemaakt. De schoolopleiders
zijn opgeleid tot auditoren, portfolio’s
zijn gemaakt en op drie SPO-scholen
(Vleuterweide, De Koekoek en Overvecht)
is de audit daadwerkelijk uitgevoerd.
•
Er zijn leerteams van directeuren gestart
in een tweejarige cyclus. Elk leerteam
doet elk jaar bij minstens een school een
visitatie, als opmaat naar auditing in een
volgende fase.

Goed passend onderwijs voor ieder kind

25

Wat hebben we bereikt?
Eind 2013 hadden 32 scholen een basisarrangement
en wachtte alleen obs Het Zand nog op dat predicaat.
De verwachting is dat dit in het voorjaar 2014 zal
worden gerealiseerd.
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 kwalitatieve gegevens uit het SPO-kwaliteitszorgsysteem.

-	In augustus 2012 is het bestuur begonnen
met een nieuwe aanpak van zijn jaarlijkse
schoolbezoeken. Een schoolbezoek bestaat
nu uit klassenbezoeken en gesprekken met
personeel, met het MT en met de directeur.
De bovenschoolse kwaliteitszorg (bespreking
van kwaliteitskaarten) en het bezoekrooster
van het CvB zijn op elkaar afgestemd, zodat
ontwikkeling van de scholen beter kan worden
gevolgd.
-	SPO Utrecht neemt deel aan de ‘pilot bestuurlijke
visitatie’ van het project Sturen op Onderwijskwaliteit van de PO-Raad. Centrale vraag vanuit
SPO Utrecht is hoe bestuurlijke activiteiten de
kwaliteitszorg op scholen kunnen versterken,
zonder het eigenaarschap hiervoor bij directie
en personeel weg te halen.
-	Verbetering en uitbreiding van de kwaliteits
vragenlijsten (Beekveld&Terpstra).
	De vragenlijsten zijn beter op elkaar afgestemd
en passen in een bovenschools volgsysteem.
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Vanaf maart 2014 nemen alle scholen op
dezelfde tijd de vragenlijsten voor kinderen,
personeel en ouders af, volgens een afgesproken cyclus.
Wat heeft dit gekost?
Omschrijving activiteit Begroot 2013

Werkelijk 2013

Inzet A-team op scholen

€

6.250 €

8.250

Inzet A-team uitwerking
voorbereiding.

€

6.250 €

8.250

Overleg A-team

€

4.000 €

4.000

Inzet CvB schoolbezoek,
overleg, deelname
PO-Raad, etc

€

27.500 €

27.500

Kosten handboek

€

4.000 €

0

Opstellen verslagen

€

30.000 €

30.000

Inzet directeur kwaliteit

€

10.000 €

10.000

€

88.000 €

88.000

Totaal

Jaarverslag 2013

-	Er is een geactualiseerd Handboek Kwaliteitszorg, een Handboek Opbrengstgericht Werken
en een Toetskalender.
-	Het bovenschools kwaliteitszorgsysteem is
verder ingevuld en de systematiek van (PD)
CA is ontwikkeld en opgenomen in de overleg
structuur.
-	Op obs Het Zand na, zijn er geen zwakke
SPO-scholen.
-	Het format voor het inhoudelijke schooljaar
verslag is geëvalueerd in de werkgroep
kwaliteitszorg en besproken in DOPO. Invoering
vanaf 2014.
-	Alle scholen werken met de SPO-ijkpunten.
Deze ijkpunten zijn uitgewerkt in de school
plannen en -verslagen en ze vormen het
uitgangspunt van de gesprekken met het CvB
tijdens de schoolbezoeken.
-	Auditing als instrument voor kwaliteitszorg is
van start gegaan binnen de SPO-organisatie.

Project ICT en didactiek (21st century skills)
Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht ontwikkelt onderwijs waarbij de nadruk
ligt op het verwerven en gebruiken van 21st century
skills. ICT is hierbij een van de middelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op basis van de ervaringen van het vorige jaar hebben scholen (Pieterskerkhof, Apollo 11, Jules Verne
en de Dr. Bosschool) met ondersteuning van APS
gewerkt aan een brede ontwikkeling van onderwijs
waarbij didactiek, alle mogelijke media en 21st
century skills centraal staan.
Wat heeft dit gekost?
Omschrijving activiteit Begroot 2013

Werkelijk 2013

Werkgroepen ICT en
onderwijs

€

10.000 €

10.000

Inzet externe adviseur
(APS)

€

15.000 €

6.750

€

25.000 €

16.750

Totaal

Wat hebben we bereikt?
Leerkrachten en directeur van de deelnemende
scholen hebben zich onder begeleiding van APS
bekwaamd in de ontwikkeling van onderzoekend
leren en het verwerven en toepassen van 21st
century skills.
De nadruk verschoof naar de balans tussen het
aanleren van basisvaardigheden en het eigenaarschap van kinderen ten aanzien van leren.
Het gebruik van ICT is daarbij steeds nadrukkelijker
een middel geworden bij het leerproces.

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Versterking onderwijs basisvaardigheden
Een goede beheersing van de basisvaardigheden
taal, lezen en rekenen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is goed onderwijs
in de basisvaardigheden een speerpunt van SPO
Utrecht. Speciale aandacht is er daarbij voor het
onderwijs aan het jonge kind.
De afgelopen twee jaar is door SPO Utrecht
ingezet op professionalisering van directeuren en
personeel, waarbij gebruik wordt gemaakt van het
stedelijk Taalcurriculum voor 2-8 jarigen. Daarnaast
wordt een Taalcurriculum voor 8-14 jarigen ont
wikkeld.
Wat wilden we bereiken?
• Leerkrachten en directeuren bezitten kennis
en vaardigheden om goed onderwijs in de
basisvaardigheden te realiseren in hun school.
• Leerkrachten en directeuren bezitten kennis
en vaardigheden om het onderwijs aan jonge
kinderen goed vorm te geven.
• Scholen hebben een hedendaags curriculum
voor onderwijs aan het jonge kind en voor
taalonderwijs.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Goed onderwijs wordt in school gerealiseerd.
Bovenschools richten we ons daarom op het
versterken van professionalisering en het doen
ontwikkelen van curricula ter ondersteuning van
goed onderwijs.

een professionaliseringsaanbod ontwikkeld en
aangeboden aan personeel dat werkt met jonge
kinderen.
-	In aansluiting op het Utrechtse Taalcurriculum
2-8 jaar wordt onder begeleiding van Sardes
en in samenwerking met het VO, een Taal
curriculum 8-14 jaar ontwikkeld.
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit Begroot 2013
Taalcurriculum (PCOU is
penvoerder € 85.000)

€

Deelname, regie,
werkgroepen

€

Totaal

40.000 €

6.750

€

40.000 €

6.750

Wat hebben we bereikt?
Elke SPO-school kent het kwaliteitskader ‘Educatie
van het jonge kind’ en het Utrechtse Taalcurriculum
2-8 jaar. Beide worden ingezet om goed onderwijs
aan het jonge kind te versterken.
De voortdurende professionalisering van mede
werkers vindt plaats in lerende netwerken.
Er is een Utrechts Taalcurriculum 8-14 op de scholen
aanwezig.

-	Op basis van een stedelijk ontwikkeld
kwaliteitskader ‘Educatie van het jonge kind’
en het Utrechtse Taalcurriculum 2-8 jaar, wordt
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In 2012-2013 werden bovenschools de volgende
activiteiten rond de versterking van het taalonderwijs verricht:
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Invoering passend onderwijs
Wat wilden we bereiken?
In augustus 2014 wordt passend onderwijs
ingevoerd. Samen met andere besturen werkte
SPO Utrecht aan de oprichting van een nieuw samen
werkingsverband (SWV) PO, dat is gericht op het
realiseren van passend onderwijs voor iedere
Utrechtse leerling. SPO Utrecht participeert ook in
het nieuwe SWV VO.
-	De nieuwe samenwerkingsverbanden PO
en VO bieden adequate en schoolnabije
ondersteuning aan SPO-scholen om kinderen
goede begeleiding en passende onderwijs
arrangementen te kunnen bieden.
-	De Luc Stevensschool voor speciaal basis
onderwijs, de VSO-school en de SO-afdeling van
de Dr. Herderschêeschool vervullen passende
en ondersteunende functies binnen de nieuwe
samenwerkingsverbanden PO en VO.
-	SPO-scholen voldoen in augustus 2014 aan de
stedelijke afspraken over basisondersteuning
en zorgplicht.
-	In 2013 brengen de SPO-scholen in kaart in
welke mate zij al voldoen aan bovenstaande
doelen en nemen zij ontwikkelpunten en/
of verbeterpunten op in hun schoolplan en
jaarplan.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	Het samen met andere schoolbesturen en in
samenwerking met de gemeente (Jeugdzorg)
oprichten en inrichten van een nieuw samenwerkingsverband PO.
-	Vanuit een gezamenlijke visie met betrekking
tot handelingsgericht werken, komen tot een
goede onderwijs-ondersteuningsstructuur en
een goede afstemming en samenwerking met
Jeugdzorg.

-	In samenhang met de proeftuinen ’Buurtteam
Jeugd en Gezin’ in Ondiep en in OvervechtNoord, wordt in een pilot onderzocht hoe de
uitgangspunten van het handelingsgericht
werken kunnen worden toegepast in een
hanteerbare systematiek van zorgtoewijzing.
-	Sbo Luc Stevensschool en SO Herderschêeschool formuleren, in samenwerking met
de andere stedelijke voorzieningen, een
schoolondersteuningsprofiel. Zij houden
daarbij rekening met de uitkomsten van het
onderzoek van Oberon naar het dekkende
aanbod in Utrecht (najaar 2012), de Utrechtse
Standaard voor de basisondersteuning en de
ondersteuningsbehoeften van de basisscholen.

