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Voorwoord
Dit is het Jaarverslag 2014 van SPO Utrecht. SPO Utrecht is de Stichting 
openbaar Primair Onderwijs Utrecht: de organisatie voor alle openbare 
scholen voor primair onderwijs in Utrecht. In 2014 telde SPO Utrecht 
33 openbare scholen en een zelfstandige locatie, waar ongeveer 1000 
personeelsleden (775 fte) het onderwijs voor circa 10.000 kinderen in de 
stad Utrecht verzorgden.

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

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

Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verant-
woording af voor haar werk aan allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn. In 
een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven welke speerpunten er 
in 2014 waren. Deze speerpunten zijn ook in het Koersplan 2014-2018 en 
in de meerjarenbegroting 2015-2019 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

Inhouds opgave 

Scholen, bestuur en organisatie 04

Reportage Apollo 11 08

Jaarverslag Raad van Toezicht 10

Organogram SPO Utrecht 18

Reportage obs De Cirkel 20

1  Goed passend onderwijs voor ieder kind 22

Reportage Dr. Bosschool 30

2 Personeel 32

Reportage obs Jules Verne 40

3  Samenwerking met (keten-)partners 42

Reportage Kees Valkensteinschool 48

4  Randvoorwaarden 50

Reportage obs De Klimroos 54

5  De SPO-leerlingen 56

Reportage obs Vleuterweide 60

6  Financieel beleid 62

Reportage obs Voordorp 70
	



04 05Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Jaarverslag 2014

De scholen
SPO Utrecht telde in 2014 33 scholen en een zelf-
standige vso-locatie voor ZMLK. SPO Utrecht kent 
een verscheidenheid aan scholen en schoolcon-
cepten en biedt ruimte voor verschillende werkwijzen 
en werksferen. In elke wijk van de stad Utrecht staan 
een of meerdere openbare scholen. Op 1 oktober 
2014 telde SPO Utrecht 10.049 leerlingen (1 oktober 
2013 9.952 leerlingen). Op de scholen werken circa 
duizend personeelsleden aan goed onderwijs.
 
Elke school wordt geleid door een directeur die inte-
graal verantwoordelijk is voor goed onderwijs op de 
school. In 2014 werden drie directeuren benoemd. 
Zij gingen aan de slag op de Anne Frankschool en 
obs De Kaleidoskoop (duo, interne mobiliteit).

De stichting 
De opdracht en bevoegdheden van de stichting 
zijn door de Utrechtse gemeenteraad in 2003 
vastgelegd in de statuten van SPO Utrecht. SPO 
Utrecht stelde in 2006 voor het eerst een Code 
Goed Bestuur vast en onderschrijft thans de Code 
Goed Bestuur van de PO-Raad. In verband met de 
overgang naar een Raad van Toezicht-model zijn 
de statuten in 2011 in overleg met de gemeente 
aangepast. De taken en bevoegdheden van het 
bestuur en de directeuren zijn vastgelegd in een 
managementstatuut, dat in 2012 is aangepast aan 
de nieuwe werkwijze met een College van Bestuur 
en Raad van Toezicht.

De stichting wordt bestuurd door het bestuur 
(College van Bestuur). Het bestuur bestond in 2014 
uit Thea Meijer (voorzitter, 0,8 fte) en Eric van Dorp 
(lid, 1 fte). 

Bestuurskantoor
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2014 
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 2014 
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 Zorgplat-
form hadden tot 1 augustus 2014 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 ontwik-
kelkansen voor alle kinderen staat centraal in het 
dagelijks werk binnen de stichting. De kwaliteit van 
het onderwijs is dan ook een belangrijk thema in 
de missie en visie van de organisatie, die werden 
vastgelegd in het Koersplan 2014-2018.

Scholen, bestuur en organisatie

Scholen, 
bestuur en 
organisatie
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Elke medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) door een ouder of een personeelslid. De GMR 
heeft inspraak op het algemene beleid van SPO 
Utrecht dat geldt voor alle scholen. Het dagelijks 
bestuur van de GMR bestond in 2014 uit voorzitter 
Misja Heller, ouder van 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 
medezeggenschapsraden bij vragen over mede-
zeggenschap.

Het bestuur had periodiek contact en vooroverleg 
met het dagelijks bestuur van de GMR. De GMR 
kwam in 2014 vier keer bijeen en besprak onder 
meer de volgende zaken: meerjaren onderhouds-
plan (MOP) en decentralisatie huisvesting, afname 
Citotoetsen rekenen en taal bij groep 1-2, voorstel 
bestuursoverdracht (V)SO De Pels naar SPO Utrecht, 
voorjaarsnota 2014-2018, GMR begroting 2014, 
protocol medisch handelen SPO Utrecht, vaststellen 
SPO Functieboek, managementstatuut voor SPO 
Utrecht, stand van zaken passend onderwijs en 
transitie jeugdzorg, statuut medezeggenschap 
2014-2016, GMR reglement, Ondersteuningsplan-
raad, jaarrekening en jaarverslag 2013, Koersplan 
2014–2018, toelatingsbeleid SPO Utrecht, 
notitie evaluatie uittreding Vervangingsfonds, 
identiteit openbaar onderwijs/viering Sinterklaas, 
presentatie Raad van Toezicht, vacature lid Raad 
van Toezicht vanaf voorjaar 2015, de begroting 
2015 en de meerjarenbegroting 2015-2019, beleid 
aanvullende arbeidsvoorwaarden, GMR jaarverslag 
2013–2014 en de vacature voorzitter GMR per 
1 augustus 2015.
Een van de bestuurders was een deel van elke 
vergadering van de GMR aanwezig voor informatie, 
toelichting en overleg.

De kernpunten in de missie ‘Goed onderwijs voor 
ieder kind’ richten zich op aspecten van kwalitatief 
goed onderwijs. Elke SPO-school:

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

samenleving

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

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

Communicatie
SPO Utrecht streeft naar een open communicatie 
en korte lijnen binnen de organisatie. Niet alleen 
binnen de scholen maar ook bovenschools. Veel 
informatie staat op www.spoutrecht.nl: de SPO-
website met een besloten, interactief deel voor 
personeel en MR-leden. 

Medezeggenschap
Personeel en ouders hebben de mogelijkheid om 
actief mee te denken over beleid van SPO Utrecht. 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), 
waarin personeel en ouders vertegenwoordigd 
zijn. De MR heeft inspraak op specifieke aangele-
genheden 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.

Klachten
In 2014 zijn door het bestuur zes klachten van 
ouders behandeld, waarvan drie deels gegrond 
zijn verklaard, twee ongegrond en één klacht 
is ingetrokken na mediation. Bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs zijn twee klachten 
behandeld, waarvan er één is ingetrokken en één 
ongegrond is verklaard.
Eén klacht is ingediend bij de Commissie voor de 
Rechten van de Mens, deze is ongegrond verklaard.

Meerjarenbeleid: het Koersplan 2014-2018
SPO-scholen streven ernaar 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 streven te verwezenlijken. 
Het bestuur ondersteunt de scholen met het SPO-be-
leid. SPO-beleid wordt voorbereid door werkgroepen 
waarin directeuren, stafmedewerkers en specialisten 
participeren. SPO Utrecht werkt met een strategisch 
meerjarenbeleidsplan (het Koersplan).

In 2014 is met alle geledingen in de organisatie 
gewerkt aan het nieuwe Koersplan 2014-2018: 'Leren 
en laten leren'. Dit nieuwe Koersplan geeft ook 
richting aan de nieuwe schoolplannen die scholen in 
het schooljaar 2014-2015 moeten maken. 

Kort samengevat richt het Koersplan 2014-2018 
zich op het realiseren van een duurzaam breed 
onderwijsaanbod, gebaseerd op een duidelijke 
pedagogische visie. Doel is dat kinderen goede 
basisvaardigheden ontwikkelen en gestimuleerd 
worden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hierbij 
gaat extra aandacht uit naar het integreren van 
nieuwe technologie en 21e eeuwse vaardigheden in 
het onderwijsaanbod en in de onderwijsaanpak. 
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kun je trots zijn op wat je al kunt en je bent nooit uitgeleerd, je 
kunt altijd verdiepen, verbeteren. Het is een uitdaging om te 
 zoeken naar wat beter kan, en, heel belangrijk: fouten maken 
mag!’’

Vinden kinderen het niet stom om drie keer aan hetzelfde te wer-
ken? ,,Ik vind het juist best spannend om mijn beest opnieuw te 
maken, want hij wordt steeds groter en nu is ie helemaal goed,’’ 
zegt Caren. Marloes Baas zegt tegen Jari: ,,Oh, jouw beest is écht 
groot geworden, wel tien keer zo groot.’’

Marloes Baas: ,,Tussen kinderen ontstaat iets, bij mij zitten groep 
3 en 4 door elkaar en ze werken samen. Alleen bij instructies 
neem ik de groepen apart. Nu zie je hoe kinderen elkaar in drie 
fasen feedback geven in een creatieve tekenles, maar het feed-
back geven is bij ons verweven in alles, het zit gewoon in hoe de 
kinderen werken. Ik zie ze ook tijdens een ‘gewone’ rekenles naar 
elkaar toe schuiven, ze zijn al vanzelfsprekend met elkaar bezig.’’

Marloes: ,,Met spelling leren kinderen in groep 4 hun eigen werk 
na te kijken. Nu kijken de kinderen kritischer naar hun eigen werk 
en dat van een ander. Doordat het leerproces meer in handen van 
de leerling komt, zijn ze betrokken en krijgt de leerkracht meer 
een coachende rol.’’

,,Toen we met feedback gingen werken op school, merkten we, 
wat gaat dit snel! We zijn pas een jaar geleden gestructureerd 

begonnen met feedback geven en we zien zoveel verbetering in 
het werk! Het zit dus blijkbaar wel in kinderen, ze pakken het zo 
makkelijk op.’’

,,Ik probeer altijd eerst te benoemen wat al goed is en daarna wat 
zou kúnnen verbeteren. We geven zoveel mogelijk feedback op 
factoren waarop het kind zélf invloed heeft: werkhouding, inzet, 
werkduur en het feitelijke resultaat.
Het is mijn voorbeeldgedrag dat ze makkelijk oppakken.’’

,,Lisa had laatst een heel goede strategie gevonden om een 
rekenprobleem op te lossen en ik gaf haar feedback. Tijdens haar 
taaktijd hoorde ik Lisa feedback geven aan andere kinderen die 
met dezelfde soort sommen bezig waren, waardoor die ook weer 
verder konden.’’

,,Ook met buitenspelen merken we dat kinderen sterker worden 
van feedback, door te verwoorden wat ze niet leuk vinden worden 
ze zelfstandiger. Feedback geven past ook heel vanzelfsprekend 
in de Vreedzame School en bij daltononderwijs. Het is allemaal zo 
natuurlijk gegaan...’’

Je bent nooit uitgeleerd
Milou: ,,Ik heb feedback gekregen dat ik ‘m wat groter kon 
maken, mijn watereenhoorn.’’ Dus werkt ze nu aan een grotere 
versie van haar tekening van een fantasiebeest met een lange 
staart om mee te zwemmen. Hij vult het hele vel papier. Naomi: 
,,Over míjn beest kreeg ik een tip om een staart erbij te maken 
en veertjes.’’ ,,En pootjes,’’ zegt Milou. 

Groep 3-4 van daltonschool Apollo 11 werkt in drie fasen aan 
de tekening van een fantasiebeest. De 6- 7- en 8-jarigen kijken 
kritisch naar hun eigen en elkaars werk en geven elkaar feedback. 
Dat doen ze niet alleen bij creatieve vakken, maar ook tijdens 
de rekenles en bij alle andere vakken. En dat leidt tot enorme 
verbetering van de kwaliteit van wat ze maken, zegt leerkracht 
Marloes Baas.

,,Vorig jaar in San Diego vonden we dit kritisch denken en 
feedback geven zó mooi en waardevol om te zien, dat we 
bedachten: dit wordt onze vierde pijler. Ons daltononderwijs kent 
nu vier pijlers: de vrijheid om zelf te kiezen, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid, samenwerken én feedback geven.’’

,,Feedback geven is geen kritiek geven. Feedback is juist positief, 
want altijd opbouwend. Bij het geven en ontvangen van feedback 

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe die ‘vaardig-

heden van morgen’ elke school op eigen wijze 

veranderen. Apollo 11 omarmde het kritisch 

denken/feedback geven en is verrast door het 

enorme effect op de onderwijskwaliteit.

Reportage
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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, in strijd zijn met de statuten, met de gangbare 
ethische opvattingen of met het gezond verstand. 
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.

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 vast-
gesteld rooster. Leden zijn herkiesbaar na de eerste 
termijn van vier jaar. Leden kunnen niet langer dan 
acht jaar aaneengesloten zitting hebben in de RvT. 

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 2014 bestond de Raad van Toezicht uit:

Jaarverslag 
Raad van 
Toezicht 

Naam (geboortejaar) Rol in RvT Hoofdfunctie Benoemd 
op voor-
dracht van

Benoemd 
tot 

Aftredend 
(herkies-
baar tot)

Peter	Wouters	(1969) Voorzitter	en		
werkgevers-
commissie

Partner	bij	Change	
	Management	Consultants

10-03-2011	
RvT

01-03-2015 2017

Hans	Lijten	(1956) Vicevoorzitter	en	
auditcommissie

Programma	Management	
Officer	ABN	AMRO	Bank	N.V.

10-03-2011	
GMR	(O)

01-03-2015 2015

Heleen	Dammingh	(1975)	 Lid	 Advocaat	bij	Van	Benthem	
&	Keulen	Advocaten	en	
Notariaat

10-03-2011	
GMR	(P)

01-03-2016 2020

Nikki	Hoop	(1979) Lid Managing	Consultant	
Capgemini	Consulting

10-03-2011	
RvT

01-03-2015 2017

Albert	Jan	Krikke	(1975) Lid	en	werkgevers-
commissie

Regiodirecteur	Wellant-
college

10-03-2011	
GMR	(O)

01-03-2015 2019

Clemens	van	Neerven	(1944) Lid	en	werkgevers-
commissie

Directeur/bestuurder,	
organisatieadviseur

10-03-2011	
RvT

01-03-2015 2015

Martin	van	Reeuwijk	(1964) Lid	en	auditcommissie Trainer/consultant	APS 10-03-2011	
GMR	(O)

01-03-2015 2019

In	verband	met	het	aanstaande	statutaire	vertrek	van	Hans	Lijten	en	Clemens	van	Neerven,	heeft	de	RvT	in	2014	een	profiel	
opgesteld	voor	twee	nieuwe	leden	en	is	de	werving	begonnen.
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aan de accountant, het goedkeuren van de jaar-
rekening en (meerjaren)begroting, de werking van 
interne risicobeheer- en controlesystemen en de 
naleving van de aanbevelingen van de externe 
accountant.

Werkzaamheden en beoordeling
In 2014 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bijeen 
voor een vergadering, in bijzijn van het College van 
Bestuur. Daarnaast had de voorzitter van de RvT 
regel matig bilateraal (voor)overleg met het CvB. De 
vergaderingen vonden plaats op basis van een 
vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met 
specifieke agendapunten, themabesprekingen en 
presentaties. In 2014 had de RvT daarnaast twee 
studiedagen, een in het voorjaar en een in het 
najaar. 

In 2014 is de auditcommissie tweemaal bijeen ge-
weest, in bijzijn van de controller en het bestuurslid 
met financiën in portefeuille. Aan de orde kwamen 
onder andere:
•	 	de	jaarrekening	2013,	het	accountantsverslag	

en de adviesbrief van de accountant,
•	 	de	begroting	2015,	de	externe	ontwikkelingen	

in relatie tot de prognose 2015 en de meerjaren-
begroting vanaf 2016.

De auditcommissie heeft een analyse uitgevoerd 
naar mogelijke toekomstige risico’s en hun effecten 
op de kwaliteit van onderwijs, bedrijfsvoering en 
de daarvan afgeleide (weerstands)begroting. Dit 
gebeurde onder begeleiding van de accountant 
en samen met een vertegenwoordiging van de 
organisatie van SPO Utrecht. De auditcommissie 
concludeerde dat risico’s voldoende in beeld waren 
en op de juiste wijze van maatregelen voorzien. 
De RvT besprak de risico’s met het CvB tijdens de 
behandeling van de begroting, meerjarenraming en 
het jaarverslag en de jaarrekening. 

In 2014 heeft de werkgeverscommissie de volgende 
onderwerpen ter hand genomen:
•	 	het	voeren	van	een	functioneringsgesprek	met	

beide leden van het CvB,
•	 	herijking	arbeidsvoorwaarden	CvB-leden	op	

basis van de nieuwe CAO PO voor bestuurders 
2014.

De volgende onderwerpen kwamen in de ver     -
gadering en van de RvT aan de orde. De RvT heeft 
zijn vertrouwen over deze punten uitgesproken.

•	 Behandeling	leerlingen	en	kwaliteitszorg
De omgang met, het onderwijs aan en de behande-
ling van leerlingen op SPO-scholen is er op gericht 
hen optimale ontwikkelkansen te bieden. Thema’s 
als een gestructureerde leeromgeving en het 
peda gogisch klimaat op SPO-scholen zijn aan de 
orde gekomen. Ook is besproken dat in 2014 de 
nieuwe waarderingslijsten op alle scholen worden 
afgenomen. Hiermee wordt de waardering van 
kinderen van groep 6, 7 en 8, de waardering van 
personeel en van ouders inzichtelijk gemaakt. 
Daar naast zijn de eindopbrengsten (Cito-eindscores) 
besproken en de opbrengsten van de bezoeken van 
de onderwijsinspectie. Verder is aandacht besteed 
aan klachten van ouders over de behandeling van 
kinderen. Tenslotte is een toelichting gegeven door 
de directeur kwaliteit van SPO Utrecht over de 
in  vulling van de kwaliteitszorg binnen SPO Utrecht. 
De RvT is tevreden over de stand van zaken en de 
voortgang.

•	 Huisvesting
Bij het bespreken van huisvesting is mede 
teruggeblikt op tien jaar huisvesting in relatie 
tot de in 2004 vastgestelde notitie Huisvesting. 
De uit voering van het zogenaamde Masterplan 
Huisvesting is voor SPO Utrecht een goede ontwik-
keling geweest. De afgelopen jaren is aan het 

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. 
Informatiebronnen die de RvT hanteert, zijn: rap-

portages van het CvB, inspectierapporten, bench-
marks, eigen waarnemingen, schoolbezoeken, het 
accountantsverslag en overleg met de accountant.

De RvT werkt met twee commissies: een werkgevers-
commissie en een auditcommissie. Beide com-
missies functioneren als adviescommissie voor de 
RvT. De leden 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 College van Bestuur.
De auditcommissie heeft een voorbereidende taak 
bij de volgende onderwerpen: de opdrachtverlening 

Jaarverslag Raad van Toezicht 
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met de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR) en met de wethouder Onderwijs van 
de gemeente Utrecht. Daarnaast bezoekt de RvT 
jaarlijks een aantal scholen en is ze twee keer per 
jaar aanwezig bij het directeurenoverleg (DOPO). 
•	 	In	het	voorjaar	vond	overleg	plaats	tussen	RvT	

en het dagelijks bestuur van de Gemeenschap-
pelijke Medezeggenschapsraad. Centraal stond 
de rol van Zwarte Piet bij het sinterklaasfeest. 

•	 	In	juni	presenteerde	een	delegatie	van	de	
RvT haar werkwijze en actuele bezigheden 
tijdens een vergadering van de GMR. De GMR 
gaf een toelichting op het functioneren van de 
medezeggenschapsraden per school.

•	 	In	februari	sprak	de	RvT	met	wethouder	
Kreijkamp van Onderwijs en twee beleids-
ambtenaren van de gemeente Utrecht. 
Onderwerpen waren de ontwikkeling van de 
RvT in algemene zin, het toezicht op de kwaliteit 
van scholen en op de financiën, de overname 
van Stichting De Pels en het toezicht op samen-
werkingsverbanden. Ook is teruggekeken op 
de sluiting van de Jan Nieuwenhuyzenschool in 
2013. 

•	 	Tijdens	de	studiedag	in	maart	2014	zijn	de	
leden van de RvT ontvangen en rondgeleid op 
de twee locaties van Jenaplanschool Wittevrou-
wen, Kees Valkensteinschool, obs De Klim, obs 
Tuindorp, de Prof. Kohnstammschool en obs 
Oog in Al (locatie Montessori).  

•	 	Op	uitnodiging	schuift	de	RvT	aan	tijdens	de	
tweedaagse van het directeurenoverleg DOPO. 
In maart en in november 2014 hebben enkele 
leden de tweedaagse bezocht.

Honorering en professionalisering
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij 
de landelijke adviesregeling van de Vereniging van 
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)1 en 
past binnen de Wet Normering Topinkomens.
Ten behoeve van de eigen ontwikkeling hebben 
individuele leden van de RvT verschillende 
scholingsbijeenkomsten gevolgd. De RvT heeft 
in gezamenlijkheid in 2014 twee studiedagen 
ge organiseerd. Tijdens deze dagen werden schoolbe-
zoeken afgelegd en werd gesproken over casuïstiek, 
het eigen functioneren van de RvT en het proactief 
toezicht in relatie tot waarschuwingssignalen.

(forse) achterstallige onderhoud bij alle scholen 
van SPO Utrecht een einde gemaakt. Tegelijkertijd 
wordt vastgesteld dat er nog veel werk ligt. De 
multifunctionele accommodaties in Leidsche 
Rijn vragen aandacht om ze bouwkundig op orde 
te krijgen en de nieuwbouw van de scholen in 
Overvecht gaat nog traag. Er is vooruitgeblikt op het 
nieuwe huisvestingsbeleid en de aandachtspunten 
en dilemma's die daarmee samenhangen. 

•	 Jaarrekening	en	jaarverslag	2013
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 invest-
eringen zijn uitgevoerd. De RvT gaf goedkeuring aan 
de jaarrekening en het jaarverslag 2013. 

•	 	Verantwoording	omgang	met	personeel	en	
interne	organisatie	

Een directeur en een locatieleider van SPO-scholen 
hebben de RvT een toelichting gegeven (en hun 
ervaringen gedeeld) over de wijze waarop zij zich 
moeten verantwoorden tegenover het College van 
Bestuur. Verder is met het CvB ingegaan op de 
manier van leidinggeven binnen SPO Utrecht, het 
realiseren van de speerpunten uit het Koersplan 
2012-2014 rond goed werkgeverschap, de secun-
daire arbeidsvoorwaarden en een professionele 
cultuur. Ook was er aandacht voor ziekteverzuim, 
waarbij is vastgesteld dat het gemiddelde verzuim-
cijfer is gedaald tot onder het landelijk gemiddelde. 

•	 Begroting	2015
Het College van Bestuur heeft bij het opstellen van 
de begroting voor 2015 het Koersplan 2014-2018 
als uitgangspunt genomen, met het oogmerk ‘be-
leidsrijk’ te begroten. Op die manier wordt inzicht 

gegeven in het SPO-beleid en de bijbehorende 
(verdeling van) middelen. 
De RvT constateerde dat er een heldere, beleids-
rijke begroting is opgesteld en gaf goedkeuring aan 
de begroting 2015. 

•	 Overige	punten
Overige thema’s die in 2014 aan de orde waren:
-  De RvT gaf goedkeuring aan het voornemen 

van het College van Bestuur om het Koersplan 
2014-2018 vast te stellen. Het Koersplan geeft 
richting aan de ontwikkeling van het onderwijs 
van SPO Utrecht voor de komende vier jaar. De 
concrete invulling gebeurt door de SPO-scholen 
zelf en komt terug in de schoolplannen. In 
het Koersplan staat de invoering van nieuwe 
technologie en 21ste eeuwse vaardigheden 
centraal. Dit zijn vaardigheden die van belang 
zijn om als burger te kunnen functioneren in de 
toekomstige samenleving. SPO Utrecht vindt het 
belangrijk dat kinderen zich hierin bekwamen 
en dat SPO-scholen hiervoor een goede basis 
leggen.

-  De oprichting van de Internationale School 
Utrecht in samenwerking met de Stichting 
Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht.

-  De (voorbereiding van de) overname door SPO 
Utrecht van de scholen van Stichting De Pels per 
1 januari 2015.

-  De rol van Zwarte Piet in het sinterklaasfeest op 
de scholen van SPO Utrecht en, in samenhang 
daarmee, de klacht(afhandeling) van een ouder 
over de wijze waarop hieraan invulling wordt 
gegeven door een SPO-school.

-  Werving en selectie van nieuwe leden voor de 
Raad van Toezicht.

Horizontale verantwoording 
Op diverse manieren is de RvT met stakeholders 
van SPO Utrecht in overleg. Jaarlijks overlegt de RvT 

Naam Rol in RvT Honorering

Peter	Wouters Voorzitter	en	werkgevers	commissie €	 7.000	+	1.000

Hans	Lijten Vicevoorzitter	en	audit	commissie €	 3.500	+	1.000

Heleen	Dammingh Lid	 €	 3.500	

Nikki	Hoop Lid €	 3.500	

Albert-Jan	Krikke Lid	en	werkgeverscommissie €	 3.500	+	1.000

Clemens	van	Neerven Lid	en	werkgeverscommissie €	 3.500	+	1.000

Martin	van	Reeuwijk Lid	en	auditcommissie €	 3.500	+	1.000

Totaal €	 33.000 

De vergoeding van de leden van de RvT bedroeg in 2014 (in euro’s):

Jaarverslag Raad van Toezicht 

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

College van bestuur
De beloning van T. Meijer en E. van Dorp is gebaseerd op de CAO 2014 voor bestuurders in 
het primair onderwijs.