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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-	De VSO-afdeling van de Herderschêeschool
(ZMLK) vormt per augustus 2013 samen met
de twee VSO-scholen van de PCOU één nieuwe
VSO-school in Utrecht, die een breed aanbod
biedt voor leerlingen met een VSO ZMLindicatie.
-	Er wordt een instrument ontwikkeld waarmee
scholen hun huidige aanpak van onderwijs- en
leerlingenzorg kunnen toetsen aan de stedelijke
standaard voor de basisondersteuning.
-	Het organiseren van studiedagen en professionalisering voor directeuren en intern begeleiders, zowel op bestuursniveau als stedelijk.
Wat heeft dat gekost?
Omschrijving activiteit Begroot 2013

Werkelijk 2013

Ontwikkelen instrument

€

1.500 €

0

Kosten studiedag

€

53.500 €

37.000

Kosten onderzoek

€

5.000 €

4.844

Aandeel pilot

€

10.000 €

12.965

Inzet personeel

€

20.000 €

13.000

Kosten vervanging
huidige directeur
Herderschêeschool

€

85.000 €

95.000

Inzet CvB

€

10.000 €

5.000

PM €

6.500

185.000 €

174.309

Inhuur externe deskundige

Totaal

€

met daarin richtlijnen voor het opstellen van
hun schoolondersteuningsprofiel. Dit dashboard geeft de scholen inzicht in de interne
en externe ondersteuningsmogelijkheden en
kan als leidraad worden gebruikt bij het verder
inrichten van de ondersteuningsstructuur.
-	De pilot is uitgevoerd en de resultaten (op
de vooraf beschreven evaluatiecriteria) zijn
beschreven. Deze resultaten geven richting aan
de verdere stappen tot het inrichten van de
ondersteuningsstructuur.
-	Sbo Luc Stevensschool en SO Herder
schêeschool beschikken over een school
ondersteuningsprofiel.
-	Er is één nieuwe school voor VSO: Stip VSO.
-	Het (zelf)evaluatie instrument ten behoeve van
de standaard voor de basisondersteuning is
beschikbaar.
-	In de school- en jaarplannen worden de
ontwikkelpunten ten aanzien van passend
onderwijs duidelijk omschreven.

Wat hebben we bereikt?
-	Het nieuwe samenwerkingsverband passend
onderwijs Utrecht is opgericht.
-	Er is een ondersteuningsplan.
-	Elke school heeft aan de hand van een ingevulde
vragenlijst een dashboard opgeleverd gekregen
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Versterking ouderparticipatie
Goed onderwijs vraagt om een goede samen
werking tussen ouders en leerkrachten. Veel SPOscholen hebben de invoering van handelingsgericht
werken aangegrepen om die samenwerking met
ouders opnieuw te bezien. Daarnaast hebben
veel scholen met kansarme leerlingen aan diverse
projecten en programma’s deelgenomen, om de
ouderbetrokkenheid op scholen te stimuleren.
Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht ziet een goede samenwerking met
ouders als een van de randvoorwaarden voor
schoolsucces. In 2013 waren de speerpunten:
• De wijze van samenwerking met ouders goed
borgen in de school.
• Professionalisering van leerkrachten met
betrekking tot samenwerking en communicatie
met ouders.
• Inbedding van een goede aanpak bij de
invoering van passend onderwijs.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	Bij de uitvoering en borging van handelingsgericht werken, aandacht besteden aan de
samenwerking met ouders en de inbreng van
de leerling.
-	Bij de vormgeving van passend onderwijs en
de inrichting van de ondersteuning binnen
het nieuwe samenwerkingsverband PO, de
samenwerking met ouders zó vormgeven dat
die aansluit op de schoolaanpak.
-	Samenwerking met ouders opnemen in het
professionaliseringsaanbod voor onderwijs
personeel.
Wat heeft dat gekost?
De activiteiten werden bekostigd uit de reguliere
inkomsten.

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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Interview
Zakaria wil álles doen,
álles leren en weten
Hoe vind je het op school?
,,Leuk. Want de juf geeft heel leuke lessen. En als we het heel
goed doen mogen we in plaats van taal in de hoeken werken,
daar mag je spelen en bijvoorbeeld kleien.’’
Wat vind je het leukst op school?
,,Gymmen. Want dan krijgen we allemaal leuke spelletjes, zoals
trefbal.’’
Waarom moeten kinderen naar school?
,,Zodat kinderen alle tafels goed kunnen leren, want als iemand
oud is en iemand vraagt ‘wat is 1 keer 1’ en je weet het niet, dan
kun je het niet vertellen aan je kinderen. Je leert op school ook
taal en goed spellen. Bijvoorbeeld mijn moeder zat niet op school
en dan weet ze niet hoe je Zakaria spelt.’’
Hoe zie je je toekomst?
,,Ik twijfel nog een beetje wat ik wil worden. Boer of brandweer
of ambulance of politie. Als je boer wil worden, moet je veel
weten over dieren, wat alle dieren eten. Als je dat niet weet heb
je een groot probleem. Voor ambulance moet je weten hoe alle
lichaamsdelen heten en wat binnen in je zit en je moet niet bang
zijn voor bloed. Voor brandweer moet je goed leren ontwijken en
goed leren autorijden en weten waar de slang en alles ligt.’’

Zakaria Azbir
Zakaria Azbir (8) uit groep 4B van De Hoge Raven, zit
in de groep bij Maaike Hoogland. De Hoge Raven is
een school in de wijk Hoograven in het zuiden van
Utrecht en maakt deel uit van een brede school die
in 2013 in een nieuw schoolgebouw is getrokken.
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Waar heb je het meeste aan van wat je leert op school?
,,Ik wil álles doen, álles leren en weten. Dus later als ik groot
ben weet ik 1,2,3 wat ik wil worden. Dan hoef ik niet naar iemand
anders te luisteren. Ik ga eerst studeren en wie de slimste is, die
wordt de baas.’’
Dus jij probeert de slimste te worden?
,,Ja, want dan kun je zelf de baas zijn en dan doen de mensen wat
jij wil.’’

Wat zijn je sterke punten?
,,Ik ben een wel een beetje goed in lezen, spelling en taal. Met
rekenen heb ik nog een beetje moeite. Lezen vind ik leuk en spelling ook, want bij spelling leer je spellen. ’’
Waar is jouw juf goed in?
,,Ze kan heel goed aandacht trekken en die vasthouden. Ze kan
ons ook heel goed blij maken en laten lachen. En ze is goed in
ruzies oplossen.’’
Hóe leer je goed met elkaar omgaan op school?
,,Bijvoorbeeld als de pauze is afgelopen, dan gaan we er met
elkaar over praten. En we praten over hoe we binnen komen:
rustig lopen op de gang, niet rennen. De juf zegt: ‘buiten mag je
doen wat jij wil, binnen doe je wat de juf wil’.’’
Herinner je je nog het oude gebouw van je school?
,,Toen ik in groep 3 zat was het in de klas heel erg stoffig. En de gordijnen moesten voor de ramen tegen de zon, anders konden we het
digibord niet zien. Toen was het heel erg donker. Nu is er een knopje
voor de lamellen en er zijn twee lampen. In de oude school hadden
we stoelen waarmee je kon wippen, nu hebben we een plankje
waarop we onze voeten kunnen doen, maar soms heb ik daar geen
zin in. De eerste keer dat ik de nieuwe school zag vond ik het leuk!
Als ik erover praat zie ik nog helemaal de oude klas in mijn hoofd.’’
Heb je liever de oude of de nieuwe school?
,,De nieuwe klas is een beetje prettiger want we hebben nu
een veel leukere juffrouw. Het maakt mij niks uit als de school
versleten is, ik vind het leuk om te léren. Oud of nieuw boeit mij
helemaal niks!’’
Heb je een tip voor de school?
,,Een kleine tip is dat ze eigenlijk minder streng moeten zijn met
brood eten na de pauze.‘’
Hoe voel je je op school?
,,Ik vind het gezellig en leuk, het is net of ik thuis ben. Thuis leert
mijn vader mij ook dingen en soms zijn de juffrouwen heel erg
lief. Dan mogen we een spelletje spelen op het digibord.’’

Interview
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Personeel

Activiteit

SPO Utrecht voert een integraal personeelsbeleid,
dat is gericht op een aantrekkelijk en professioneel
werkklimaat, waarin samenwerken en profes
sionaliseren centraal staat.
Veel scholen hebben afgelopen jaren gewerkt aan
het optimaliseren van een professionele cultuur
binnen school. In 2013 waren er de volgende
speerpunten:

Verdere invoering functie seniorleerkracht
SPO Utrecht ziet de functie van seniorleerkracht als
een goede impuls voor de kwaliteit van onderwijs.
De seniorleerkracht draagt met specifieke kennis
en vaardigheden bij aan een goede aanpak van het
onderwijs.
Wat wilden we bereiken?
De invoering van de functie van seniorleerkracht
(schaal LB in het basisonderwijs en schaal LC in het
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs) conform het Actieplan Leerkracht PO, verder
invoeren. Dat betekent dat in 2013 32% van de
leerkrachten in LB (respectievelijk LC) benoemd
moeten zijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	Een scholingsaanbod en netwerkbijeenkomsten
voor professionalisering van seniorleerkrachten
aangeboden, zoals specialisatie rekenen, taal,
middenmanagement, gedrag en het jonge kind.
-	Per 1 augustus 2013 is de vierde tranche van de
functiemix op schoolniveau ingevoerd.
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Wat heeft dat gekost?
Begroot 2013 Werkelijk 2013

Eigen bijdrage 25%
invoering functiemix

€

240.000 €

200.500

Netwerkbijeenkomsten

€

- €

30.000

Inzet bovenschools
personeel monitoring

€

5.000 €

5.000

€

245.000 €

235.500

Totaal

Wat is er bereikt?
Met behulp van het in 2010 opgestelde en met
inspraak van de (G)MR vastgestelde SPO Stappenplan
Functiemix, zijn in 2013 25% van de leerkrachten in LB
benoemd (landelijke norm 32%). In het S(B)O is 12%
in LC benoemd (landelijke norm 11%). In de lumpsum
bekostiging voor personele lasten wordt hiervoor
gemiddeld 75% van de meerkosten opgenomen.

Blijvende aandacht voor goed werkklimaat
en terugdringen ziekteverzuim
Wat wilden we bereiken?
We wilden bevorderen dat personeel gezond, met
plezier en succes kan werken en dat er zo min
mogelijk sprake is van (werk gerelateerd) ziekteverzuim. Elke school streefde daarom naar het
realiseren van een goed professioneel werkklimaat
en een gemiddeld verzuimpercentage dat lager of
gelijk is aan het landelijke gemiddelde van 6,6%
(voor de sector PO).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	In samenwerking met de GMR en CAOP (Centrum
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel)
verkennen de we professionele ruimte van
leerkrachten binnen SPO Utrecht en werken we
aan eventuele vervolgactiviteiten.

Personeel
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-	Op scholen met hoog ziekteverzuim bieden we
maatwerk-ondersteuning om ziektepercentage
terug te dringen.
Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Kosten arbodienst

€

160.000 €

166.476

Inzet bovenschools
personeel

€

10.000 €

10.000

€

170.000 €

176.476

Totaal

Wat hebben we bereikt?
In 2013 is het gemiddelde verzuimpercentage bij
het personeel van SPO Utrecht gedaald van 6,5%
naar 5,9%. Daarmee is de doelstelling op bestuursniveau gehaald. De ziekmeldingsfrequentie is van
109 naar 129 gestegen (landelijk lag deze in 2012
op 105). De landelijke verzuimcijfers van 2013
worden in de zomer van 2014 bekend gemaakt.