Bezoldiging van bestuurders

2014 2013 2012 2011 2010

College vAn Bestuur

T.	Meijer € 96.251 € 92.464     € 95.367 € 92.019          € 90.014

E.	van	Dorp € 120.062  € 115.587         € 112.670      € 106.690     € 104.215

Totaal bestuur €	 216.313 €	 208.051 €	 208.037 €	 198.709 €	 194.229

Eric van Dorp was in 2014 bestuurder van het Vervangingsfonds/Participatiefonds. 
Thea Meijer was lid van de Onderwijsraad. SPO Utrecht ontving voor hun werkzaamheden 
de volgende vergoeding:

vergoedingen door sPo utrecht ontvangen in 2014

Onderwijsraad T.	Meijer € 11.208

Vervangingsfonds/Participatiefonds E.	van	Dorp € 4.716

Totaal €	 15.924

Scholen, bestuur en organisatie
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Stichting openbaar Primair        Onderwijs Utrecht

Elke school 
heeft een MR

GMR

Raad van Toezicht Raad van Toezicht

Staf

OSG Onderwijs
Service Groep

Directieberaad 
DOPO

College van
Bestuur

Anne Frankschool

Apollo 11

De Cirkel

De Hoge raven 

De Kaleidoskoop

De Kleine Dichter

De Klim 

De Klimroos

De Koekoek 

De Meander 

De Panda 

Dr. Bosschool 

Jules verne

Kees valkensteinschool

Maaspleinschool 

oog in Al

overvecht

Pantarijn

Pieterskerkhof

Prinses Margrietschool

Prof. dr. Kohnstamm school

Puntenburg 

rietendakschool

rijnsweerd

tuindorp

voordorp

vleuterweide

Waterrijk

Wittevrouwen

Het Zand

sBo luc stevensschool

so Herderschêeschool

so de Pels

stip vso

vso Pelscollege

Internationale school utrecht

Dit organogram geeft  
de situatie aan per 
1 januari 2015.  
Internationale School 
Utrecht valt sinds  
1 augustus 2014 onder 
SPO Utrecht, SO De 
Pels en VSO Pelscollege 
vanaf 1 januari 2015.

Scholen, bestuur en organisatie
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aan de slag te gaan. We ontdekten al snel dat ict slechts een 
onderdeel is, een middel. Tegelijkertijd kwam de vraag ‘wat zou 
je willen als je zelf het schoolplein mag inrichten?’ Bosjes wilden 
we, groen, en materiaal waarmee kinderen iets kunnen doen en 
ontdekken. Zo ontstond ‘De groene onderzoeker’."

Ady Hoitink: ,,Ik ben moeder van twee kinderen in groep 3 en 4 
en onderwijsadviseur van beroep. Als moeder heb ik met andere 
ouders het initiatief genomen om het schoolplein te vergroenen. 
Het team was bezig met 21ste eeuws onderwijs en we hebben 
samen de kans gegrepen om dat te combineren. Als je de 
leeromgeving rijker maakt, activeer je kinderen ook ontdekkend 
en onderzoekend te leren.’’ 

Op dit moment worden deze ideeën én de ervaringen van de 
onlangs gemaakte studiereis naar High Tech High in San Diego, 
verwerkt in de visie en missie en het schoolplan. In samenwerking 
met het Wetenschapsknooppunt wordt een plan gemaakt om 
de zaakvakken, wetenschap en techniek te integreren in onder-
zoekend leren, binnen en buiten.

Ady Hoitink: ,,Wij als ouders hebben al een huisje gebouwd om 
speelbare spullen in op te bergen: kosteloos materiaal zoals auto-
banden, pallets en lappen. En we organiseerden een ouderavond 
over het belang van risicovol, ontdekkend spelen.
De leraren zijn alvast met kleine projectjes begonnen. Dankzij 
deze projectjes kunnen ze de leeromgeving van hun eigen 
school vormgeven. Het dakterras veranderen we binnenkort in 
een ‘buiten-lab’. En kinderen onderzochten ook zelf hoe je een 
moestuin moet vormgeven en aanleggen. De oudsten hebben zelf 
tegels uit het plein gelicht. Het leuke is dat de moestuin ook voor 
meester Joost zelf een vorm is van ontdekkend leren.’’

Joost Rothuis: ,,Mijn onderbouwcollega Patricia en ik zijn net terug 
van de inspirerende reis naar San Diego. Ik ben zelf al erg bezig 
met wat we kunnen met de 21ste eeuwse vaardigheden.
,,Vooral met de kritische houding van leerlingen wil ik meer doen. 
Lang niet alles loopt goed, maar ik voel wel dat het goed is als 
er iets verandert. Er is meer aandacht voor het proces, nu de 
kinderen een tweede versie hebben geschreven van hun verhaal 

over het schoolkamp. De tijd nemen om ergens iets moois van 
te maken. Je realiseren dat er altijd wel iets te verbeteren is, dat 
is nieuw voor ze. Nu wil ik met de tuinen een onderzoeksproject 
doen.’’

Terug uit de tuin verschijnen zó 21 mogelijke onderzoeksvragen 
op het digibord van groep 8. Tja, wat zijn nu echt geschikte 
onderzoeksvragen en wat niet? In tweetallen rubriceren de 
achtstegroepers de vragen in ‘onderzoeken’ en ‘opzoeken’. 
En daar wordt stevig over gediscussieerd. 
Maar de verrassing komt aan het eind. Joost Rothuis vraagt zijn 
leerlingen om criteria te noemen waaraan een goede onderzoeks-
vraag moet voldoen en daarmee komen ze nog niet ver. ‘Je kunt 
het niet meteen opzoeken’. ‘Je kunt het onderzoeken’. ‘Het is 
vergelijkbaar’.

Dan vraagt hij hun oordeel over déze: ‘Met welke muziek rennen 
kinderen in groep 5 het snelst de 100 meter: met opera, rock of 
hardcore?’ Dat is een goede onderzoeksvraag, is de conclusie  
al snel. 

Joost Rothuis wil al afsluiten, als Meike zegt: ,,Ja maar meester..., 
niet alle groepen 5 zijn hetzelfde!’’ En Marieke zegt: ,,Misschien 
sport het ene kind veel en het andere niet.’’ En Simon: ,,Het ritme 
heeft invloed!’’ ,,En de volgorde ook,’’ voegt Marieke daar aan 
toe. Kijk, van zó’n houding wordt Joost Rothuis heel blij...

De groene onderzoeker
Achter de lokalen van groep 6 van obs De Cirkel ligt een lapje 
donkere aarde. Een stuk of vijftien tuintjes zijn van elkaar 
gescheiden door lange takken en smalle paden. Joost, leerling 
uit groep 8, vertelt hoe ze de tuin hebben aangelegd: ,,Voor 
de tuinen moesten we 1 meter 30 afpassen en voor de paden 
50 centimeter.’’

Nu staan de sla en de andijvie er al stralend bij, dragen de erwten 
hun eerste peulen en zijn de wortels voorzichtig opgekomen. 
De moestuin van groep 8 is letterlijk en figuurlijk een begin van 
ontdekkend leren op obs De Cirkel.
Onder een dreigende lucht overleggen de kinderen over goede 
onderzoeksvragen rond hun tuin.

,,Dus geen opzoekvragen, maar echte onderzoeksvragen,’’ 
concludeert Meike. Wiebelend en zwaaiend op één been plukt ze 
en passant wat bieslook. ,,Mmm!’’ Marieke: ,,Welke dieren zijn 
goed voor onze planten?’’ Nisrine: ,,Hoe komt het dat planten 
verschillend groeien?’’ Joost: ,,Wat is onkruid? Hé, dat is een goeie 
eigenlijk!’’ Hao Yang: ,,Oh chill, we hebben al peultjes!’’
Hun leerkracht Joost Rothuis: ,,We begonnen dit schooljaar met 
21ste eeuws onderwijs door andere collega’s te helpen met ict 

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe die ‘vaardig-

heden van morgen’ elke school op eigen 

wijze veranderen. Op obs De Cirkel valt 

ontdekkend leren samen met het ouder-

initiatief voor ontdekkend spelen op een 

groener plein.

Reportage
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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 leraar is 
een belangrijke factor als het gaat om kwaliteit: 
de interactie tussen leraar en leerling is van grote 
invloed op wat het kind leert. Daarom vindt SPO 
Utrecht de kwaliteit van leraren belangrijk.
SPO-scholen werken actief aan schoolontwikkeling 
en kwaliteitszorg. Het schoolplan en jaarplan van 
de school zijn daarbij richtinggevend. Elke school 
heeft eigen speerpunten en accenten, passend bij 
de situatie van de school. In dit jaarverslag gaan we 
vooral in op de realisatie van school-overstijgende, 
gezamenlijke doelstellingen.
Hieronder beschrijven we kort de wijze waarop de 
school-overstijgende speerpunten uit het Koersplan 
en de begroting 2014 zijn gerealiseerd. 
 
Goed onderwijs geven

Om goed onderwijs te geven steekt SPO Utrecht 
circa 95% van haar middelen rechtstreeks in de 
scholen. De directeur van de school is verant-
woordelijk voor het inzetten van deze middelen 
ten behoeve van de school. In de schoolbegroting 
en in het schoolformatieplan wordt deze keuze 

verantwoord. De inzet van personeel gebeurt 
binnen het kader van de cao PO en de wettelijke 
verplichtingen met betrekking tot het aantal lesuren 
voor leerlingen. 

Wat wilden we bereiken? 
SPO Utrecht wil dat middelen maximaal worden 
ingezet om onderwijs te geven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
SPO Utrecht probeerde de overhead zo laag moge-
lijk te houden, door ondersteuning en management 
zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren op 
bovenschools niveau en op schoolniveau.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Salarislasten	OP	
lesgebonden

€	 20.285.000 €	 20.381.000

Salarislasten	OP	niet	
lesgebonden

€	 15.901.000 €	 15.979.000

Salarislasten	school-
directeuren

€	 3.300.000 €	 3.355.000

Salarislasten	OOP €	 2.900.000 €	 3.123.000

Salarislasten	boven-
schoolskantoor	incl.	
interim	directeuren

€	 1.075.000 €	 1.077.000

Totaal €	 43.461.000 €	 43.915.000

Wat was het resultaat?
De overhead is niet toegenomen en de middelen 
zijn maximaal ingezet voor het geven van onderwijs.

Goed passend onderwijs voor ieder kind

Goed passend 
onderwijs voor 
ieder kind

1
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dezelfde samenstelling en werken toe naar een 
audit met ten minste twee visitaties.

-  In 2013 zijn de vragenlijsten over de kwaliteit 
van het onderwijs voor ouders, personeel, 
leerlingen herzien. Hierdoor werden de verschil-
lende items beter onderling vergelijkbaar. Met 
de invoering van de herziene vragenlijsten is 
begonnen in 2014. 

-  Ook onderwijs in democratisch burgerschap 
moet van goede kwaliteit blijven. Daarom is 
in het schooljaar 2013-2014 begonnen met 
interne bijscholing van (nieuw) personeel in de 
Vreedzame School. Deze methodiek wordt op 
de meeste SPO-scholen gebruikt. De directeur 
kwaliteit gaf gedurende dat schooljaar twee 
cursussen aan twee groepen leerkrachten, 
bouwcoördinatoren, interne begeleiders, 
locatieleiders en schoolopleiders.

Wat heeft dit gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inzet	A-team	op	scholen €	 15.000	 €		 15.000	

Inzet	A-team	uitwerking	
voorbereiding

€	 	6.250	 €		 6.250

Overleg	A-team €		 4.000	 € 	 4.000

Inzet	CvB	schoolbezoek,	
overleg,	deelname		
PO-Raad	etc

€	 	27.500	 € 	 27.500

Opstellen	verslagen €		 30.000	 € 	 30.000

Inzet	directeur	kwaliteit €		 17.500	 € 	 17.500

Totaal € 	 100.250 € 	 100.250 

Goed passend onderwijs voor ieder kind

Versterking kwaliteitszorg 

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 hebben. In 2014 hadden alle SPO-scholen 
een basisarrangement en hebben twee scholen het 
predicaat ‘excellente school’ ontvangen.

Wat wilden we bereiken?
•	 	Elke	SPO-school	heeft	tenminste	een	basis-

arrangement van de inspectie. 
•	 	Elke	SPO-school	behoudt	tenminste	het	basis-

arrangement.
•	 	SPO-	(speciale)	basisscholen	omschrijven	doe-

len 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 en wat was het 
resultaat?
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 de kwaliteit 
van scholen worden bovenschools gevolgd.

Bovenschoolse activiteiten rond kwaliteitszorg in 
het schooljaar 2013-2014: 

-  Het bovenschools kwaliteitszorgsysteem 
werd verder ontwikkeld. Hierbij is sprake van 
systematische monitoring van de ontwikkeling 
van scholen op bepaalde SPO-indicatoren en 
op de indicatoren van de inspectie. Het SPO 
Handboek Kwaliteitszorg werd geactualiseerd. 

De PDCA-cyclus werd ook gehanteerd voor een 
bovenschoolse analyse van de rapportages van 
de inspectie.

  Door middel van monitoring en preventieve be-
geleiding vanuit de staf (door het zogenaamde 
‘A-team’) kan proactief worden gehandeld als 
de kwaliteit van een school wordt bedreigd. Het 
A-team is in 2014 op zeven scholen ingezet. 
Op drie scholen werd een verbetertraject in 
gang gezet. De voortgang en evaluatie van 
deze begeleiding vindt zes keer per jaar plaats 
tijdens het werkoverleg van het A-team. Bij drie 
bijeenkomsten is ook het bestuur aanwezig. 

-  Inspectiebezoeken worden door de directeur 
kwaliteit van SPO Utrecht samen met directeu-
ren van scholen voorbereid, zodat tijdens het 
inspectiebezoek alle informatie beschikbaar is.

-  Het bestuur heeft in overleg met de directeuren 
(via het DOPO) zeven ijkpunten voor kwaliteits-
zorg vastgesteld. Directeuren leggen op basis 
van deze ijkpunten verantwoording af over de 
kwaliteit van hun school. De zeven ijkpunten 
worden gedurende de schooljaren 2013-2014, 
2014-2015 en 2015-2016 geleidelijk ingevoerd. 
In 2013-2014 is begonnen met het afleggen van 
verantwoording over twee ijkpunten.

 
-  Met ingang van het schooljaar 2013-2014 wordt 

gewerkt met leerteams van directeuren binnen 
het DOPO. De leerteams zijn gevormd rond 
een gemeenschappelijke onderzoeksvraag. 
De leerteams volgen hierbij de werkwijze van 
School Aan Zet (SAZ) en worden door SAZ in 
contact gebracht met de nodige expertise. 
De leerteams worden begeleid door de SPO-
directeuren kwaliteit en professionalisering, in 
samenwerking met SAZ.

  De leerteams hebben gedurende twee jaar 
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Wat was het resultaat?
-  Inmiddels zijn tien SPO-scholen betrokken 

bij een lerend netwerk. Dit aantal zal jaarlijks 
toenemen.

-  Bij vijf lerende netwerken zijn SPO-coördina-
toren de kartrekker. Deze vijf coördinatoren 
hebben deelgenomen aan genoemde opleiding.

-  Het Taalcurriculum 2-8 jaar is in het voorjaar van 
2014 afgerond en gepresenteerd in een speciale 
bijeenkomst voor taalcoördinatoren.

Wat heeft dat gekost? 

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Taal	Curriculum	PCOU	is	
penvoerder	€ 85.000

	 -	 -

Deelname,	regie/	
werkgroepen

€ 	 13.000 € 	 13.000

Inzet	directeur	kwaliteit PM -

Totaal €	  13.000 €	 13.000

Invoering passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs 
ingevoerd. In Utrecht werd de voorbereiding gedaan 
door het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht 
PO, dat gericht is op het realiseren van passend 
onderwijs voor iedere Utrechtse leerling. SPO 
Utrecht leverde als participerend bestuur actief een 
bijdrage aan deze voorbereidingen. De voorzitter 
van het college van bestuur van SPO Utrecht was 
voorzitter van het SWV PO Utrecht in oprichting. 
SPO Utrecht participeert ook in het nieuwe SWV 
VO Utrecht (Sterk VO) en in verschillende samen-
werkingsverbanden PO en VO in de regio.

Wat wilden we bereiken?
-  De nieuwe Samenwerkingsverbanden Utrecht 

PO en VO bieden adequate en schoolnabije 
ondersteuning aan SPO-scholen, om kinderen 
een goede begeleiding en passende onderwijs-
arrangementen te kunnen bieden. 

-  Sbo Luc Stevensschool en de so- en vso-
afdeling van de Herderschêeschool vervullen 
passende en ondersteunende functies binnen 
de nieuwe samenwerkingsverbanden PO en VO.

-  SPO-scholen voldoen in augustus 2014 aan 
de stedelijke afspraken over de basisonder-
steuning en de zorgplicht. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De maanden voorafgaand aan de invoeringsdatum 
van de wet passend onderwijs is gewerkt aan 
een geleidelijke overgang van taken van de oude 
situatie naar het nieuwe samenwerkingsverband. 
Al het personeel van het voormalige zorgplatform 
heeft een passende functie gevonden in het 
nieuwe samenwerkingsverband of op scholen 
van SPO Utrecht. De financiële reserves van het 
samenwerkingsverband zijn opgegaan in de boven-

Goed passend onderwijs voor ieder kind

Versterking onderwijs basisvaardigheden

Een goede beheersing van de basisvaardigheden 
taal, lezen en rekenen zijn belangrijk voor de ont-
wikkeling 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 jaren is door SPO Utrecht ingezet op 
professionalisering van directeuren en personeel en 
is er een stedelijk Taalcurriculum voor 2-8 jarigen 
ontwikkeld. Deze aanpak werd in 2014 voortgezet.

Wat wilden we bereiken?
•	 	Leraren	en	directeuren	bezitten	kennis	en	

vaardigheden om goed onderwijs in de basis-
vaardigheden te realiseren in hun school.

•	 	Leraren	en	directeuren	bezitten	kennis	en	vaar-
digheden 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 het versterken 
van professionalisering en het ontwikkelen van 
curricula ter ondersteuning van goed onderwijs. In 
het schooljaar 2013-2014 is daarom gewerkt aan:

-  Het Utrechts kwaliteitskader ‘Educatie van het 
jonge kind’ vormt de basis voor het project 
‘Nu voor Later’. Wetenschap en onderwijs 
werken hierin samen. Leraren maken tijdens 
speciale conferenties kennis met de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. Er wordt toege-
werkt naar ‘lerende netwerken’ voor leraren. 
Elk lerend netwerk heeft een kartrekker, die 
hiervoor een speciaal ontwikkelde opleiding 
heeft gevolgd. 

-  In aansluiting op het Utrechtse Taalcurriculum 
2-8 jaar werd, onder begeleiding van Sardes en 
in samenwerking met het voortgezet onderwijs, 
een Taalcurriculum 8-14 jaar ontwikkeld.
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Versterking ouderparticipatie

Goed onderwijs vraagt om een goede samen-
werking tussen ouders en leraren. Veel SPO-scholen 
hebben de invoering van handelingsgericht werken 
aangegrepen om de samenwerking met ouders 
opnieuw te bezien. Daarnaast hebben veel scholen 
met kansarme leerlingen aan diverse projecten en 
programma’s deelgenomen om de ouderbetrokken-
heid op scholen te stimuleren. 

Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht ziet een goede samenwerking met 
ouders als een van de randvoorwaarden voor 
schoolsucces van kinderen. In 2014 waren de 
speerpunten:
•	 	De	wijze	van	samenwerking	met	ouders	goed	

borgen in de school.
•	 	Professionalisering	van	leraren	in	samenwer-

king en communicatie met ouders.
•	 	Inbedding	van	een	goede	aanpak	bij	de	in-

voering van passend onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2014 is, in een samenwerking tussen besturen 
en gemeente, gewerkt aan het terugdringen 
van de vele schotten tussen onderwerpen en 
de bijbe horende subsidies rond onderwijs aan 
achterstandsleerlingen en ouderbetrokkenheid. 
In dit kader ontstond de vraag naar het beleid van 
SPO Utrecht. Uitgangspunt voor het SPO Utrecht 
beleid rond betrokkenheid van ouders blijft de 
autonomie van scholen. Zij bepalen zelf de wijze 
waarop de school zich verantwoordt tegenover 
ouders en vanuit welke visie ouderbetrokkenheid 
wordt vormgegeven. 

Samenwerken met ouders is echter voor alle 
SPO-scholen van belang. Daarom is in de DOPO-
werkgroep onderwijskansen, ouderbetrokkenheid 

één van de onderwerpen. De werkgroep onderwijs-
kansen levert een bijdrage aan de SPO-visie op het 
gebied van samenwerking met ouders en geeft in 
2015 aanbevelingen voor alle scholen.

Wat hebben we bereikt?
De werkgroep onderwijskansen brengt in het voor-
jaar van 2015 advies uit aan het College van Bestuur 
en het DOPO. Dit advies omvat aanbevelingen op 
het gebied van visie, professionalisering, ontwikke-
ling en verantwoording rond ouderbetrokkenheid.

In het kader van de borging van handelingsgericht 
werken is op alle scholen aandacht besteed aan 
de samenwerking met ouders en inbreng van de 
leerlingen.
 
Het Utrechts kwaliteitskader ‘Educatie van het 
jonge kind’ en het Utrechts Taalcurriculum 2-8 jaar 
zijn uitgebreid met een deel over samenwerking 
met ouders.

Wat heeft dat gekost?
Deze activiteiten werden bekostigd uit de reguliere 
inkomsten.

schoolse reserves en worden in 2015 herverdeeld, 
na besluitvorming door het directeurenoverleg 
DOPO. SPO-scholen hebben hun schoolonder-
steuningsprofiel (SOP) beschreven in hoofdstuk 5 
van de schoolplannen. Hierin staat vermeld welke 
ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden 
en welke ambities de scholen hebben voor de 
toekomst. 

Wat hebben we bereikt?
De ondersteuningsstructuur van het SWV Utrecht 
PO is zoals afgesproken vormgegeven volgens 
de principes van het handelingsgericht werken. 
Scholen die deelnemen aan de pilot ‘handelings-
gericht werken’ konden ook in 2014 een beroep 
doen op een onderwijsadviseur. De evaluatie van 
deze pilot staat gepland voor begin 2015. Scholen 
zonder onderwijsadviseur konden vanaf 1 augustus 
een beroep doen op kortdurende trajecten voor 
advies en ondersteuning of arrangementen voor de 
duur van maximaal één schooljaar. In 2014 heeft 
ongeveer eenderde van de SPO scholen gebruik 
gemaakt van dit aanbod.

Namens SPO Utrecht zat Yvon den Ouden Ruiters 
(intern begeleider van obs Vleuterweide) in de 
Ondersteuningsplanraad van het SWV Utrecht PO. 
Daarnaast werd de kwaliteitszetel so/sbo vervuld 
door Tanja Hoekstra, ouder van een leerling van SO 
Fier.

Zoals gepland hebben meerdere professionali-
serings- en voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden. 
Het hiervoor gereserveerde budget bleek niet nodig, 
omdat deze activiteiten uit de eigen middelen van 
het SWV Utrecht PO werden bekostigd.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Kosten	onderzoek €	 5.000 €	 -

Aandeel	pilot €	 10.000 € 	 -

Inzet	personeel €	  20.000 € 	 20.000

Totaal €	  35.000 € 	 20.000 

Goed passend onderwijs voor ieder kind
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ook om onderwijs, dat vond ik een goede ingang. Er zit echt een 
gat tussen wat kinderen willen en kunnen met ict (ze zijn er heel 
vaardig in) en wat op school mogelijk was. We deden op school net 
of er geen computer was! Daar maakte ik me zorgen over.’’ 

,,Privé geef ik met mijn eigen bedrijfje al jaren mediatraining en 
ict-vaardigheden aan kinderen, geweldig leuk om te doen, maar 
in mijn eigen klas en op school hield ik de boot af. Ik wilde dat 
scheiden, het was net alsof er een hek om de school heen stond 
dat de maatschappij buitenhield, terwijl ik er privé zoveel mee 
deed met kinderen. Ik leer ze bijvoorbeeld programmeren, dat 
zijn belangrijke vaardigheden voor later. Kinderen willen op een 
andere manier leren, met de huidige moderne hulpmiddelen, 
meer is het niet. Maar ik zag niet hoe ik dat kon veranderen, want 
de school zit nu eenmaal zo in elkaar.’’

,,In San Diego, op de scholen van High Tech High, is het échte 
doel van innovatie mij duidelijk geworden. Ik zag kinderen aan 
het werk die dat niet ervaren als móeten maar als mógen: mogen 
leren, mogen doen. Uiteindelijk draait onderwijs om de motivatie 
van kinderen. We doen hier op school verschrikkelijk ons best om 
kinderen te motiveren, maar als we het ánders gaan doen is dat 
niet nodig, want kinderen zijn uit zichzelf leergierig en gemoti-
veerd. Onze manier van lesgeven sluit daar vaak niet bij aan. Ik 
merkte, ook door San Diego, dat SPO Utrecht ons ondersteunt in 
die andere manier van naar onderwijs kijken, ik voelde daardoor 
dat ik minder alleen stond.’’

,,De realiteit is natuurlijk weerbarstig. Onze school stond op twee 
locaties, we hebben een verhuizing achter de rug en een de nieuw 
gebouw inrichten met ict is een hele klus, ook dat remt innovatie 
af. Maar nu we hier zitten, valt alles opeens op zijn plaats, nu 
klopt het allemaal. Ik merk binnen het team dat er een veel grotere 
groep is die het anders wil. We zijn als school bezig met onze visie 
en missie en daar zit 21ste eeuws onderwijs nu wel in.’’
,,Het gaat met kleine stappen, het is een steen in de vijver. We 
willen af en toe groep overstijgend werken. Met drie collega’s 
hebben we een cursus afgerond om te werken met onze methode 
Topondernemers voor wereldoriëntatie en die kun je heel goed 
inzetten bij onderzoekend leren.’’

,,Ik heb het nu een aantal keren gedaan en het is erg wennen! 
De eerste keer ben ik met mijn groep 5 een hele middag alleen 
bezig geweest met het stellen van onderzoeksvragen. Maar dan 
merk je dat een tweede keer kinderen al beter onder woorden 
kunnen brengen wat ze willen weten. Het motiveert kinderen 
enorm als je ze medeverantwoordelijk maakt voor de lessen. Onze 
werkgroep innovatie en ict, heeft nu een stappenplan gemaakt 
voor collega’s. In vergaderingen proberen we het team te laten 
zien waarom wij zijn veranderd. Onze training in Topondernemers 
maakt dat ik zin heb om bij mijn collega’s op bezoek te gaan, te 
zien hoe zij het doen. Ik heb nu het gevoel dat innovatie op de Dr. 
Bosschool echt is begonnen. Al moet het binnen het team en ook 
bij mijzelf, nog vorm krijgen.’’

,,Tijdens onze techniekweek nam ik kinderen mee naar buiten de 
zon in om proefjes te doen met een bak water en spiegeltjes, om 
een prisma te bekijken. Ik merkte dat ze uit zichzelf verder gaan 
onderzoeken. ‘Kijk meester, als ik dit doe, dan zie ik dat’. Dat 
gebeurt spontaan, je ziet dat ze een stapje verder willen.’’
,,Ik merk al dat kinderen anders worden, de sfeer verandert, er 
zijn geen conflicten als ze onderzoeken, ze worden uitgedaagd. 
Dat maakt me heel blij.