Invoeren van een nieuw HR-systeem

Beter opleiden en blijvend professionaliseren

Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht heeft het besluit genomen om per 1
januari 2013 over te gaan op AFAS. Deze applicatie
ondersteunt de uitvoering van de financiële
administratie, de personeelsadministratie, de
salarisverwerking en de bijbehorende rapportages.

Wat wilden we bereiken?
• SPO Utrecht wil een bijdrage leveren aan de
opleiding van (academische) leraren en een
goed aanbod bieden voor professionalisering
van aankomend en zittend personeel. Dat
aanbod moet goed aansluiten bij onderwijs
inhoudelijke ontwikkelingen.
• SPO Utrecht wil structurele professionalisering
van directeuren een impuls geven, waardoor
de directeuren inhoudelijke SPO-speerpunten
in de school kunnen invoeren en borgen.
Hierbij wordt aangesloten bij het nieuwe profiel
directeur basisschool (NSA) en registratie van
directeuren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De projectgroep bestaande uit stafmedewerkers en
medewerkers van OSG, heeft een implementatieplan gemaakt voor de invoering van AFAS.
Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Inzet projectgroep

€

6.000 €

10.000

Kosten training intern

€

5.000 €

2.500

Kosten projectleiding
implementatie

€

26.000 €

23.000

Jaarlijkse kosten software €

105.000 €

100.000

142.000 €

135.500

Totaal

€

Wat hebben we bereikt?
Per 1 januari 2013 zijn als eerste de salaris
administratie en financiën volgens het nieuwe
systeem gaan draaien. Problemen rond de implementatie zijn opgepakt en vervolgens zal het
systeem steeds verder uitgebreid worden met
HRM-modules. Dit proces loopt tot medio 2014.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	SPO Utrecht werkt als kritische en opbouwende
samenwerkingspartner samen met de (academische) Utrechtse Pabo’s aan het opleiden van
potentiële leerkrachten. Ook nemen we deel
aan het structurele overleg in de Opleidingsraad en het BOIS (Bovenschoolse Opleiders in
School). Het netwerk van SPO-schoolopleiders
is hierin een belangrijke schakel. Nieuw zijn in
2013 de masterclasses voor schoolopleiders,
georganiseerd door het Instituut Theo Thijssen
(ITT).
-	Vanuit dit netwerk van SPO-schoolopleiders,
is de pilotgroep auditing opgezet. Deze groep
heeft inmiddels drie school-audits gedaan en
heeft deelgenomen aan de ITT/SPO audit. De
resultaten en ervaringen zijn overwegend positief en deze ontwikkeling zal worden voortgezet.
Na deze eerste audits zijn drie SPO-scholen
officieel ‘opleidingsschool’. Nog achttien SPOscholen hebben aangegeven de komende jaren
een officiële opleidingsschool te willen worden.
-	SPO Utrecht heeft haar aandeel geleverd bij

het aanvragen en verkrijgen van een flinke,
meerjarige subsidie van de landelijke overheid,
om de samenwerking tussen Pabo en besturen
en scholen te versterken. Zestien SPO-scholen
gaan in deze samenwerking participeren.
-	In samenwerking met Partners in Professionalisering wordt een aanbod van inhoudelijke
nascholingsprogramma’s voor onderwijspersoneel gerealiseerd. Een aantal Post
HBO-opleidingen wordt samen met de andere
schoolbesturen in company aangeboden. Voordelen hiervan zijn: uitvoering buiten schooltijd
en tegen lagere kosten.
-	De professionalisering van SPO directeuren
heeft een nieuwe impuls gekregen met de leerteams van directeuren, waarin het ‘van en met
elkaar leren’ vorm krijgt. De leerteams werken
in een cyclus van twee jaar, waarin de werkwijze
van School Aan Zet (SAZ) is opgenomen. Elk
leerteam kiest een eigen agenda en inhoud.
Twee keer per jaar sluit de SAZ- begeleider aan
voor een verdieping van de ontwikkeling.
Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Kosten audit

€

10.000 €

9.500

Kosten training

€

10.000 €

11.000

Inzet personeel

€

50.000 €

50.000

€

70.000 €

70.500

Totaal

Personeel
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Per 1 januari 2013 werden we eigen risicodrager
voor de ziektevervanging korter dan 52 weken.
Dat had de volgende veranderingen tot gevolg:
• Geen declaratiemogelijkheden meer bij het
Vervangingsfonds voor ziekteverzuim korter dan
52 weken.
• Wel declaratiemogelijkheden voor ziekte
verzuim langer dan 52 weken en rechts
positioneel verlof.
• Vervanging van het zwangerschaps- en
bevallingsverlof en/of ziekte ten gevolge van
de zwangerschap of de bevalling (vangnet
situaties) werden betaald uit de WAZOuitkeringen (in verband met de afschaffing
IMBU-regeling per 1 augustus 2012).
• Vervallen deel van de premiebetaling aan het
Vervangingsfonds zou ongeveer 1,8 miljoen
euro per jaar op moeten leveren.

Eigen risicodragerschap en Vervangingsfonds
Wat wilden we bereiken
Meer ruimte voor een flexibele inzet van de
vervangingsmiddelen en minder administratieve
verplichtingen rond de inzet bij vervanging.

De invoering van ERD vond plaats in twee stappen.
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Om de nieuwe regelgeving goed vorm te geven,
formuleerden we een aantal uitgangspunten:
• Zoveel mogelijk beleidsruimte bij vervanging.
• Een oplossing voor calamiteiten.
• Nog meer aandacht voor de verlaging van het

Jaarverslag 2013

Daarnaast werd een aantal regels afgesproken rond
ons eigen vervangingsbeleid:
• Voor alle verzuimsituaties en afwezigheid
blijft de huidige praktijk van vervanging via de
afdeling Werving en Selectie ongewijzigd.
• De registratie en vervanging van (ziekte)verlof
wordt per 1 januari 2013 ingevoerd via AFAS.
• Van de vrijgekomen premie wordt 5 procent
herverdeeld over alle scholen. De toedeling
naar scholen vindt plaats naar rato van de
loonkosten per school. Uit dit budget kunnen
de kosten voor vervanging van ziekteverlof tot
52 weken worden bekostigd.
• De scholen kunnen dit budget vrij inzetten.
• Het restant is een bovenschoolse voorziening
die kan worden ingezet voor calamiteiten en
voor preventieve maatregelen om het ziekte
verzuim zo laag mogelijk te houden.
Wat heeft dat gekost?
De premiebesparing voor de periode januari tot
en met juli 2013 bedroeg 1.105.000 euro. Hiervan
gaat 818.000 euro naar de scholen en 288.000
euro 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 procent. Van de totale premiebesparing
ad 2.469.000 euro gaat 1.402.000 euro naar de
scholen en 1.068.000 euro wordt bovenschools
gereserveerd.
De activiteiten vielen onder de reguliere
personeelskosten.

Personele kengetallen
Hieronder staan de belangrijkste personele
kengetallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen onderwijs ondersteunend personeel (OOP),
onderwijzend personeel (OP), directies (DIR),
geslacht en leeftijd. Voor de getoonde gegevens is
gebruik gemaakt van het personeelsbestand per
31 december 2013.
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4
53
321

0-24 jaar
37

25-34 jaar
35-44 jaar

45

255
182
25

45-54 jaar
55-59 jaar

87

Totaal

Man

Vrouw

188

941
1129

43
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Wat hebben we daarvoor gedaan
In 2013 ontstond de mogelijkheid om, zij het onder
gedetailleerde voorwaarden, op vrijwillige basis te
treden uit het Vervangingsfonds, zodat er meer ruimte zou komen om zelf over de vervangingsmiddelen
te beschikken. Een groot deel van de administratieve
verplichtingen met betrekking tot de inzet van de
vervanging zou daarmee komen te vervallen.
Reden waarom de SPO Utrecht besloot om per
1 januari 2013 voor het eerste ziektejaar uit het
Vervangingsfonds te stappen en per 1 augustus
2013 helemaal eigen risico drager (ERD) te worden.

Per 1 augustus 2013 werden we eigen risicodrager
voor alle vormen van afwezigheid/verlof, ongeacht
het tijdstip of de lengte van het verzuim.
Deze situatie had een aantal aanvullende veranderingen tot gevolg:
• Volledig eigen risicodrager. Geen declaratie
mogelijkheden meer bij het Vervangingsfonds
voor ziekteverzuim en rechtspositioneel verlof.
• Declaratie van vervanging bij schorsingsverlof
is niet meer mogelijk.
• Er zijn nog wel declaratiemogelijkheden voor
vakbondsverlof.
• Vervallen deel van de premiebetaling aan het
Vervangingsfonds levert ongeveer 2,4 miljoen
euro per jaar op.

•

ziekteverzuim door extra inzet P&O en wijziging
arbodienstverlening.
Zo weinig mogelijk administratieve belasting
voor scholen en bestuurskantoor.

60 jaar
en ouder

Personeelsoverzicht aantal mannen en vrouwen
per leeftijdscategorie

In 2012 was 60% van
het personeel jonger
en 40% ouder dan
45 jaar. In 2013 is dit
respectievelijk 64% en
36%.

Personeel
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Interview
Noa maakt zelf afspraken
en leert plannen
Wat is je favoriete vak/wat vind je het leukst op school?
,,Thema en extra uitdagingen. We hebben net het thema ‘het
weer’ afgerond en nu doen we ‘techniek’. Dan doe je dingen in
een groepje voor je eindproduct, daar werk je bijna elke dag aan.
Het eindproduct was een weerbericht maken en een weerkaart.
Ik deed het in het Engels. Eigenlijk vind ik school een beetje saai.
Ik heb met de juf toetsen gedaan. En zij vertelde dat ik bijna
alles van groep 5 al kan. Dus doe ik extra uitdagingen en sla ik
spelling over en sommige rekenlessen. Ik doe dan iets anders
in plaats van rekenles, bijvoorbeeld Engels of Rekentijger, dat is
een moeilijk boekje. Of in mijn weektaak staat dat ik een extra
toneelstuk maak, daar maak ik zelf afspraken over met de juf. Je
leert dus ook plannen.’’
Waarom vind je school een beetje saai?
,,Nu vind ik het minder saai hoor, dat was tot kerst.’’
Vind je het prettig om snel klaar te zijn?
,,Nou, rekenen vind ik niet het allerleukste vak ooit, dus ben ik
blij dat het snel af is. Want als je het niet snapt, dan moet je naar
de instructietafel en dat vind ik minder leuk.’’
Hoe doe je onderzoek?
,,Je hebt nooit één bron, je hebt altijd meer dan een bron nodig.
Een filmpje, Wikikids of andere websites, teksten die we van Loes
krijgen, en boeken van de bieb of van thuis of van school.’’