Ik heb mijn drive teruggevonden, die me herinnert aan mijn stage-
tijd. Dat enthousiasme van toen, voel ik nu weer. En wat is er nu 
leuker voor kinderen dan een meester hebben die het ontzettend 
leuk vindt wat hij doet?’’

‘Ik ben een andere 
leerkracht geworden’
,,De omslag was de studiereis naar San Diego, vorig jaar,’’ vertelt 
Ruud Spelbos. ,,Ik weet nog dat ik schreef: ‘Ik ben een andere 
leerkracht geworden. Ik heb weer ontdekt wat onderwijs voor mij 
betekent’. De drive die ik nu in mijn werk ervaar, is daar ontstaan.’’

De Dr. Bosschool was een gewone basisschool op twee locaties, 
vijf, zes jaar geleden. Ruud Spelbos: ,,Ik was als ict-coördinator 
veel bezig met de hardware. Er kwamen digiborden op school, 
we wilden innoveren en met een digibord kun je echt een stap 
maken. Er was natuurlijk wel wat weerstand van collega’s, ‘wat als 
er geen internet is’?’’

,,Bijna al mijn tijd als ict-coördinator ging toen op aan zorgen 
dat alles het deed op de twee locaties en aan scholing. In het 
SPO-netwerk voor ict-ers  ging het ook alleen over de hardware. Ik 
had altijd het gevoel dat ik achter de feiten aan holde. Ik ben ook 
wel een beetje een techneut en met een probleem oplossen was 
ik soms uren en dagen bezig, ook thuis.’’ 

,,Drie jaar geleden blies SPO Utrecht het ict-netwerk nieuw leven in: 
voortaan waren we ‘ict-onderwijsspecialisten’. Het draaide eindelijk 

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

 intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe de ‘vaardig-

heden van morgen’ elke school op eigen wijze 

veranderen. Op de Dr. Bosschool verandert 

‘het ict-mannetje’ in een leerkracht die de 

liefde voor zijn vak herontdekt.

Reportage
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SPO Utrecht voert een integraal personeelsbeleid 
dat gericht is op een aantrekkelijk en professioneel 
werkklimaat, waarin samenwerken en professiona-
liseren centraal staat.
Veel scholen hebben afgelopen jaren gewerkt aan 
het optimaliseren van een professionele cultuur 
binnen school. In 2014 waren er de volgende 
speerpunten:

Afronding 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. De functie biedt leraren de mogelijkheid 
om zich, naast het werk in de klas, te specialiseren.

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) wordt conform het Actieplan Leerkracht 
PO afgerond. Dat betekent dat in 2014 46% van de 
leerkrachten in LB en 12% in schaal LC benoemd 
zijn. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
-  Een scholingsaanbod en netwerkbijeenkomsten 

voor professionalisering voor seniorleerkrach-
ten aangeboden, zoals specialisatie rekenen, 
taal, middenmanagement, gedrag en het jonge 
kind.

-  Per 1 augustus 2014 is de laatste tranche van de 
functiemix op schoolniveau ingevoerd. 

Wat heeft dat gekost? 

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Eigen	bijdrage	25%	
invoering	functiemix

 €	 350.000 €	 310.000

Inzet	bovenschools	
personeel	monitoring

 €	 5.000 €	 5.000

Totaal €	 355.000	  €	 315.500 

Wat was het resultaat?
Met behulp van het in 2010 opgestelde en met 
inspraak van de (G)MR vastgestelde SPO Stap-
penplan Functiemix, zijn in 2014 32,4% van de 
leerkrachten in LB benoemd (landelijke norm 46%). 
In het speciaal (basis) onderwijs 12,8% in schaal LC 
(landelijke norm 12%). 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?
Bestuur en scholen streven naar het realiseren 
van een goed professioneel werkklimaat en zo min 
mogelijk werkgerelateerd ziekteverzuim. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
-  We hebben de scholen met een verzuim-

percentage van meer dan 4% gemonitord. In 
samenwerking met de arbeidsdeskundige 
van de arbodienst is beïnvloedbaar verzuim 
aangepakt. 

-  Bij langdurig verzuim is bij medewerkers die 
tussen de elf en dertien maanden ziek waren, 
een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet met 
behulp van de subsidie Sluitende Aanpak van 
het Vervangingsfonds. 

Personeel2
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Beter opleiden en blijvend professionaliseren

Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht levert in samenwerking met het In-
stituut Theo Thijssen (ITT) en de Universiteit Utrecht 
een bijdrage aan de opleiding van (academische) 
leraren en biedt een goed en actueel aanbod voor 
professionalisering van (aankomend) personeel, 
gericht op onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

We oriënteren ons op de mogelijkheden die de 
toekomstige registratie van leerkrachten biedt om 
periodieke professionalisering te bevorderen.

We willen structurele professionalisering van direc-
teuren een impuls geven, waardoor de directeuren 
inhoudelijke SPO-speerpunten in de school kunnen 
invoeren en borgen. Daarbij wordt aangesloten bij 
het nieuwe Schoolleidersregister. 

Wat hebben we daarvoor gedaan en wat was het 
resultaat?
SPO Utrecht heeft samen met de pabo ITT en zeven 
regionale schoolbesturen, plannen gemaakt om 
de samenwerking bij het opleiden van toekomstig 
personeel te versterken. Naast overleg over het 
curriculum is er samenwerking gerealiseerd rond 
het opleiden van de instituutsopleiders, het 
opleiden van de schoolopleiders en de ‘train de 
trainer’ activiteiten van de schoolopleider. De 
samenwerking werd onder meer versterkt door de 
instituutsopleiders te koppelen aan het netwerk 
van SPO-schoolopleiders.

2014 was ook een pilotjaar van de SPO-audit 
‘opleiden in school’, met een pilotgroep van school-
opleiders. Bij drie SPO-scholen werd een interne 
audit gedaan. Het pilotjaar is succesvol geweest. 
In de zomer van 2014 is begonnen met het regulier 
uitvoeren van audits ‘opleiden in school’. 

In samenwerking met de werkgroep personeel 
is een professionaliseringsplan voor directeuren 
gemaakt.

We organiseerden en faciliteerden netwerken voor 
bouwcoördinatoren, schoolopleiders, locatieleiders 
en adjunct-directeuren, taalspecialisten, ict-
onderwijsspecialisten en rekenspecialisten. 

Personeel

-  Voor directeuren is twee keer een workshop 
terugdringing ziekteverzuim georganiseerd. 

-  Om een professionele cultuur in de scholen te 
stimuleren, is er op vele manieren aandacht 
voor het werken aan een lerende organisatie. 
Bij het DOPO, maar ook bij netwerken, is er veel 
en regelmatig aandacht voor het bevorderen 
van een lerende organisatie binnen de school. 
Onderwerpen zijn: opleiden in school, het  
effectief inzetten van de functiemix en samen-
werken en communiceren bevorderen  
via Human Dynamics.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Kosten	training  €	 2.500 €	 -

Inzet	bovenschoolse	
monitoring	verzuim

 €	 30.000 €	 35.750

Totaal  €	 32.500  €	 35.750 

Wat was het resultaat?
In 2014 is het gemiddelde verzuimpercentage op 
bestuursniveau gedaald van 5,9% naar 4,8%. Daar-
mee is de doelstelling op bestuursniveau gehaald. 
Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim voor de 
sector PO lag afgelopen jaar rond de 6%. 
 

Invoeren van het schoolveiligheidsplan

Scholen moeten over een veiligheidsplan beschik-
ken. In het veiligheidsplan staat wat de school 
doet aan de fysieke veiligheid (inrichting van het 
schoolgebouw), de sociale veiligheid (omgaan met 
bijvoorbeeld agressie en geweld) en incidenten-
registratie.

Wat wilden we bereiken?
Alle SPO-scholen beschikken vanaf schooljaar 
2014-2015 over een schoolveiligheidsplan dat is 
afgestemd op hun schoolsituatie.

Het schoolveiligheidsplan is doorgeschoven naar 
schooljaar 2015-2016.
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Deze netwerken draaien om het delen van kennis, 
van en met elkaar leren en inspiratie opdoen. Een 
netwerkgroep komt vier tot vijf keer per jaar bijeen.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Kosten	audit €	 10.000 €	 9.000 

Kosten	training €	 10.000 €	 10.000 

Inzet	personeel €	 50.000 €	 50.000 

Totaal  €	 70.000  €	 69.000 

Invoeren van het protocol medisch handelen 

Leerkrachten worden op school geregeld geconfron-
teerd met leerlingen met pijnklachten, die meestal 
met eenvoudige middelen te verhelpen zijn. Ook 
krijgen scholen steeds vaker het verzoek van 
ouders of verzorgers om hun kinderen door een arts 
voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Een enkele keer wordt medisch handelen van 
leerkrachten gevraagd zoals het geven van 
sondevoeding of het geven van een injectie. Dit zijn 
handelingen die vallen onder de Wet op de Beroe-
pen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). 
Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor 
zij niet gekwalificeerd zijn. Met de invoering van 
passend onderwijs kunnen scholen hier mogelijk 
vaker mee geconfronteerd worden. Er was daarom 
behoefte aan duidelijkheid over de positie en de 
bevoegdheden van de leraar in relatie tot medisch 
handelen.

Wat wilden we bereiken?
Met het vaststellen van een protocol medisch han-
delen wilde SPO Utrecht duidelijkheid geven aan 
personeel en ouders over de reikwijdte van medisch 
handelen door personeel van SPO-scholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Een projectgroep, bestaande uit de secretaris CvB/
RvT en twee directeuren, ontwikkelde in overleg 
met de werkgroepen personeel en onderwijs/zorg 
een protocol medisch handelen voor de scholen. 
Na inspraak van de GMR en vaststelling van het 
protocol door het College van Bestuur, werd dit 
protocol op elke school besproken en met ingang 
van 1 augustus 2014 toegepast.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inzet	projectgroep €	 6.000 €	 6.000

Totaal  €	 6.000  €	 6.000 

Wat was het resultaat?
Het protocol medisch handelen is vastgesteld en 
wordt op onze scholen gehanteerd. In teams is 
gesproken over de toepassing ervan en ouders 
worden hierover geïnformeerd via de schoolgids 
en bij inschrijving van hun kind. Ouders en school 
maken in voorkomende gevallen vooraf goede 
afspraken over onder meer medicijngebruik en 
toediening van medicijnen.

Nationaal Onderwijsakkoord 2013

In september 2013 hebben de partijen uit de Stich-
ting van het Onderwijs, waaronder de PO-Raad, 
met het kabinet het Nationaal Onderwijsakkoord 
gesloten. Met dit akkoord werden uitgangspunten 
geformuleerd voor nadere afspraken over: de 
inhoud en kwaliteit van het onderwijs, het (blijven) 
interesseren van goed personeel voor het onder-
wijs, modernisering van de arbeidsvoorwaarden, 
alsmede maatregelen om knelpunten op de 
onderwijsarbeidsmarkt op te lossen.
In de sectorale uitwerking van het akkoord werden 
afspraken gemaakt over de inzet van de middelen 
die in het regeerakkoord gereserveerd zijn voor  
het PO.

Wat was het resultaat?
De gelden van het Nationaal Onderwijsakkoord zijn 
toegevoegd aan de formaties van de scholen en zijn 
ingezet om personele knelpunten op de scholen op 
te lossen.

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 2014. 

Personeelsoverzicht man/vrouw per leeftijds-
categorie
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31

276

Man Vrouw

154 839

Totaal 993

In 2014 was 62% van 
het personeel jonger 
en 38 % ouder dan 45 
jaar. In 2013 was dit 
respectievelijk 64% en 
36%. In 2014 is 15% 
van het personeel man. 
In 2013 was dat 17%.  



38 39Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Jaarverslag 2014

Werktijdfactor

%

Kort	verzuim 14,01

Middellang	verzuim 20,60

Lang	verzuim 50,78

Extra	lang	verzuim 14,60

Kengetal Waarde

Verzuimpercentage 5

Verzuimdagen	kort 1.881

Verzuimdagen	middellang 2.764

Verzuimdagen	lang 6.815

Verzuimdagen	extra	lang	 1.960

Verzuimdagen totaal 13.420

Kalenderdagen totaal 282.860

Meldingsfrequentie 1.014

Verzuimkengetallen
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In 2014 heeft 32% 
van het onderwijzend 
personeel de LB of LC  
schaal. In 2013 was dat 
29%.

fte's

Dir. 47,7

Oop. 96,4

Op. 620,5

Totaal 764,6

Werktijdfactor: Aantal fulltime arbeidsplaatsen (fte's) per functiegroep.

Dir.   Personeel met een directiefunctie

Op.  Onderwijzend personeel

Oop.  Onderwijs ondersteunend personeel

Dir. Op. Oop.

man 18 89 27

vrouw 30 532 68

Totaal 48 621 95

Verdeling mannen en vrouwen naar functie

Percentage ziekteverzuim 2014
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,,Schrijf je naam op drie ict-doelen en op drie wo-doelen. Kies dan 
maximaal zes doelen per tafel. Je gaat je voor komend schooljaar 
committeren aan dat doel.’’

 ,,Oh, dit vind ik héél belangrijk,’’ zegt Hanneke en schrijft haar 
naam op. Anja schrijft haar naam op vier doelen in plaats van drie: 
,,Want hier wil ik óók mee aan de slag.’’ ,,Kies ik ook een vierde,’’ 
zegt een collega. Dan is het tijd voor vijf minuten uitwisseling terwijl 
Ifor met zijn mobieltje foto’s maakt van de kaartjes op de tafels.

Lieneke: ,,Wij zouden graag verder gaan met de coachende rol van 
de leerkracht in de klas. En we constateren dat Critical Friends al 
heel goed gaat.’’ Fieke vanaf de andere tafel: ,,Wat grappig, jullie 
zijn het zó eens met ons! Collegiale consultatie heeft voor ons 
echt prioriteit. En ook presentaties op de gang en goede lessen 
uitwisselen.’’ 

Het is één minuut voor half 5. Jort sluit af: ,,Dankjewel, ik vond het 
goed gaan, echt vet. Jullie gingen snel, ik hoorde veel inhoudelijke 
gesprekken. We zullen drie punten meenemen als hoofdpunten 
voor volgend schooljaar.’’

De jaarevaluatie is afgelopen. Leerkracht Jort Jacobs en directeur 
Anja van Impelen vertellen hoe zij afgelopen jaar hun collega’s 
hebben meegenomen naar de 21ste eeuw en hoe dat de school 
heeft veranderd.

Jort Jacobs: ,,Als Mandy en ik de vergadering voorbereiden, 
zoeken we altijd naar een vorm die past bij de 21ste eeuw. Je kunt 
bijvoorbeeld ook wandelend vergaderen. Wij hebben in San Diego 
iets gezien wat bijna niet is over te brengen aan collega’s.
Neem Critical Friends: hoe kunnen we onze collega’s bewegen 
deze werkwijze van feedback geven, uit te proberen? We werkten 
afgelopen jaar met collegiale consultatie, met trial and error. 
Wij zeiden ook tegen hen: kijk hoe de kinderen reageren, hoe 
ent housiast ze worden. Dat werkte goed, als leerkrachten hun 
leerlingen zien genieten, gaan ze mee.’’

Anja van Impelen: ,,Ik heb Jort en Mandy deels vrijgeroosterd om 
andere collega’s te consulteren, zodat leerkrachten zich kunnen 

spiegelen. Maar ons voortrekkersgroepje moet óók gevoed 
worden. Maarten Reichwein van het Wetenschapsknooppunt is 
een belangrijke steun voor ons.’’
 
Jort: ,,Ondanks onze stap-voor-stap aanpak zaten we afgelopen 
jaar geregeld met onze handen in het haar: we gaan te hard, onze 
collega’s begrijpen ons niet meer. Wij trekken de kar van het 21ste 

eeuws onderwijs op school, maar soms moet je gewoon even 
wachten tot je collega’s er weer bij zijn. Anja heeft mij geleerd: 
zie het team als een klas, sommigen hebben verlengde instructie 
nodig.’’

Anja: ,,Ik leer er ook van. We delen nu alle documenten op school 
met elkaar in de cloud. We werken ook gezamenlijk binnen één 
document tijdens een overleg. Heb je gezien hoe anderen op hun 
laptops meetikken in de notulen tijdens de vergadering?’’

Jort: ,,De verandering naar 21ste eeuws onderwijs gaat toch relatief 
snel.’’

Anja: ,,Ik denk dat het hier op school veilig is voor leerkrachten 
om te oefenen. Zelfs mensen die moeite hebben met veranderen, 
gaan mee. Ook collega’s met zeer veel ervaring pakken het 
coachen van leerlingen snel op! Iedereen kan op 21ste eeuwse 
wijze lesgeven.’’

vergaderen in een 
moderne school
Stipt om half 5 sluit Jort Jacobs, leerkracht groep 8, de teamver-
gadering op obs Jules Verne. De sfeer is actief en enthousiast, 
de collega’s hebben zin om aan de slag te gaan. Eigenlijk is 
het woord teamvergadering véél te 20ste eeuws voor deze jaar-
evaluatie ict/wo...

Drie leerkrachten, Jort Jacobs, Mandy Bolster en Ifor Huntelaar, 
hebben deze bijeenkomst voorbereid. Zij zijn, samen met 
directeur Anja van Impelen, de trekkers van 21ste eeuws onderwijs 
op obs Jules Verne. Bijzonder is dat op Jules Verne niet alleen het 
onderwijs verandert, het teamoverleg verandert mee. Kijk maar...

De laatste vijftien minuten staat het team in twee groepen 
om twee hoge tafels en verdeelt kaartjes met opschriften als 
‘coachende rol van de leerkracht’, ‘collegiale consultatie’, 
‘presentaties op de gang’, ‘contact met ouders via Parnassys’ over 
drie gebieden: bereikt, eerste prioriteit en van secundair belang.
Dat leidt tot actieve uitwisseling van inzichten en ervaringen van 
afzonderlijke leerkrachten. Wat heb je afgelopen jaar bereikt? Wat 
is belangrijk om op korte termijn aan te werken? Dan zegt Jort: 

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe die ‘vaardig-

heden van morgen’ elke school op eigen 

wijze veranderen. Op obs Jules verne spelen 

de kartrekkers van modern onderwijs een 

actieve rol in het team, naast de directeur.

Reportage
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3

Samenwerking met (keten-)partners

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 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 onder-
wijs 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 streeft de SPO Utrecht naar een 
doorgaande lijn van spel naar onderwijs in de 
SPO-basisschool. We werken daarin samen met de 
stichting Spelenderwijs Utrecht, die verantwoorde-
lijk is voor de voorscholen en peuterspeelzalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Met de stichting Spelenderwijs is op tien  (voor-)
scholen onderwijs voor jonge (risico-)kinderen gere-
aliseerd, de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
Alle leerkrachten op deze VVE-locaties zijn opgeleid 
om te werken met de erkende VVE-programma’s. 
Daarnaast is op de Anne Frankschool een groep 

voor 3-jarigen van start gegaan in het kader van de 
landelijke pilot Startgroepen Peuters. 
Verder zijn in schooljaar 2013-2014 twaalf 
schakelklassen groep 3 gerealiseerd voor leerlingen 
voor wie VVE niet toereikend is geweest. Als gevolg 
van de versnelling van de aanpak bestuursakkoord 
zijn halverwege 2014 extra middelen beschikbaar 
gekomen. Met dit geld zijn per 1 augustus 2014 ook 
vijftien schakelklassen in groep 4 opgezet. Zie het 
overzicht op de volgende pagina.

Voor alle betrokken medewerkers is (na)scholing 
gerealiseerd met behulp van het project ‘Nu voor 
later’ (zie ook de paragraaf professionalisering in 
dit jaarverslag).

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inzet	eigen	personeel	
tbv	werkgroepen

€	 6.000 €	 6.000

Participatie	CvB	in	
stuurgroep	UOA

€	 10.000 €	 10.000

VVE €	 307.380 €	 307.380 

Kosten	pilot	peuters		
Anne	Frankschool

€	 52.000 €	 52.000

Schakelklassen €	 317.424 €	 478.329

Professionalisering	VVE €	 64.746 €	 29.669 

Totaal  €	 757.550  €	 883.378 

Samenwerking 
met (keten-)
partners 



44 45Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht Jaarverslag 2014

gebruik van deze vorm van leertijduitbreiding. 
SPO-medewerkers participeren in de UOA-werkgroep 
Brede school. Deze werkgroep ondersteunt de (door)
ontwikkeling van de brede scholen in Utrecht. In 
2014 is deze werkgroep, door een andere werkwijze 
binnen de UOA, verder gegaan als netwerk.

Wat heeft dat gekost?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inzet	subsidie	gemeente  €	 1.267.00 €	 965.000

Inzet	directeur	kwaliteit  €	 15.000 €	 15.000

Totaal  €	 1.282.000  €	 980.000 

Hoe meten we of het doel bereikt is?
Hogere resultaten van kinderen die deelnemen aan 
extra activiteiten zijn meetbaar (monitor UOA).
De resultaten zullen aan het eind van de subsidie-
periode, in 2016, beschikbaar zijn.

Overgang PO naar VO

Wat wilden we bereiken?
De stedelijke werkgroep POVO is gericht op het 
optimaliseren van de kwaliteit van de overgang die 
leerlingen aan het einde van de basisschool (PO) 
doormaken naar het voortgezet onderwijs (VO). 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door deelname aan de stedelijke en bestuurlijke 
werkgroep POVO heeft SPO Utrecht bijgedragen aan 
een zo optimaal mogelijke overgangsprocedure van 
het primair naar het voortgezet onderwijs.
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de 
regelgeving rond de overgang van primair onderwijs 
naar voortgezet onderwijs veranderd, als gevolg van 
de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering 
van de zorgplicht passend onderwijs. 

In 2014 is in overleg met het VO en het steunpunt 
POVO, gewerkt aan aanpassingen van de POVO-
procedure aan deze nieuwe wetgeving. 
-  In 2015 moeten alle scholen verplicht deelne-

men aan de eindtoets PO. SPO Utrecht heeft in 
het overgangsjaar 2014-2015 gekozen voor de 
centrale eindtoets van het Cito. 

-  Daarnaast is het basisschooladvies leidend 
geworden voor de toelating in het voortgezet 
onderwijs.

Wat heeft dat gekost?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Participatie	werkgroep	en	
overdracht	naar	scholen

 €	 6.000 €	 6.000

Totaal  €	 6.000  €	 6.000 

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 extra activiteiten 
geboden om hun kansen op een succesvolle 
schoolloopbaan te vergroten: hogere resultaten op 
de gebieden taal en rekenen, resulterend in hogere 
percentages uitstroom havo/vwo.
SPO Utrecht probeert deze extra activiteiten waar 
mogelijk te realiseren in een brede school, samen 
met partners PO en VO.

Wat wilden we bereiken?
Wij hebben ons beraden op de wijze waarop de 
ontwikkeling van dagarrangementen en verlengde 
leertijd, al dan niet in een brede school kunnen 
worden gerealiseerd. Wij ondersteunden initi-
atieven vanuit scholen en/of ketenpartners. Wij 

streefden daarbij, in overleg en 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 stuur-
groep, waarin SPO Utrecht participeert, coördineerde 
de invoering van de leertijduitbreiding waarin 
scholen in samenwerking vormgeven aan 2 tot 4 
uur extra onderwijstijd, Brede School Academie en 
zomerscholen voor doelgroep-leerlingen.
In 2014 realiseerden de volgende SPO-scholen 
leertijduitbreiding: obs De Cirkel, obs Overvecht, 
obs De Kaleidoskoop, obs De Panda.
De Brede School Academie werd uitgebreid met 
vestigingen in Noordwest, Kanaleneiland en Hoog-
raven. Alle SPO-scholen in die gebieden maken 

Overzicht schakelklassen Overzicht VVE groepen

2013-2014 2014-2015 2013-2014

aantal LL groepen aantal LL groepen 3+ groepen 4+ aantal LL groepen

Anne Frankschool 15 1 30 1 1 60 3

OBS Overvecht 
totaal 4 locaties

50 4 150 5 5 188 11

De Panda 15 1 30 1 1 38 3

De Cirkel 11 1 24 1 1 30 3

Kaleidoskoop 9 1 25 1 1 62 4

Klimroos 0 0 13 1 0 32 3

Pr. Margriet 15 1 50 2 2 61 3

Maaspleinschool 11 1 33 1 1 19 2

Jules Verne 7 1 32 1 1 20 2

Rietendakschool 0 1 26 1 1 20 2

OBS de Pantarijn 0 0 20 1 1 0 0

Totaal 133 12 433 16 15 530 36

Samenwerking met (keten-)partners
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Verrijken curriculum basisschool

Bij samenwerking in een grote stad wordt vaak als 
eerste gedacht aan een aanbod voor de kansarme 
populatie. Maar samenwerking richt zich ook op 
het creëren van meer kansen voor álle kinderen 
en ook op een specifieke aanpak gericht op zeer 
getalenteerde leerlingen.
SPO Utrecht wil, naast de aandacht voor basis-
vaardigheden, het curriculum van de basisschool 
structureel versterken met de aandachtsgebieden 
burgerschap, kunst- en cultuureducatie en beta-
vaardigheden.

Wat wilden we bereiken?
SPO-scholen ontwikkelen een breed kwalitatief 
curriculum basisschool waarin, naast de basisvaar-
digheden, een goed onderwijsaanbod is met be-
trekking tot burgerschap, kunst- en cultuureducatie 
en beta-vaardigheden. Desgewenst kan dit in brede 
schoolverband worden vormgegeven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
-  In samenwerking met APS werken scholen 

aan de ontwikkeling van diverse vormen van 
onderzoekend leren. Daarbij spelen 21ste 
eeuwse vaardigheden een grote rol, evenals de 
het ontwikkelen van meer eigenaarschap bij 
leerlingen binnen hun eigen leerproces.

-  Wetenschap en techniek worden gebruikt 
als middelen om hieraan vorm te geven. De 
samenwerking met het Utrechtse Platform 
voor wetenschap en techniek is daarbij een 
belangrijke ondersteuning voor individuele 
scholen. Dit jaar is de samenwerking  geïnten-
siveerd, door een van de medewerkers van het 
Wetenschapsknooppunt mee te laten draaien in 
het APS-traject van SPO Utrecht.

-  We hebben, binnen de nieuwe gemeentelijke 
aanpak van ondersteuning van kunst- en 
cultuureducatie, de SPO-aanpak versterkt.