Noa in ’t Veld
Noa in ’t Veld (9) zit in groep 5 van obs De Klim in
Lunetten in Utrecht-Zuid. Haar juf is Loes Brons.
Noa heeft een broertje van 7 die ook op school zit.
De Klim is gespecialiseerd in ontwikkelingsgericht
onderwijs en werkt met 21st century skills.
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Gebruik je de computer vaak?
,,Ik gebruik de computer niet veel en niet weinig. De computer is
wel handig, die gebruiken we om dingen uit te typen. Maar schrijven leer je niet met computers. We werken op school vaker zonder
computer dan met en dat vind ik wel goed. Ik kan wel zonder de
computer! Om onderzoek te doen kun je ook boeken lezen en
mensen dingen vragen, interviews doen. Maar voor sommige

kinderen is de computer goed, omdat ze daar rustig van worden
of omdat ze de computer voor extra hulp gebruiken.’’
Waar heb je het meeste aan van wat je leert op school?
,,Rekenen, spelling, schrijven ook, creatief zijn, thema leren en gym.
Ik denk dat alles op school belangrijk is. Als je later gaat werken
moet je geld tellen en dan is het handig als je kunt rekenen en niet
alles op je hand hoeft te tellen. Leren schrijven en taal is handig
omdat andere mensen dat gebruiken. Je leert bij gym ook sportief te
zijn, als je een beetje ruzie hebt. En kinderen die geen geld hebben
om te sporten die hebben sport op school want iedereen moet naar
school. Eigenlijk is de computer het minst belangrijk.’’
Vind je toetsen en je rapport belangrijk?
,,Ja, want als je geen goede cijfers haalt dan blijf je zitten en dat
vindt eigenlijk niemand leuk.’’
Waar is jouw juf goed in?
,,Ze is goed in lesgeven en in juf zijn. Ze kan goed dingen uitleggen.’’
Hoe zie jij je toekomst?
,,Ik denk dat ik juf wil worden. Om dat te bereiken moet ik op
school goed leren en goed opletten, ik vind leren belangrijk. Dan
kan ik naar een goede middelbare school en daarna studeren op
de juffenschool.’’
Wat vind je van deze school?
,,Ik vind het een goede school, want kinderen die extra hulp nodig
hebben worden geholpen. Maar het kan nog wel iets beter, want
niets is perfect. Ik zou wel dingen willen oefenen uit groep 6,
dingen die ik nog niet kan.’’
Heb je een tip voor jouw school?
,,Misschien moeten ze eens proberen met zelfstandig werken de
lessen eens te doen zonder uitleg. Dan kun je goed zien wie het
echt snapt.’’
Loes Brons: ,,Een groepje van zes kinderen in mijn groep heeft
behoefte aan extra verdieping. Zij krijgen net als Noa een weektaak, met eigen werk dat die week af moet.’’

Interview
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De school als
ketenpartner
SPO Utrecht levert een actieve bijdrage aan het
bereiken van de gezamenlijke doelen rond de
ontwikkeling van (kansarme) kinderen in Utrecht.
Hiertoe wordt samengewerkt met de gemeente
Utrecht en met maatschappelijke partners in de
Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA).

Terugdringen van achterstanden bij jonge
kinderen
Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht gaat er vanuit dat het terugdringen
van achterstanden van kinderen het beste zo vroeg
mogelijk kan gebeuren. Naast het reguliere onderwijsaanbod worden er daarom extra activiteiten
ingezet op zo jong mogelijke leeftijd.
SPO Utrecht richt zich daarbij ook op een goed aanbod van spel- en ontwikkelkansen voor 3-jarigen.
Daarbij streven we naar een doorgaande lijn van
spel naar onderwijs in de SPO-basisschool. Omdat
de gemeente Utrecht de vroeg- en voorschoolse
educatie (VVE) in het kader van Vernieuwend
Welzijn op een andere wijze subsidieert, realiseren
wij in samenwerking met partnerorganisaties een
stichting die vanaf augustus 2013 VVE in of dichtbij
de basisschool aanbiedt.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	SPO-scholen met kansarme leerlingen maken
gebruik van/werken samen met voorscholen
aan VVE (Anne Frankschool, De Cirkel, Prinses
Margrietschool, obs Overvecht, De Panda,
Maaspleinschool, Rietendakschool, Jules Verne,
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De Klimroos, De Kaleidoskoop, Dr. Bosschool,
Jan Nieuwenhuyzen, De Hoge Raven, De Kleine
Dichter).
-	De Anne Frankschool doet mee aan de landelijke pilot Startgroepen Peuters. De pilot beoogt
een bijdrage te leveren aan het verhogen van de
kwaliteit van uitvoering van VVE.
-	SPO-scholen met kansarme leerlingen
organiseren speciale ‘schakelklassen groep 3’
voor leerlingen voor wie VVE niet toereikend is
geweest. In 2013 hebben de volgende scholen
een schakelklas groep 3: Anne Frankschool, de
Cirkel, Prinses Margrietschool, drie locaties van
obs Overvecht en De Kaleidoskoop.
-	SPO-medewerkers participeren in de UOAwerkgroepen Het Jonge Kind en Taal.
Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Inzet eigen personeel
tbv werkgroepen

€

6.000 €

7.000

CvB particpatie in
stuurgroep UOA

€

10.000 €

10.000

VVE

€

359.000 €

365.000

Kosten pilot peuters
Anne Frankschool

€

52.000 €

51.500

Schakelklassen

€

245.000 €

244.000

€

672.000 €

677.500

Totaal

Wat hebben we bereikt?
Verhoging resultaten van de kinderen die deel
nemen aan extra activiteiten (op grond van monitor
Utrechtse Onderwijs Agenda UOA).

De school als ketenpartner
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(VLT), al dan niet in een brede school, kunnen
worden gerealiseerd. Wij ondersteunen initiatieven
vanuit scholen en/of ketenpartners. Wij streven
daarbij, in overleg en in samenwerking met de gemeente en andere schoolbesturen, naar een aantal
scholen(clusters) in de stad die dit vormgeven.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
SPO Utrecht participeert in de stedelijke uitvoering
van de leertijduitbreiding. Een stedelijke stuurgroep, waarin SPO Utrecht participeert, coördineert
de invoering. Hierin werken scholen samen aan
het vormgeven van vier uur extra onderwijstijd,
aan Brede School Academies (BSA) en aan zomer
scholen voor doelgroep-leerlingen.
In het schooljaar 2012-2013 realiseren de volgende
SPO-scholen extra onderwijstijd: De Cirkel, Jules
Verne, Rietendakschool, Prinses Margrietschool,
obs Overvecht, De Kaleidoskoop, De Panda en De
Hoge Raven (alleen BSA).
SPO-medewerkers participeren in de UOA-werkgroepen Brede scholen, Burgerschap en integratie.
Wat heeft dat gekost?

Meer kansen door meer onderwijs
In aansluiting op de extra activiteiten die SPO
Utrecht voor kansarme jonge kinderen biedt,
worden voor kinderen vanaf 7 jaar eveneens extra
activiteiten geboden om hun kansen op een succes
volle schoolloopbaan te vergroten. Hogere resultaten op de gebieden taal en rekenen, resulteren in
hogere percentages uitstroom HAVO/VWO.
SPO Utrecht probeert deze extra activiteiten waar
mogelijk in een brede school, samen met partners,
te realiseren.
Wat wilden we bereiken?
Wij beraden ons op de wijze waarop de ontwikkeling van dagarrangementen en verlengde leertijd
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Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Subsidie verlengde
leertijd gemeente

€

695.000 €

635.000

Inzet deelname werkgroepen

€

5.000 €

5.000

Inzet directeur kwaliteit

€

15.000 €

17.500

€

715.000 €

657.500

Totaal

Wat hebben we bereikt?
Doel van de extra activiteiten is het verbeteren
van de resultaten van kinderen. De monitor van de
Utrechtse Onderwijs Agenda meet dit en toont deze
verbetering aan.

Jaarverslag 2013

Verrijken curriculum basisschool
Bij samenwerking in een grote stad wordt vrijwel
altijd meteen gedacht aan een aanbod voor de
kansarme populatie. Maar samenwerking kan ook
leiden tot meer kansen voor álle kinderen. En (of)
we kunnen ons specifiek richten op zeer getalenteerde leerlingen.
SPO Utrecht wil, naast de aandacht voor basisvaardigheden, het curriculum van de basisschool
structureel versterken met de aandachtsgebieden
burgerschap, kunst- en cultuureducatie en Bètavaardigheden.
Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht ontwikkelt een breed, kwalitatief
curriculum basisschool, waar naast de
basisvaardigheden een goed onderwijsaanbod is
met betrekking tot burgerschap, kunst- en cultuureducatie en Bèta-vaardigheden. Desgewenst kan
dit in brede-schoolverband worden vormgegeven.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
-	We gaan samen met directeuren en onderwijspersoneel in gesprek over hoe dit het beste
vormgegeven kan worden.
-	Samenwerking voortzetten met het Utrechtse
Platform voor wetenschap en techniek.
-	Binnen de nieuwe gemeentelijke aanpak van
ondersteuning van kunst- en cultuureducatie de
SPO-aanpak versterken.

Wat hebben we bereikt?
Een zich jaarlijks ontwikkelend en verbredend
curriculum.
Dit is vast te stellen op grond van informatie uit de
schoolplannen en het daar opgenomen curriculum,
de diversiteit aan activiteiten in de klassen en de
resultaten van kinderen.

Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Participatie in platform en €
werkgroepen
Totaal

€

5.000 €

5.000

5.000 €

5.000

De school als ketenpartner
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Interview
Marijn vindt dat school
‘best wel veel betekent’
Wat is je favoriete vak?
,,Gym, want ik houd superveel van sport, ik zit op voetbal en ben
keeper.’’
Vind je het leuk op school?
,,Ja, we hebben twee keer gym. Ik heb bijna altijd zin om naar
school te gaan. Soms niet, maar dan ben ik in de klas en dan
zie ik mijn vrienden weer, dan maken we grapjes en dan heb
ik weer zin. Het wordt steeds leuker op school, want er komen
steeds nieuwe kinderen bij. En dan maak je vrienden en dan kan
je met meer kinderen voetballen. Wij hebben nu 26 kinderen
in de groep. Vorig jaar hadden we een soort verkiezing en wij
wilden een voetbalveld. Dat was ons doel. En nu hebben we een
voetbalveld. Ik vind deze school gewoon goed voor mijzelf.’’
Waar ben je goed in?
,,Met rekenen ben ik plus en met Estafette ben ik ook plus. Estafette is met lezen, je hebt drie soorten groepen. Kinderen die moeite
hebben die mogen met de juf, die supermoeite hebben zitten bij
haar bureau en dan heb je de Estafettelopers en die zijn goed, die
kunnen best wel snel lezen. Vorig jaar waren acht kinderen Estafettelopers en nu twaalf of veertien. Ik ben ook Estafetteloper. Dan
lees je boeken en dan komen er vragen. In het werkboek staan de
vragen. Dat doe je zelfstandig en soms werken we samen.’’

Marijn Struker
Marijn Struker (9) zit bij juf Lenneke Reumer
in groep 6B van obs Het Zand in de Utrechtse
nieuwbouwstad Leidsche Rijn. Hij heeft twee oudere
broers, een in het voortgezet onderwijs en de ander
zit in groep 8. Het Zand is een groeiende school in
een groeiend stadsdeel.
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Waar heb je in je leven het meeste aan van alle dingen die je
leert op school?
,,Ik denk toch rekenen. Ik denk dat je dat veel nodig hebt als je
gaat werken. Maar ook spelling, als je later veel moet schrijven
zoals jij. We zijn nu bezig met d en t, wanneer je die wel en niet
schrijft. We oefenen met iemand die je in gedachten neemt en
daar maak je dan een zin mee. Ik ben Robbin Ruiter, want ik ben
vóór de keeper van FC Utrecht, dus dan schrijf ik ‘Robbin Ruiter
houdt de bal’. ’’

,,School betekent best wel veel. Je leert dingen om naar een hogere
klas te gaan en je leert dingen om werk te krijgen. Soms, als je
totaal geen zin hebt in rekenen, dan moet je toch rekenen, want
je wil bij je vrienden blijven. Het is leuker als je de opgaven kunt,
want dan wordt het makkelijker en als het makkelijker is, wordt
het leuker. Ik zal alles blijven doen wat je moet leren op school,
want je hebt alles wat je leert op school nodig voor je werk, later.
Want later wil je werk wat je kan en je wilt dan niet dat het werk
niet kan omdat je er te slecht voor bent.’’
Hoe denk je over je toekomst?
,,Als ik 17 of 18 ben, dan wil ik ober zijn in een restaurant, dat
heeft niet zoveel met school te maken, je moet gewoon sterke
handen hebben, voor het dienblad met de glazen. Ober wil ik niet
als echte baan. Het liefst wil ik prof-keeper worden, maar dan
moet je eerst gescout worden. Als dat niet kan, dan wil ik
iets anders, dat moet ik dan nog even uitzoeken.’’
Waar is jouw juf goed in?
,,Ze is goed in uitleggen en in organiseren. En met topo heeft
iedereen een herkansing. En mijn juf ging ook nog naar Afrika met
studenten die juf willen worden en daar was mijn juf de leider van
haar groepje.’’
Werken jullie met computers op school?
,,Ja best wel vaak. We hebben een weektaak, daarin staat wat je
in een week moet doen, je mag zelf invullen wat je hebt gemaakt
en je ziet wanneer je het af moet hebben. Met rekenen op de
computer gebruiken we ‘Mijn Klas’, dan krijg je sommen in beeld
en voor elke goede som krijg je een plus en een min als het fout
gaat.’’
Móet een school computers hebben?
,,Ja, computers zijn wel nodig op school, ook voor de leraren
zelf en ook voor de directeur. En ze zijn handig. Een computer is
makkelijk om dingen op te zoeken.’’
Heb je een tip voor school?
,,Misschien is het een goed idee om meer speelgoed op het
dakplein te hebben, want we doen er nu niet zoveel mee.’’

Interview
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Huisvesting: scholenbouw en -verbouw
Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht vindt dat goed onderwijs een optimaal
schoolgebouwenbestand verdient, gebouwen die
aan de eisen van deze tijd voldoen. Dat wil zeggen,
de gebouwen moeten veilig zijn voor de gebruikers,
goed zijn onderhouden, de atmosfeer -het binnen
milieu- is er fris en het gebouw nodigt uit tot spelen
en leren.
Een aantal SPO-schoolgebouwen wordt gerenoveerd, vernieuwd dan wel uitgebreid, conform
het ‘Masterplan primair onderwijs / (voortgezet)
speciaal onderwijs’ van de gemeente Utrecht. In
2013 werden vier nieuwe SPO-schoolgebouwen in
gebruik genomen.
Vervangende nieuwbouw is gerealiseerd voor:
• De Anne Frankschool (februari 2013)
• De Hoge Raven (mei 2013)
• Herderschêeschool VSO (Stip VSO) (september
2013)
• Sbo Luc Stevensschool (december 2013)

•

 e Kees Valkensteinschool in de toekomstige
D
woonwijk Haarzicht. In samenwerking met UVO
en de projectontwikkelaar is gekozen voor een
locatie grenzend aan het archeologisch veld,
dichtbij de oude kern van Vleuten.

Renovatie en uitbreiding:
• De uitbreiding van het hoofdgebouw van
Jenaplan Wittevrouwen locatie Oude Kerkstraat
is begin april 2013 opgeleverd.
• De verbouwing en uitbreiding van de Dr. Bosschool is in september 2013 begonnen. De
locatie Maria van Reedestraat en Nolenslaan
worden samengebracht op de locatie Nolens
laan.
• OBS Oog in Al Montessori locatie Victor Hugoplantsoen
• De Cirkel
• De Kleine Dichter
Verbouwing voor onderwijskundige vernieuwing:
• De Panda (Hart van Noord)
• Daltonschool Pieterskerkhof
• Rietendakschool.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het tijdpad is voor elk bouwproject verschillend. We
streven ernaar, in samenwerking met de gemeente
(UVO), om alle bouwprojecten in het kader van het
masterplan uiterlijk in het schooljaar 2015/2016 af
te ronden.

Vervangende nieuwbouw staat gepland voor:
• De Kaleidoskoop locatie Marco Pololaan
• Alle locaties van obs Overvecht. De locatie
Wezerdreef krijgt een eigen pand, de overige
locaties zullen hun nieuwbouw delen in een
brede school, die een plaats krijgen aan de
Teun de Jagerdreef Spoorzone, Ibisdreef en
de Beiroetdreef.
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Huisvesting: onderhoud schoolgebouwen

Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Inzet personeel masterplan 50-60%

€

90.000 €

90.000

Inzet externe inhuur

€

26.000 €

105.550

Kosten juridische ondersteuning bij procedures

€

50.000 €

2.750

€

166.000 €

198.300

Totaal

Wat hebben we bereikt?
Tijdige realisatie van de geplande nieuwbouw en
verbouw.

Wat wilden we bereiken?
Een optimaal schoolgebouwenbestand met een
goed werk- en leefklimaat. Voor het onderhoud
en exploitatie van onze schoolgebouwen heeft
SPO Utrecht Meerjaren Onderhoud Plannen (MOP)
laten opstellen die, over een periode van tien
jaar, per jaar een genuanceerd inzicht geven in de
onderhouds- en exploitatiekosten. Het onderhoudsbudget wordt jaarlijks vastgesteld. De MOP’s geven
ons een goed inzicht in ons onderhoudsbeleid.
Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Inhuur begeleiding
onderhoud

€

77.000 €

118.636

Regulier onderhoud obv
contracten

€

185.000 €

340.000

Jaarlijkse dotatie groot
onderhoud obv MOP

€

439.000 €

441.000

€

701.000 €

899.636

Totaal

Wat hebben we bereikt?
Een tijdig en adequaat gerealiseerd MOP.

Huisvesting: doordecentralisatie onderhoud
buitenzijde schoolgebouwen
We bereiden ons momenteel voor op de ‘door
decentralisatie buitenzijde schoolgebouwen’ per
1 januari 2015. Vanaf dat moment zijn school
besturen zelf verantwoordelijk voor onderhoud en
renovatie van de buitenzijde van de gebouwen.
Hiertoe hebben wij gesprekken gevoerd met
drie bureaus en uiteindelijk hebben we het
bedrijf HEVO gevraagd ons te begeleiden in het
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voorbereidingsproces en de inventarisatie van onze
schoolgebouwen.
De (genormeerde) hoofdgeldstroom komt van het
Ministerie van OCW. Met de gemeente Utrecht overleggen we over de gelden die de gemeente voor het
onderhoud buitenzijde van onze schoolgebouwen
heeft gereserveerd.

•

Huisvesting: Europese aanbesteding energie
en meubilair

Kosten opleiding

€

10.000 €

15.000

Salariskosten secretaris
CvB

€

1.000 €

1.250

Salariskosten secretaris
GMR

€

13.000 €

16.500

Kosten MR/GMR
personeel

€

150.000 €

150.000

€

174.000 €

182.750

Eind dit jaar loopt de overeenkomst af met onze
huidige energieleverancier Main, voor wat betreft
de levering van elektriciteit en gas.
In samenwerking met de KSU bereiden we een
nieuwe Europese aanbesteding voor, ten behoeve
van een nieuwe school- en kantoormeubilair
leverancier.

Medezeggenschap optimaal vormgeven
Wat wilden we bereiken?
Streven naar goede vertegenwoordiging van elke
school in de medezeggenschapsraad (MR) en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR).

 p de website van de GMR (www.gmr-utrecht.
O
info) is voor alle geïnteresseerden informatie
van de GMR te vinden.

Wat heeft dat gekost?
Activiteit

Totaal

Begroot 2013 Werkelijk 2013

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?
• SPO Utrecht ondersteunt het dagelijks bestuur
(DB) van de GMR bij het bereiken van de
afzonderlijke medezeggenschapsraden.
• Het DB GMR geeft informatie aan medezeggen
schapsraden.
• het DB GMR bezoekt elk jaar een aantal MR-en.
• het DB GMR ondersteunt MR-en bij vragen over
medezeggenschap.
• Het DB GMR biedt een goed scholingsaanbod
aan leden van MR-en.
• Het CvB informeert en voert periodiek overleg
met het DB van de GMR.

Randvoorwaarden
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Interview
Laure werkt liever met
pen en papier
Jouw school is een excellente school. Hoe merk je dat?
,,Ik ken alleen onze school, dus ik kan niet vergelijken. Maar
er komen veel mensen hier kijken, dus ik denk dat het wel een
goede school is. We werken met nieuwe stoffen in groep 7. De
computers zijn veel beter geworden sinds ik hier op school zit.
Dat is ook fijn.’’
Wat is je favoriete vak?
,,Rekenen, omdat ik daar goed in ben. Iedereen is wel ergens
goed in. Dan heb je het sneller af. Sommige kinderen krijgen
extra werk, omdat ze snel klaar zijn. Ik krijg wel extra werk voor
rekenen. Dat is dan moeilijker. Ik vind rekenen leuk als het makkelijk is. Dan ben ik snel klaar. Het irriteert me als ik niet weet hoe
het moet, ik maak graag mijn werk snel af.’’
Hoe gebruiken jullie computers op school?
,,De computer gebruiken we voor oefensoftware voor rekenen en
taal. En we plannen alles in de computer. Je ziet in je agenda wat
je deze week moet doen en wat je achterstand is, je kunt zelf je
taken inboeken en afkleuren. Ik vind het wel belangrijk dat we op
school met computers werken, want die gebruik ik ook thuis. Alle
leerlingen hebben een eigen account. We maken ook presentaties
of documenten op de computer. Een ander kan daar niet bij.’’