-  SPO-medewerkers participeren in het Utrechtse 
Platform voor wetenschap en techniek en in het 
overleg inzake kunst- en cultuureducatie.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Participatie	in	platform	en	
werkgroepen

 €	 5.000 €	 5.000

Totaal  €	 5.000  €	 5.000 

Wat hebben we bereikt?
Bij negentien SPO-scholen wordt inmiddels gewerkt 
aan het op (nog) beperkte schaal aanbieden van 
onderwijs waarbij kinderen worden uitgedaagd 
onderzoeksvragen te stellen en te oefenen met 21ste 
eeuwse vaardigheden. Deze manier van werken 
geeft ruimte aan het ontwikkelen van diverse 
talenten van kinderen.
Tien SPO-scholen hebben in 2014 gewerkt aan de 
ontwikkeling, verbreding en borging van cultuur-
educatie in hun curriculum en aan de ontwikkeling 
van een doorgaande lijn op dit gebied.
Daarbij zoeken zij actief samenwerking met partners 
die in Utrecht een rol spelen binnen de kunst- en 
cultuurwereld. 

Samenwerking met (keten-)partners
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Je kiest je eigen groepje om mee samen te werken. Daarna 
presenteren.
De groepjes zijn gevormd en de werkvormen gekozen. Vijf 
jongens buigen zich over het maken van een kruiswoordpuzzel 
en al snel is de site gevonden waar je woorden en beschrijvingen 
zelf kunt invullen. Veel woorden vliegen over de tafel en de 
jongens corrigeren elkaar. Machinist, machiniste, vorstin, wat 
is een vorstin? Een vrouw met veel macht, besluiten ze. ,,Een 
vrouwelijke soldaat, hoe heet dat?’’
,,Er is veel interactie en op deze manier behandelen ze veel 
meer woorden dan wanneer ze de les uit het boek maken,’’ zegt 
Sandra Honnef, kijkend naar dit groepje. ,,Mijn kinderen vinden 
taal niet saai meer en het lukt zó ook om de doelen te halen. Ik 
kan het andere scholen aanraden om aan de slag te gaan met 
taal en onderzoekend leren.’’ 

Buiten, op het veld in de zon, bereiden jongens hun toneelstuk 
voor. Dat gebeurt lacherig en stoeierig, maar als het tijd is voor 
de presentatie hebben ze mooie rollen voor de buschauffeur, de 
masseur, de regisseur en de alcoholist. Als Sandra Honnef na 
afloop om de vrouwelijke woordvormen vraagt, vallen ze door de 
mand: regiesente, chauffererin, masseureuse? ,,Het toneelstuk 
was goed maar je hebt je doel niet gehaald, want je had niet 
scherp wat de vrouwelijke vorm was,’’ oordeelt Sandra Honnef.

De andere presentaties krijgen een betere beoordeling. Bij de 
kruiswoordpuzzelgroep ‘gingen enorm veel woorden over en 
weer’, zij waren goed bezig met het benoemen van de vrouwe-
lijke en de mannelijke vorm. En Sergio en Senne hebben een 
prima werkblad gemaakt, waarbij je kunt kiezen tussen de man-
nelijke, de vrouwelijke vorm en er is een kolom voor woorden 
die maar één vorm kennen. Het groepje dat woorden verzamelde 
om uit te beelden, heeft ook een handleiding uitgewerkt, ,,Want 
het zijn best wel moeilijke woorden om uit te beelden, zoals 
een dyslecticus’’ vertelt Roos. ,,Dus je mag je stem als attribuut 
gebruiken.’’

Sandra Honnef: ,,We zijn dit schooljaar begonnen met proeftuin-
tjes voor onderzoekend leren en we hebben taal gekozen omdat 
dit voor ons goed werkbaar is. Ik doe dit nu ongeveer twee keer 

per week, steeds met een onderwerp uit verwerkingslessen 
van onze taalmethode. Dan is het leerdoel helder en heb ik de 
instructie en de theorie al gegeven.’’
,,Ik merk dat een aantal kinderen nu veel serieuzer met taal 
bezig is en ze zijn allemaal super gemotiveerd. Bij de verwerking 
uit het boek reageren ze gewoonlijk zuchtend ‘moet ik álles 
opschrijven, juf?’ ’’

Robin: ,,Ik vind dit leuker dan werken uit het boek.’’ Nynke zegt: 
,,Het is leuker om met een eigen groepje te werken en om zelf 
te kiezen wat je wilt doen. En voor de juf is het ook fijner, want 
anders ziet ze steeds hetzelfde bij het nakijken en nu doen we 
allemaal iets anders.’’ Senne: ,,Ik vind het leuker en je leert er 
meer van, want nu moet je écht kijken wat er staat.’’

Sandra Honnef gaat de groepjes langs en stelt haar leerlingen 
vragen. ,,Die coachende rol moet je echt leren. En persoonlijk 
heb ik ook moeten leren loslaten... accepteren dat een doel 
soms niet wordt gehaald. Deze vorm van ‘ontwerpend leren’ 
is niet vrijblijvend. Kinderen leren zo wel om doelen te halen. 
Vanuit het APS worden we gestimuleerd ict-rijke lessen te 
maken, maar ik gebruik ook graag kinderen bij de voorbereiding. 
Zij denken creatiever over een les. Dat is ook goed, omdat je zo 
andere leerstijlen van kinderen aanspreekt. In de 21ste eeuwse 
samenleving voer je ook niet uitsluitend opdrachten uit in het 
platte vlak. Binnenkort ga ik mee naar San Diego, ik kijk er 
enorm naar uit.’’

leuker dan een boek
Senne, Emma en Christa staan voor de groep en wachten tot 
ze de aandacht hebben van hun klasgenoten. Zij hebben deze 
introductie voorbereid. In een filmpje tonen ze wat de bedoeling 
is van deze les. Geduldig gaan alle hoofden schuin, want wat 
je stáánd filmt met je mobieltje, verschijnt líggend op het 
digibord. Een leermoment!

Sandra Honnef, leerkracht van groep 8 op de Kees Valkenstein-
school: ,,Gisteren heb ik deze meisjes om advies gevraagd. 
We hebben de verwerkingsles ‘mannelijke en vrouwelijke 
persoonsnamen’ uit het taalboek doorgenomen en zij wilden 
een filmpje maken als introductie. Ze hadden ook ideeën 
over manieren waarop de klas kan oefenen: zíj bedenken een 
toneelspel en een quiz, ik ben zelf snel geneigd om ze iets met 
de computer te laten doen, zoals een kruiswoordpuzzel of een 
werkblad maken.’’

Vanmiddag kan groep 8 dus kiezen uit het maken van een quiz, 
een toneelstukje, een Kahoot, een werkblad, een dramaspel 
met mannelijke en vrouwelijke rollen, een kruiswoordpuzzel of 
een levend memory. Het doel is helder: je onderzoekt minstens 
tien persoonsnamen in mannelijke en vrouwelijke vorm, dertig 
minuten lang. Je mag zelf kiezen of je op papier werkt of digitaal. 

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe die ‘vaardig   -

heden van morgen’ elke school op eigen wijze 

veranderen. De Kees valkensteinschool 

laat kinderen onderzoekend leren tijdens de 

lessen Nederlandse taal.

Reportage
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Huisvesting: verbouw en nieuwbouw van 
scholen

Wat wilden we bereiken?
SPO Utrecht streeft naar een optimaal school-
gebouwenbestand dat aan de eisen van deze tijd 
voldoet. Dat wil zeggen: veilig, goed onderhouden, 
uitdagend, fris en speelrijk, duurzaam en energie-
zuinig. Er is tot en met 2014 flink geïnvesteerd in 
energiezuinigheid, duurzaamheid en een goed 
binnenmilieu van de schoolgebouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
De Dr. Bosschool heeft eind 2014 een vernieuwd 
gebouw in gebruik genomen aan de Nolenslaan 
(samenvoeging van Maria van Reedestraat en 
Nolenslaan). In 2014 is ook renovatie en uitbreiding 
gerealiseerd voor obs De Kleine Dichter.
Voor andere SPO-scholen zit nieuwbouw in de plan-
ning. Obs De Kaleidoskoop locatie Marco Pololaan 
krijgt vervangende nieuwbouw in het voorjaar van 
2015 en sbo Luc Stevensschool krijgt uitbreiding.
Voor obs Overvecht locatie Wezerdreef wordt een 
nieuwe school gebouwd, de oplevering vindt plaats 
in de zomer van 2015.  
Obs Oog in Al locatie Victor Hugoplantsoen krijgt 
nieuwbouw in het schooljaar 2015-2016. Overvecht 
Spoorzone en Ibisdreef krijgen in 2016 nieuwbouw 
als brede scholen, samen met respectievelijk 
SOZKO en KSU. Obs Overvecht locatie Beiroetdreef 
krijgt nieuwbouw in 2016 (met KSU).
 

Het tijdpad is voor ieder bouwproject verschillend. 
Wel wordt er in samenwerking met de gemeente 
(UVO) naar gestreefd om alle bouwprojecten in het 
kader van het Masterplan, uiterlijk 2016 gereed te 
hebben.

Wat heeft dat gekost?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inzet	personeel	master-
plan	50-60%

 €	 95.000  €	 70.000 

Inzet	externe	inhuur  €	 27.000  €	 63.500 

Kosten	juridische	onder-
steuning	bij	procedures

 €	 50.000  €	 24.000 

Totaal  €	 172.000  €	 157.500 

Wat hebben we bereikt?
Moderne schoolgebouwen, gebouwd en ingericht 
naar de onderwijskundige visie van de school.

Rand-
voorwaarden

4
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Medezeggenschap optimaal vormgeven

Wat wilden we bereiken?
We streven blijvend naar goede vertegenwoordiging 
van elke school in de medezeggenschapsraad (MR) 
en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR).

Wat hebben we daarvoor gedaan?
-  Het dagelijks bestuur van de GMR geeft 

informatie aan medezeggenschapsraden en 
ondersteunt medezeggenschapsraden bij vraag-
stukken rond  inspraak en medezeggenschap.

-  Het dagelijks bestuur van de GMR biedt een 
goed scholingsaanbod aan leden van mede-
zeggenschapsraden.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Kosten	opleiding	  €	 10.000 €	 4.800

Salariskosten	secretaris	
CvB

 €	 1.000 €	 1.000

Salariskosten	secretaris	
GMR

 €	 15.000 €	 15.600

Kosten	MR/GMR	
personeel

 €	 155.000 €	 160.000

Totaal €	 181.000 €	 181.400 

Wat hebben we bereikt?
De (G)MR van SPO Utrecht 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.

Koersplan 2014-2018

Wat wilden we bereiken?
Voor de volgende periode is de visie en missie 
duurzaam uitgewerkt in een Koersplan 2014-2018, 
dat voldoende richting geeft aan het handelen 
van het bestuur en tegelijkertijd ruimte biedt voor 
maatwerk op de scholen, gericht op het realiseren 
van gezamenlijke doelen. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Samen met DOPO, werkgroepen en staf werd een 
Koersplan voorbereid, dat ter instemming werd 
voorgelegd aan de Gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad en Raad van Toezicht. Zowel GMR en 
RvT werden ook in een vroegtijdig stadium betrok-
ken om input te kunnen leveren. Ook het personeel 
werd op interactieve wijze met behulp van ons 
intranet gevraagd om hiervoor input te leveren.

Wat heeft dat gekost?

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inzet	bestuurskantoor  €	 5.000 €	 5.000

Inzet	DOPO,	layout	
drukwerk

 €	 3.000 €	 3.000

Totaal €	 8.000 €	 8.000

Wat hebben we bereikt?
Eind 2014 is het Koersplan 2014-2018, na positieve 
advisering van DOPO en GMR en met goedkeuring 
van de RvT vastgesteld. Daarmee is de koers 
voor de komende jaren bepaald. Scholen zullen 
deze koers in hun nieuwe schoolplannen in 2015 
concretiseren.

Randvoorwaarden

Huisvesting: onderhoud schoolgebouwen

Wat wilden we bereiken en wat hebben we 
daarvoor gedaan?
SPO Utrecht streeft naar een optimaal schoolge-
bouwenbestand met een goed werk- en leefklimaat.
Voor het onderhoud en de exploitatie van onze 
schoolgebouwen heeft SPO Utrecht Meerjaren 
Onderhoud Plannen (MJOP’s) laten opstellen die 
over een periode van tien jaar, per jaar inzicht 
geven in de onderhouds- en exploitatiekosten. Het 
benodigde onderhoudsbudget wordt jaarlijks vast-
gesteld. Er wordt naar gestreefd om de kosten in de 
pas te laten lopen met de middelen die daarvoor 
beschikbaar zijn vanuit de genormeerde vergoeding 
van het rijk.
Per 2015 zijn ook de financiële middelen voor het 
onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen 
rechtstreeks van het rijk naar de schoolbesturen 
overgeheveld. Daartoe is in 2013-2015 een 

nulmeting verricht naar de conditie en de staat van 
onderhoud van de gebouwen die eigendom zijn van 
SPO Utrecht (volgens de NEN 2767). In 2014 hebben 
we ons voorbereid op deze doordecentralisatie. Het 
buitenonderhoud van de scholen wordt geheel uit 
de rijksbaten gefinancierd, de gemeente Utrecht 
heeft hiervoor geen gelden gereserveerd.

In het MJOP zien wij op de lange termijn (na 2023) 
mogelijk een tekort ontstaan voor de benodigde 
middelen voor het buitenonderhoud. We hebben 
besloten dit jaar een extra dotatie te doen van  
€ 200.000 ten behoeve van de voorziening onder-
houd, omdat het exploitatieoverschot hiervoor dit 
jaar niet toereikend was.
De verwachting is dat we de komende jaren op 
grond van ervaringscijfers beter zicht krijgen op de 
balans tussen onderhoud en benodigde middelen.