Laure van der Pouw
Laure van der Pouw (11) zit in groep 7 van Dalton
school Rijnsweerd. Haar broer van 12 en zus van
14 hebben hier ook op school gezeten. Laures juf
heet Claudia Tulen en haar meester is Gijs van
Raamsdonk. Dalton Rijnsweerd heeft het predicaat
Excellente School 2013.
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bijvoorbeeld of iets uit de natuur. Daar leer je heel veel van. Als ik
daarover thuis aan mijn ouders vertel, weten zij daar niets van.’’
Wat is jouw idee van de toekomst?
,,Ik wil sowieso naar dezelfde school als mijn broer en zus. Ze
vertellen er over en het is een leuke school denk ik. Later lijkt
het me wel leuk om piloot te worden, om te reizen en op andere
plekken te komen. Om piloot te kunnen worden moet je naar het
vwo of het gymnasium, dus daarom doe ik nu erg mijn best met
begrijpend lezen. Ik heb bijles. De bijles helpt heel goed, mijn
resultaten zijn steeds een stukje hoger.’’
Hoe belangrijk vind je je rapport?
,,Wel belangrijk. Ik ben heel blij als ik hoge cijfers haal. Slechte
cijfers haal ik niet vaak. Dan ben ik teleurgesteld en ga ik thuis
een beetje oefenen.’’
Leer je op school dingen waar je wat aan hebt in je leven?
,,Ja, de lessen Engels zijn veel beter geworden. Toen mijn broer zo
oud was als ik nu, kende hij nog niet zoveel woorden, ik ken er al
veel meer.’’
Wat zijn jouw sterke punten?
,,Ik ben goed in rekenen. Samenwerken vind ik niet zo fijn. Het
lukt me dan niet altijd om me te concentreren, dan ga ik kletsen
en krijg ik mijn werk niet af. Ik werk graag alleen. Je kunt als je wilt
alleen werken, op de gang, daar hebben we speciale plekken voor
met een schot ertussen. Dat doe ik soms, ik vind het fijn’’

Vind je werken met de computer fijn?
,,Ik werk liever met pen en papier. Als je een stuk hebt geschreven
vind ik het fijn dat je het kunt zien en vasthouden. Je leert ook
gelijk mooi schrijven. Maar voor plannen en om dingen te regelen
is de computer fijner, want dan heb je overzicht. Het kán ook op
papier, maar dat is weer zonde van het papier, voor het milieu. ’’

Waar zijn je juf en je meester goed in?
,,Juf Claudia is heel goed in knutselen en in instructie geven. Mijn
meester is heel goed in Engels en in taal. Hij heeft geholpen met
het schrijven van onze taalmethode, daar ben ik best trots op. Hij
is er zelf ook trots op. En mijn juf heeft meegewerkt aan de methode van de plusopdrachten. Soms doen we een plusopdracht
die zij heeft gemaakt. Leuk he?’’

Waar leer je het meeste van op school?
,,Soms zijn we met een les bezig en dan komt er een interessant
onderwerp langs waarover we dan langer praten, over dieren

Heb je een tip voor jouw school?
,,We zijn al een excellente school, dus dat weet ik niet zo goed.
Het kan vast wel beter, maar ik weet niet alles wat beter kan.’’

Interview
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De SPOleerlingen
De leerlingen van de SPO Utrecht komen uit alle
wijken van de gemeente Utrecht. In elke wijk staan
één of meer SPO-scholen. Op 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 uit te breiden.
In dit hoofdstuk schetsen we een aantal
ontwikkelingen met betrekking tot de leerlingen
populatie in 2013.

Ontwikkeling van leerlingenaantallen op de
SPO-scholen
Op 1 oktober 2013 had SPO Utrecht 9838 leerlingen
van wie 166 leerlingen op de Luc Stevensschool voor
speciaal basisonderwijs en 126 leerlingen op de
Herderschêeschool voor (V)SO. Dit was een stijging
van 212 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2012.
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Interview
Fatih leert het meest
van zijn fouten

Sinds wanneer zit je op OBO Grote Trekdreef?
,,Ik ben sinds groep 4 hier. Mijn broertje heeft diabetes en deze
school was dichterbij voor mijn moeder, om hem te checken. Ik
vond het eerst niet leuk, want ik had mijn vrienden daar. Het was
spannend. Maar toen ik hier was, had ik snel weer vrienden.’’

Wat is je favoriete vak?
,,Rekenen! Ik ben er heel goed in, ik krijg ook een pluswerkboek
voor rekenen. Meer werk is altijd leuk als het makkelijk is.’’

Is er verschil tussen de scholen?
,,Hier is de Vreedzame School, kinderen zijn mediator. Er is meer
aandacht voor conflicten. Dat maakt veel uit voor de sfeer op
school. Er zijn minder ruzies en je leert hoe je zelf conflicten kunt
oplossen. Het is altijd gezellig in de klas, het gaat gewoon leuk.’’

Waarvan leer je het meest op school?
,,Ik heb het meest geleerd van mijn fouten. Bijvoorbeeld bij tekst
lezen, bij begrijpend lezen. Ik ken nu verschillende trucjes en ik
ben er beter in geworden. Begrijpend lezen is belangrijk.’’
Hoe zie jij je toekomst?
,,Ik wil rechter worden of advocaat. Mijn ouders hebben me op
het idee gebracht. Als mijn vader en mijn moeder met elkaar
praten, dan bemoei ik me er mee en wanneer ik dan mijn mening
uit, dan zeggen mijn ouders altijd: ‘jij moet advocaat worden’.
En rechter? Het is wel leuk om te bepalen of iemand naar de
gevangenis moet en het is leuk om mensen te kunnen helpen.’’
Hoe ga je dat bereiken?
,,Door aan mijn werkhouding te werken en mijn best te doen
op school. Ik ga naar het Gregorius, tl/havo. Ik moet naar een
hoger niveau door mijn cijfers te verbeteren en zo min mogelijk
onvoldoendes te halen.’’

Fatih Pircek
Fatih Pircek (12) zit in groep 8 van obs Overvecht,
locatie Grote Trekdreef. Obs Overvecht staat in de
gelijknamige wijk in Utrecht Noord. Fatih’s juf is
Nina Smit Duyzentkunst. Op donderdag heeft hij les
van locatieleider Jessika Bol. Hij heeft een broertje
van 8 in groep 5. Obs Overvecht heeft het predicaat
Excellente School 2013.
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Is dat lastig?
,,Het gaat wel gemakkelijk. Begrijpend lezen kan ik wel. Voor
woordenschat heb ik wel onvoldoendes gehaald, maar dat gaat
steeds beter.’’
Hoe helpt school je daarbij?
,,Mijn juf geeft tips. Ze zegt dat ik veel boeken moet lezen, niet
alleen even voor het slapen gaan, maar ook altijd. Dat helpt, want
ik haal nu wel voldoendes. Woordenschat is belangrijk, want om
je taal te kunnen spreken moet je woorden kunnen begrijpen als
iemand iets tegen je zegt.’’

Waar is jouw juf goed in?
,,Ze is goed in lesgeven natuurlijk! Ze geeft je aandacht als het
nodig is. En ze doet erg haar best om je naar een goeie VO-school
te doen.’’
Waaraan merk je dat jouw school een Excellente School is?
,,Ik merk het niet. Ik denk dat we excellent zijn omdat de juffen
goed les geven en aandacht hebben.’’
Gebruiken jullie computers op school?
,,Ja, juf heeft een schema gemaakt van vijftien minuten per kind
en dat houden we zelf in de gaten. We oefenen rekenen en spelling. Eerlijk gezegd heb ik soms geen zin in de computer, want
dan wil ik aan mijn werk werken. Maar het helpt wel.’’
Móet een computer op school?
,,Ik vind eigenlijk van wel, gewoon voor het werk dat we doen.’’
Wat zijn jouw sterke punten?
,,Ik kan mijn mening goed uitdrukken. Dat zeggen mijn ouders en
mijn juf. Dat vind ik wel leuk, want mensen luisteren dan naar je
en mensen kunnen rekening met je houden omdat je vertelt wat
je leuk vindt.’’
Heb je een tip voor jouw school?
,,Niet echt. In de klas werken we meestal zelfstandig en soms
werken we samen. Juf houdt rekening met ons: als we samen
willen werken dan kan dat.’’

Interview
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Financieel beleid
Balans per 31-12-2013

31-12-13

31-12-12

x € 1.000

x € 1.000

Inventaris en apparatuur

4.180

3.643

Leermiddelen

1.426

1.322

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

202

42
5.808

5.007

5.491

5.879

11.299

10.886

Financiële vaste activa
Effecten

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
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300

2.591

2.589

Overige vorderingen

749

255

Overlopende activa

463

1.635

Liquide middelen

62

774

4.577

4.778

4.739

2.722

9.316

7.500

20.615

18.386
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Balans per 31-12-2013

31-12-13

31-12-12

x € 1.000

x € 1.000

Staat van baten en lasten

Passiva

Eigen vermogen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

54.138

49.848

50.652

2.558

2.057

2.038

Baten

Eigen vermogen

10.017

8.370
Rijksbijdrage OCW

Voorzieningen

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

Overige voorzieningen

1.917

2.792

Overige baten
Totaal baten

1.583

743

1.144

58.279

52.648

53.834

Kortlopende schulden
Lasten

Crediteuren

561

875

Ministerie van OCW

524

4

1.959

1.862

47.564

45.244

46.148

566

608

Afschrijvingen

1.436

1.360

1.260

Overige kortlopende schulden

1.712

808

Huisvestingslasten

3.732

3.252

3.423

Overlopende passiva

3.359

3.068

Belastingen, sociale premies en verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen

Personeelslasten

Overige lasten
Totaal lasten

8.681

7.225

20.615

18.386

Saldo baten en lasten

Jaarrekening 2013
De jaarrekening 2013 is voorzien van een goed
keurende accountantsverklaring en geeft een
getrouw beeld van de stand van zaken in 2013. Het
resultaat is € 1.647.000.
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 financiële
rapportages op bestuursniveau verstrekt en met het
CvB besproken.
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Resultaat analyse
De SPO-begroting is opgebouwd uit 34 deel
begrotingen. Het opstellen van deze begroting vindt
plaats in het derde 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 resultaatneutraal zijn. Zoals vermeld, is bewaking van de
positieve exploitatieresultaten een belangrijk
onderdeel van de ‘planning en control cyclus’. In
2013 zal nog meer aandacht worden besteed aan
de kwaliteit van de begrotingen.

Jaarverslag 2013

4.148

3.375

3.933

56.878

53.230

54.763

1.400

-582

-929

336

287

282

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Netto resultaat

90

14

7

246

273

275

1.647

-309

-654

1.647

-309

-654
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Baten
Personele vergoedingen € 2.545.000
Zoals eerder genoemd heeft SPO Utrecht € 1.975.000
aan niet begrote extra (incidentele) middelen uit
het Herfstakkoord en het NOA ontvangen. Door
extra groei van het aantal leerlingen namen de
baten, inclusief de groeibaten, ook nog eens met
€ 503.000 toe.

Op het moment van opstellen van de begrotingen
zijn er nog een aantal onbekende factoren, zoals
ontwikkelingen van leerlingenaantallen, personele
formaties en CAO-maatregelen. De kalenderjaarbegroting, waarvan ruim tachtig procent bestaat
uit personele lasten, is mede gebaseerd op het
personeels-formatieplan 2012-2013 en voor
5/12 deel gebaseerd op het in het voorjaar 2013
op te stellen formatieplan 2013-2014. Dit leidt
onvermijdbaar tot verschillen tussen de begroting
en de realisatie.
Extra gelden uit NOA en het Herfstakkoord
Het begrote exploitatieresultaat voor 2013 was
€ 309.000 negatief. SPO Utrecht heeft echter
in december 2013 € 1.975.000 aan extra baten
ontvangen naar aanleiding van het Nationaal
Onderwijsakkoord (NOA) en het Herfstakkoord. Dit
zijn de incidentele middelen ten behoeve van werkgelegenheid van jonge leerkrachten (€ 211.000)
en de lumpsum 2014: € 1.764.000. Deze middelen
worden als eenmalig beschouwd en dienen nog
in 2013 als baten te worden opgenomen. In het
boekjaar 2013 is hiervan € 64.000 besteed. Het
restant zal in 2014 worden aangewend.
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Overige personele vergoedingen € 1.467.000
De meeropbrengsten van deze post bestaan
voornamelijk uit vanuit 2012 overlopende projectsubsidies: € 760.000 (onderwijstijdverlenging,
passend onderwijs, wetenschap & techniek). Verder
zijn er hogere baten uit: prestatie-box gelden
€ 130.000, rugzakmiddelen € 160.000, PAB-gelden
€ 88.000, scholing schoolleiders € 85.000, impuls
gelden € 50.000 en Lerarenbeurs € 130.000.
Vergoeding materiële kosten € 278.000
Deze materiële vergoeding wordt per kalenderjaar,
op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober
van het voorgaande jaar, vergoed. De extra baten
worden veroorzaakt door: er waren meer leerlingen
dan begroot op 1 oktober (€ 115.000), tussentijdse
groei tijdens het schooljaar (€ 110.000) en een
hogere materiële vergoeding voor de ‘rugzakken’
(€ 70.000). De stijging ten opzichte van 2012 wordt
veroorzaakt door bovengenoemde oorzaken en de
groei van het aantal leerlingen.
Gemeentelijke subsidies € 501.000
Deze hogere baten worden grotendeels veroorzaakt
door extra (onvoorziene) middelen voor schakelklassen, brede schoolactiviteiten, combinatiefunctionarissen, speelplekken en ouderlokalen.
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Bijdrage SWV € 25.000
De post ‘bijdrage van samenwerkingsverbanden’
betreft de overdracht van baten van SBO-leerlingen
komende van andere schoolbesturen. De toename
ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door
toename van het aantal leerlingen.
Opbrengst medegebruik € 183.000
Bij medegebruik van lokalen door derden, worden
huisvestingskosten in rekening gebracht.
Door toename van het medegebruik zijn de opbrengsten hoger dan begroot.
Detachering personeel € 94.000
Dit betreft de opbrengst van extern gedetacheerd
personeel.
Overige baten € 437.000
Hogere baten uit ouderbijdragen (€ 37.000),
sponsoring (€ 63.000), restitutie Vervangingsfonds
(€ 27.000), restitutie WGA-premie (€ 26.000) en
diverse niet begrote baten ad € 284.000 uit bijdrage schoolpleinen, gymzalen en uit acties zoals
oud papier, sponsorlopen, U pas-bijdrage et cetera,
veroorzaken deze meeropbrengsten.

Lasten
Lonen en salarissen € 626.000
De salarislasten zijn in 2013 € 626.000 hoger
uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk
(€ 500.000) veroorzaakt door uitbreiding van de
formatie door groei van het aantal leerlingen en
door de extra inzet voor rugzakleerlingen
(€ 126.000).
Overige personele lasten € 1.695.000
Dit onderdeel toont hogere lasten voor extern
personeel (€ 914.000), cursus- en scholingskosten
(€ 47.000), Vervangingsfonds (€ 168.000) en
overige personele lasten (€ 527.000). De extra
lasten voor extern personeel worden grotendeels
veroorzaakt door inhuur van interim-directeuren
(€ 100.000), projectleiders (€ 50.000) en besteding
van projectsubsidies ad € 760.000, zoals genoemd
bij ‘overige personele baten’.
Hogere uitgaven voor cursussen en opleiding zijn
er onder andere voor bovenschoolse trainingen
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 heeft SPO
Utrecht circa € 268.000 aan gedeclareerde kosten
terug moeten betalen. Hiervoor was € 100.000
begroot. Voor de post overige personele lasten
zijn er onder andere hogere lasten door naheffing
belastingdienst (€ 150.000), een ‘63+ regeling’ voor
personeel (€ 63.000) en lasten grensverkeer SWV
(€ 264.000).
Afschrijvingen
Per school zijn meerjaren-investeringsplannen
opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks
geactualiseerd, waarbij verschuivingen tussen
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activa mogelijk zijn. In 2013 is er meer dan begroot
geïnvesteerd in computers, digitale schoolborden
en meubilair en minder in lesmethodes.
In 2013 is er in totaal voor € 2.236.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa.
Huisvestingslasten
Kosten huur € 28.000
Deze post betreft de huur en servicekosten van het
bestuurskantoor, huur van het pand voor de Brede
School Academie (BSA), externe opslagruimte en
tijdelijk medegebruik van lokalen.
Onderhoud en dotatie onderhoudsvoorziening
€ 58.000
In 2013 waren er hogere lasten voor klein dagelijks
onderhoud. Dit is het onderhoud dat door de
individuele scholen zelf wordt uitgevoerd.
Energie en water € 163.000
De hogere lasten zijn het gevolg van een toenemend
energieverbruik en de groei van het aantal
leerlingen. De energielasten stijgen al een aantal
jaren. In 2014 zal bij drie scholen een pilot met een
energiecoach zijn, om te onderzoeken of beperking
van het energiegebruik door gedrag mogelijk is.

Overige Instellingslasten
Administratie en beheerslasten € 143.000
Bij dit onderdeel zijn er hogere kosten voor het
administratiekantoor (€ 25.000), inhuur externe
deskundigen ten behoeve van begeleiding bij
Europese aanbestedingen en bouwkundige zaken
(€ 50.000), telefonie (€ 22.000) en extra inzet van
middelen voor PR (€ 20.000).
Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen
€ 487.000
In 2013 zijn er hogere lasten dan begroot voor de
onderdelen leermiddelen (€ 120.000), aanschaf
kleine inventaris (€ 61.000), reproductiekosten
(€ 100.000), beheer en aanschaf ICT hard- en
software (€ 200.000).
Overige instellingslasten € 143.000
Deze post overige instellingslasten bevat een verzameling van beheersmatige posten en lasten ten
behoeve van leerlingactiviteiten. De overschrijding
op dit onderdeel wordt grotendeels veroorzaakt
door de posten excursies/werkweken (€ 73.000),
culturele vorming (€ 43.000), en incidentele lasten
van de Herderschêeschool in het nieuwe gebouw
van Stip VSO (€ 40.000).

Schoonmaakkosten € 243.000
Door ingebruikname van nieuwbouw zijn er in 2013
incidenteel extra schoonmaakkosten gemaakt.
Verder is de toename veroorzaakt door de toename
van het aantal leerlingen.
Overige huisvestingslasten € -12.000
Deze post bevat lasten voor afvalverwijdering,
zuiveringsheffing en medegebruikskosten in
schoolgebouwen met meerdere gebruikers.
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Financiële baten en lasten
Rente baten € 13.000
De rentebaten uit de rekening courant en
spaarrekening zijn hoger dan begroot. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door het tijdelijk parkeren
van overtollige liquiditeiten op een spaarrekening.
Financiële baten en lasten € 43.000
Op de baten worden de koerswinsten van de
obligatieleningen geboekt. Op de lasten worden
aangekochte rente, provisiekosten en koers
verliezen geboekt. In 2013 werden koerswinsten
door verkoop van beleggingen gerealiseerd.
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 Europese
Unie of een partij inzake de overeenkomst E.E.R.
In 2013 is het gevolgde beleid gebaseerd op dit
treasury-statuut. Liquiditeitsoverschotten op lange
termijn zijn in effecten belegd, overschotten met
een korte looptijd worden op de meest effectieve en
rentegevende wijze weggezet.
Prestatiebox gelden
SPO Utrecht heeft in 2013 circa € 877.000 aan
prestatiebox baten ontvangen.
Dit geld is onder meer ingezet voor:
• de aanschaf van taal- en rekenmethodes,
• het verbeteren van taal- en rekenprestaties van
leerlingen,
• het ondersteunen van personeel bij het geven
van meer maatwerk in het onderwijs, in het
bijzonder voor het coachen van leerkrachten,
collegiale consultatie en scholing voor de
functie van ‘opleider in school’,

•

 et vormgeven van een deel van het curriculum
h
van de school, specifiek culturele vorming.

Voorzieningen
Personele voorzieningen € 656.261
Bovenschools worden voorzieningen gevormd voor
personele voorzieningen zoals spaarverlof, jubilea,
etc. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn in de
personele voorzieningen opgenomen. Zoals bij de
grondslagen al verwoord, is de voorziening Bapo
door gewijzigde verslaggevingsregels middels een
stelselwijziging vrijgevallen ten gunste van het
eigen vermogen. De lasten die het Bapo-gebruik
met zich meebrengt, worden als periodelasten in
de exploitatie verwerkt. Bij SPO Utrecht 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 € 1.260.924
en wordt gebruikt om in de jaren 2014-2019 een
deel van het achterstallig onderhoud weg te werken.
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Interview
Sanne zit in de
leerlingenraad
Sinds wanneer zit je op de Luc Stevensschool?
,,Halverwege groep 5 ben ik hier gekomen. Op mijn vorige school
vond ik bijna alles moeilijk en deed ik bijna alles op de computer,
rekenen en zo en ook spelletjes. Hier leer ik veel meer en ik krijg
meer aandacht. Toen ik op deze school kwam vond ik alles moeilijk,
maar omdat de juffen en meesters zo goed hebben geholpen, kan
ik nu alles veel beter.’’
Hoe vind je je groep?
,,Soms is het wel een beetje druk, maar als de juf zegt dat we stil
moeten zijn, dan zijn we stil. De sfeer is leuk, er zitten wel leuke,
aardige kinderen in de klas en ik kan ze vertrouwen.’’
Wat vind je het leukst op school?
,,Gym en buitenspelen, want dan kan je je energie kwijt, dan hoef
je even niet stil te zitten.’’
Waar ben je goed in?
,,Ik ben goed in rekenen en spelling. Voordat ik hier kwam vond
ik dat heel moeilijk. Op mijn vorige school deed ik daarom bijna
geen spelling. Nu doe ik het uit mezelf en ik let beter op in de klas.
En thuis doe ik ook AmbraSoft.’’
AmbraSoft?
,,Ja, die naam heb ík niet bedacht hoor. Je kunt er mee oefenen
met spelling en rekenen.’’

Sanne Pauwels
Sanne Pauwels (12) zit in groep 8 van de Luc
Stevensschool, school voor speciaal basisonderwijs
in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Haar juffen zijn
Lotje Stremmelaar en Cindy van Vliet (op de foto). Ze
heeft een broer van 15, in het voortgezet onderwijs.
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Waar is jouw school goed in?
,,Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld kindjes maken ruzie, dan
helpen ze het oplossen. Ze proberen kinderen bij zoveel mogelijk
dingen te betrekken, want kinderen zijn toch heel belangrijk.
Daarom is er ook een leerlingenraad. Ik zit daar ook in.’’

Waarom zit je in de leerlingenraad?
,,Kinderen vinden het leuk om mee te praten, ik ook. Je kunt zeggen wat je beter wil maken op deze school. We hebben bijvoorbeeld met alle groepen gesproken. Toen bleek dat kinderen het
leuk vinden om schommels te hebben. Meester Ed gaat bekijken
of dat kan. En kinderen zeiden dat ze de bel niet goed hoorden
buiten, volgens mij hebben ze daar al iets aan gedaan.’’
Wat vind je van het nieuwe gebouw?
,,Ik vind de nieuwe school gewoon heel mooi, met mooie muren
en er zijn leuke spullen voor buiten. De school staat nu een stuk
naar voren, dat is beter, want nu hebben we twee speelplaatsen.
Alles is nieuw en mooier. Maar een nieuwe of een oude school
maakt me eigenlijk niks uit. Wel als de wc’s heel vies zijn. Als de
juffen en meesters maar goed lesgeven en goed op de kinderen
letten. Daar gaat het om.’’
Waar zijn jouw juffen goed in?
,,Lotje is goed in lesgeven en Cindy is heel creatief, ze kan mooi
tekenen. En ook goed lesgeven.’’
Hoe zie jij je toekomst?
,,Later zou ik het leuk vinden om Cliniclown te worden, thuis ben
ik wel altijd grappig als ik ga eten (hihihi), vooral bij spaghetti,
dat zit altijd om mijn mond. Dan zeggen mijn vader en moeder ‘Ze
moeten jou gewoon met een bord eten neerzetten, dat is al leuk’.’’
Waarom denk je dat alle kinderen naar school moeten?
,,Omdat kinderen leerstof nodig hebben, anders wordt het niks
met je carrière, dan zit je bij een sollicitatie en dan weet je niks!’’
Waar heb je het meeste aan in je leven van wat je leert op
school?
,,Aan rekenen, want rekenen komt altijd terug, in winkels en zo.
En schrijven, want je moet altijd schrijven.’’
Heb je een tip voor je school?
,,Nee. Ja, kinderen die net op school komen, moet je vragen wat
ze héél lastig vinden. Dat ga je ze eerst leren en de rest even laten
wachten, tot hij het snapt.’’

Interview
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Continuïteitsparagraaf

Kengetallen

Werkelijk

Werkelijk

2013

2012

2014

2015

2016

1,07

1,04

1,07

1,07

1,11

49%

45%

49%

51%

53%

35%

34%

38%

38%

39%

2,8%

-1,2%

0,87%

1,04%

1,40%

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Begroot

Begroot

Begroot

Solvabiliteit
eigen vermogen(exclusief voorzieningen)/totaal passiva * 100%
Kapitalisatie factor
totaal passiva/totale baten * 100%
Rentabiliteit
Exploitatie resultaat /totale baten * 100%

Kengetallen
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
respectievelijk 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 verplichtingen te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen
vermogen moeten plaatsvinden. De ondergrens
voor de solvabiliteit is circa 20%.
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De kapitalisatiefactor geeft de verhouding van
het geïnvesteerde vermogen tot de gerealiseerde
omzet. Een hoge waarde duidt op een overkapitalisatie, een lage waarde duidt op een tekort aan
kapitaal. Deze kapitalisatiefactor is onder te verdelen in drie kengetallen, te weten: de transactieliquiditeit ten behoeve van kortlopende schulden,
de financieringsfunctie ten behoeve van 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.
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol
trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve
verschillen duiden wellicht op een te ruim financieel
management met mogelijke consequenties in de
komende jaren. De onder- en bovengrens voor dit
kengetal is respectievelijk 0% en 5%.

Jaarverslag 2013

Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal
Door de PO-Raad is een instrument ontwikkeld
om te bepalen of bij schoolbesturen voldoende
kapitaal aanwezig is. In de berekening volgens deze
‘Don-systematiek’ 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 materiële 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 bovenstaande kengetallen kan worden
geconcludeerd dat SPO Utrecht als stichting, ruim
negen jaar na haar oprichting, financieel gezond is
en dus over voldoende financiële reserves beschikt.
Verdere onttrekking van baten aan het onderwijs
ten behoeve van vermogensopbouw, zal onder deze
omstandigheden niet meer noodzakelijk zijn. De
komende jaren zal een sluitende begroting, zonder
grote financiële overschotten, het uitgangspunt
zijn.
Risico’s en onzekerheden
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 meerjaren
begroting per school worden deze effecten onderkend. Het leerlingenaantal van SPO Utrecht groeit
ook de komende jaren. Door de bestuursaanstelling
van het personeel is overplaatsing mogelijk
van krimpscholen naar groeischolen. Daarnaast
ontvangt SPO Utrecht, als gevolg van de groei van
het aantal leerlingen tijdens het schooljaar, extra

baten. Door bovengenoemde werkwijze worden de
risico’s grotendeels beheerst.
Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs
Het oordeel van de onderwijsinspectie is een
belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van
het onderwijs. De keuze van de ouders voor een
school wordt mede hierdoor bepaald. SPO Utrecht
besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van het
onderwijs. Er is een SPO- kwaliteitszorgsysteem
ontwikkeld. Een speciaal geformeerd team van
specialisten ondersteunt de scholen bij de
uitvoering van dit kwaliteitszorgsysteem. Verder is
begonnen met de invoering van kwaliteitskaarten
per school. Deze kwaliteitskaarten bevatten min of
meer een SWOT-analyse.
Risico’s ten aanzien van personeel
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied
van ziekteverzuim, wachtgeld en kwaliteit. Het
risico van ziekteverzuim was tot 31 december 2012
afgedekt door deelname aan het Vervangingsfonds
en door een actief verzuimbeleid. Per 1 januari 2013
is SPO Utrecht ‘eigen risicodrager’ geworden voor
het eerste ziektejaar en vanaf 1 augustus 2013 zijn
we ‘eigen risicodrager’ voor alle ziekte verzuim.
Voor de vervanging van ziek personeel wordt een
deel (55%) van de bespaarde Vervangingsfonds
premie aan de scholen verstrekt, uit het restant
wordt op bestuursniveau een ‘calamiteiten
voorziening’ gevormd voor onvoorziene risico’s op
dit gebied.
Risico’s ten aanzien van de organisatie
Een niet voldoende voor zijn taak toegerust
management en een onvoldoende functionerende
P&C cyclus kunnen leiden tot overbesteding of ondoelmatige besteding van middelen. Op bestuursniveau is het Koersplan met beleidsuitgangspunten
ontwikkeld. Dit Koersplan vormt het uitgangspunt

Financieel beleid

73

Kengetallen exploitatie
Werkelijk 2013

Werkelijk 2012

Rentabiliteit
(Rijks)bijdragen OCW / totale baten

92,4%

93,6%

Overige overheidsbijdr. / totale baten

4,4%

3,8%

Overige baten / totale baten

2,7%

2,1%

Financiële baten / totale baten

0,6%

0,5%

Personele lasten / totale lasten

83,5%

84,3%

Afschrijvingslasten / totale lasten

2,5%

2,3%

Huisvestingslasten / totale lasten

6,6%

6,2%

Ov.instellingslasten / totale lasten

7,3%

7,2%

Personele lasten / totale lasten

83,5%

84,3%

Materiële lasten / totale lasten

16,4%

15,7%

Baten / lasten per leerling
(Rijks)bijdragen OCW / leerling

€

Overige overheidsbijdragen / leerling
Overige baten / leerling
Financiële baten / leerling

€

5.440

€

266

€

219

€

164

€

123

€

35

€

30

Personele lasten / leerling

€

4.943

€

4.956

Afschrijvingslasten / leerling

€

149

€

135

Huisvestingslasten / leerling

€

388

€

368

Ov.instellingslasten / leerling

€

431

€

422

Personele lasten / leerling

€

4.943

€

4.956

Materiële lasten / leerling

€

968

€

925

€

171

€
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Baten - Lasten (per leerling)
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van de schoolplannen. De jaarlijks opgestelde
schoolbegrotingen en personeels-formatieplannen
vormen de taakstellende budgetten van de scholen.
Per kwartaal wordt de voortgang gemonitord en
worden afwijkingen geanalyseerd.
Risico’s ten aanzien van huisvesting
De SPO-scholen zijn gevestigd in totaal 45 gebouwen.
Het schoolbestuurlijke 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
aan deze voorziening gedoteerd. In 2015 wordt
tevens het gemeentelijk onderhoud een taak van
SPO Utrecht. Een MOP waarin dit onderhoud samen
met het schoolbestuurlijk onderhoud is opgenomen,
wordt in 2014 opgesteld. SPO Utrecht zal de
jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening
baseren op dit nieuwe MOP.
Aan deze vijf risico’s wordt een algemeen restrisico
toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die niet
hoog genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar zijn.
Vermogenskengetallen in dit rapport zijn solvabiliteit en de kapitalisatiefactor. Voor budgetbeheer
worden de liquiditeit en rentabiliteit gebruikt.
Meerjaren cijfers
In 2014 is de meerjarenbegroting 2014 tot en met
2018 opgesteld en besproken met de Raad van
Toezicht en de GMR. De SPO-begroting is een
resultante van de afzonderlijke schoolbegrotingen
en de bovenschoolse begroting. Zoals al eerder in
dit verslag aangegeven, zijn de financiële effecten
uit het Herfstakkoord en het NOA in deze begroting
niet opgenomen.
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