Wat heeft dat gekost?
 

Omschrijving activiteit Begroot 2014 Werkelijk 2014

Inhuur	begeleiding	
onderhoud

 €	 80.000  €	 125.000 

Regulier	onderhoud	obv	
contracten

 €	 185.000  €	 229.000 

Jaarlijkse	dotatie	groot	
onderhoud	obv	MOP

 €	 440.000  €	 619.000 

Totaal  €	 705.000  €	 973.000 

Wat hebben we bereikt?
Goed onderhouden gebouwen en een verantwoord 
zicht op onderhoud over de lange termijn.

Europese aanbestedingen

In 2014 zijn aanbestedingen gerealiseerd voor de 
aanschaf van meubilair en leermiddelen. 
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,,Onderzoekend leren op De Klimroos is breder geworden en heeft 
meer verbanden gekregen. Ons eerste doel was destijds: méér met 
ict doen in het onderwijs en gebruikmaken van moderne media. Nu 
zien we ict als middel om inhoud en kennis te vergaren, een mooi 
middel, maar niet het enige. 21ste eeuwse vaardigheden zijn hier op 
school hetzelfde als goed leren lezen: doel en middel tegelijk.’’

,,Hoe komt die stroom ín het stopcontact?’’ vraagt Dorien König aan 
haar jonge leerlingen. Zara tekent een lamp en een stofzuiger en 
verbindt die met het stopcontact. Dorien: ,,Heb je nagedacht wat er 
achter de muur zit?” Zara: ,,Achter het stopcontact zit een stroom-
draad en elke draad zit in de grond.’’ Sirius: ,,Stroom gaat onder de 
grond en dan in een buis, maar ik weet niet waar ’t naartoe gaat.’’ 
Maissam heeft de zon getekend. ,,De zon maakt de zonnepanelen 
warm en dan gaat de stroom in een draadje naar het stopcontact en 
in een draadje in de grond.’’

De volgende middagen wordt het onderzoek naar elektriciteit opge-
zet. In deze eerste les oriënteren leerlingen zich op het onderwerp 
en stellen onderzoeksvragen. Dat gebeurt altijd op verschillende 
manieren.

Annelies Meijer: ,,LOS hoort écht bij ons onderwijs, het is geen 
keuze: zó bieden wij hier de zaakvakken aan.’’

Want hoe ga je onderzoekend leren met een groep leerlingen van 
wie sommigen de letters nog maar net kennen en anderen al goed 
kunnen lezen? En dan een onderwerp als elektriciteit! Dorien König 
laat zien hoe zij met haar collega geschikte bronnen digitaal ver-
zamelt op een gekoppelde Symbaloo/Yurls-pagina. ,,Informatieve 
filmpjes van het Jeugdjournaal kunnen ze best aan. Ik leg de lat 
hoog.’’

Het team van De Klimroos kreeg de afgelopen twee jaar scholing 
in onderzoekend leren via het Wetenschapsknooppunt Utrecht. 
Wetenschappers doen daarnaast in een reeks lessen onderzoek 
met bovenbouw- en met onderbouwleerlingen. De kinderen vinden 
het geweldig! En wetenschappers geven de leerkrachten een ander 
soort feedback dan collega’s.

Annelies: ,,Het aanbieden van wetenschappelijk onderzoek in de 
klas roept weer nieuwe vragen op, want hoe doen wíj dat onderzoek 
in LOS? Het Wetenschapsknooppunt biedt ons belangrijke meer-
waarde: structuur, een wetenschappelijke denkwijze achter onder-
zoekend leren, een vaste cyclus in het onderzoek en antwoord op 
de vraag: ‘waaróm pak je dit zo aan’?’’

Stijn mag zijn klas vertellen hoe hij denkt dat stroom werkt, hij laat 
eerst zijn tekening zien. ,,Hier is gras en water en olie. De fabriek 
maakt stroom en dat gaat dan van de fabriek naar het stopcontact.’’ 
Sirius: ,,Ik snap nog niet hoe de stroom van de fabriek naar de 
mensen gaat?’’ Stijn: ,,De witte bolletjes gaan door de draadjes. Je 
hebt stroom van de fabriek en stroom van de zon.’’

Inmiddels geven twee collega’s van De Klimroos af en toe LOS-
workshops voor andere docenten, ook bij het Wetenschapsknoop-
punt. Veel scholen komen kijken hoe deze school onderzoekend 
leren vormgeeft. Directeur Annelies Meijer: ,,Dit maakt De Klimroos 
speciaal.’’

Na het maken van een woordspin, mogen de kinderen hun vragen 
op geeltjes schrijven. Van welke dingen kun je stroom maken? 
Wat is stroom? Wat gebeurt er met stroom als het misgaat? Hoe 
wordt stroom gemaakt? Hoe komt stroom door de zon? Genoeg 
nieuwsgierige vragen om antwoorden te zoeken...

Hoe werkt stroom?
,,Ga jij maar proberen uit te leggen hoe je denkt dat stroom 
werkt. Je mag tekenen, je mag schrijven.’’ Dorien König, 
leerkracht van fase 6-7 (eind groep 3, begin groep 4) deelt lege 
blaadjes uit met linksonder een plaatje van een lamp met de 
stekker in het stopcontact. De groep zit middenin de intro-
ductieles van een nieuw thema.

Sirius begint meteen te schrijven en Maissam tekent snoeren achter 
het stopcontact, met pijltjes die richting aangeven. ‘Er komen 
kleine stroombolletjes uit’, schrijft ze. Zara tekent een bliksem.
Drie jaar geleden gingen een leerkracht en de directeur van obs 
De Klimroos mee op studiereis naar San Diego en zette het team 
Leren door Onderzoek en Samenwerking (LOS) op. Alle methodes 
voor zaakvakken verdwenen en maakten plaats voor onderzoekend 
leren, mede met behulp van iPads.

Directeur Annelies Meijer: ,,Inmiddels hebben we een themaplan-
ning: een doorgaande leerlijn met een logische opbouw van de 
zaakvakken door de hele school, waarin alle kerndoelen aan bod 
komen. We beginnen al vanaf de kleuters en werken nu samen met 
Spelenderwijs voor 21ste eeuws leren in de voorschool.’’

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder-

wijs. In acht reportages lees je hoe die 

‘vaardigheden van morgen’ elke school op 

eigen wijze veranderen. obs De Klimroos 

en het Wetenschapsknooppunt utrecht 

werken samen om onderzoekend leren te 

verankeren in wetenschappelijk denken.

Reportage
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Leerlingen van SPO Utrecht komen uit alle wijken 
van de gemeente Utrecht. In elke wijk staan één 
of meer SPO-scholen. Op de basisscholen van 
SPO Utrecht zijn in principe alle kinderen welkom 
die toelaatbaar zijn voor basisonderwijs. De 
SPO-scholen bieden daardoor aan alle kinderen 
de mogelijkheid voor ontmoeting, samen spelen 
en samen leren. Op enkele scholen wordt een 
toelatingsbeleid gehanteerd, omdat het school-
gebouw onvoldoende is toegerust om aan de vraag 
te voldoen en er geen mogelijkheden zijn om uit te 
breiden. 
In dit hoofdstuk schetsen we een aantal ontwik-
kelingen met betrekking tot de leerlingenpopulatie 
in 2014.

Ontwikkeling van leerlingenaantallen op de SPO 
scholen
Op 1 oktober 2014 had SPO Utrecht 10.049 leerlingen 
van wie 171 leerlingen op de Luc Stevensschool voor 
speciaal basisonderwijs en 126 leerlingen op de 
Herderschêeschool voor (v)so. Dit is een stijging van 
211 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2013.
 

De SPO-  
leerlingen

5

Ontwikkeling van leerlingenaantallen op de SPO-scholen van 2003 tot en met 2014
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Instroom en uitstroom SPO-leerlingen 
 
In 2014 werden uitsluitend op schoolniveau 
kengetallen verzameld over de in- en uitstroom 
van leerlingen. SPO Utrecht wil, mede in het kader 
van kwaliteitszorg, bovenschools kengetallen 
verzamelen over de instroom en de uitstroom van 
SPO-leerlingen. Het gaat dan om de instroom vanuit 
peuterspeelzaal, kinderopvang en voorschool en 
om de uitstroom naar het voortgezet onderwijs. 

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

Aantal leerlingen verdeeld naar ‘leerlinggewicht’.

Dat het aantal leerlingen met een gewicht blijft 
dalen blijkt uit de volgende grafiek waarin het 
percentage kinderen met een gewicht over de 
afgelopen jaren is weergegeven:
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Drie leerkrachten, Mark van Beuningen, Jolien Nijk en Marije 
Griffioen, zijn de wegbereiders van 21ste eeuws onderwijs op obs 
Vleuterweide. Dat is een gróte school, er werken meer dan zestig 
leerkrachten verdeeld over twee locaties.

Mark van Beuningen:  ,,Een jaar geleden vroeg directeur Ringo 
Janssen me of ik onderzoekend leren voor de school wilde op-
pakken. Ik mocht zelf kiezen met wie ik dat het liefste samen zou 
doen. Jolien, Marije en ik kregen een dag vrij geroosterd en zijn 
toen eerst in de theorie gedoken.’’
,,In de teamkamer hebben we een inspiratiehoek op het raam 
gemaakt, met informatie en tips, en we delen foto’s en filmpjes 
met good practice. We willen zo vooral laten zien dat het niet 
moeilijk is. Maar eigenlijk denken veel collega’s nog dat 21ste 

eeuws onderwijs iets is wat ‘er bij komt’... ‘’

,,Vanuit die theorie bedachten we een strategie voor deze school 
met zestig leerkrachten. Hier werken we veel met Human Dynamics 
en er zijn veel collega’s met een F-dynamiek: die willen weten hoe 
het moet. Daarom hebben we met z’n drieën een  format voor 21ste 

eeuws onderwijs op Vleuterweide ontwikkeld, een format dat door 
alle groepen kan worden gebruikt. Een versie voor leerlingen en 
een voor leerkrachten. Heel concreet en praktisch.’’

Dit format is een leidraad voor onderzoekend leren tijdens 
themaweken. Simpel gezegd: op dag 1 gaan kinderen aan de slag 
met hun onderzoeksvraag, dag 2 en 3 informatie verzamelen en 

verwerken. Dag 4 en 5 is het presentatie voorbereiden de zesde 
dag is de presentatie.

,,We hebben voor de uitvoering in themaweken gekozen, omdat 
we toch al groep overstijgend iets samen willen doen in de Cito-
weken, twee keer per jaar. Nu gooien we er dan een 21ste eeuws 
sausje overheen. Deze keuze heeft ook te maken met de grootte 
van de school. Maar het is een goed begin. ‘’

,,Want de eerste stap voor leerkrachten en leerlingen is: wennen! 
Het onderwijs wordt wat vrijer, je moet loslaten en sommige 
collega’s vinden dat lastig, want we hebben de groepen door 
elkaar gedaan, iedereen is ergens anders aan het werk, je weet 
niet precies wat ze doen, waar ze zijn.’’

,,Uit de evaluatie blijkt dat de kinderen allemaal zeer betrokken 
waren en zelfs ook buiten schooltijd bezig waren met hun 
onderzoeksvraag en presentatie. Inhoudelijk waren er geen 
verbeterpunten. Wel praktische punten, want: wat doe je met een 
computerlokaal zonder laptops? En hoe laat je kinderen allemaal 
tegelijk informatie zoeken? En hoe zorg je ervoor dat je aan het 
eind van het jaar aan je kerndoelen hebt voldaan? Daar zijn we nu 
mee bezig.’’ 

,,We willen graag dat onze jaarlijkse studiedag in week 0 gaat over 
21ste eeuws onderwijs,. Het zou fantastisch zijn als dat lukt, want 
we hebben nog niet de kans gehad dit thema in het team toe te 
lichten. Collega’s willen vaak eerst weten wat het is, hoe het werkt 
en waarom het beter is, voor ze er mee aan de slag gaan.’’

,,We hebben nu in elke van onze vier bouwen minstens één 
 collega die erg enthousiast is. We denken nog na over hoe we 
meer collega’s erbij kunnen betrekken, want we willen echt 
voorkomen dat mensen het niet doen of niet willen omdát het 
verplicht is. Een paar keer hebben we collega’s gemaild, maar als 
je weet hoeveel mails we hier krijgen... niet iedereen leest alles, 
dat is nu eenmaal zo. Het is dus lastig om informatie te delen. 
Ik praat daarom veel met collega’s, neem ze mee in mijn succes-
verhalen... en laat zien dat 21ste eeuws onderwijs iets is dat je kunt 
uit proberen. Gewoon dóen, ervaren en leren hoe mooi het is.’’

Innovatie werkt als een 
21ste eeuwse olievlek
,,Ik vind onderzoekend leren zo mooi, omdat het uit de kinderen 
zelf komt, al heb ik als leerkracht natuurlijk de regie en kies 
ik het thema. Neem Egypte, ik geef een ‘prikkelles’ met een 
presentatie waarin van alles over Egypte langskomt...  en dan 
maken de kinderen zúlke geweldige onderzoeksvragen! ‘Hoe 
komt het dat de neus van de sfinx er altijd af gaat?’‘’

Mark van Beuningen, leerkracht groep 8 op obs Vleuterweide is 
echt enthousiast: ,,Ze bouwen voor hun presentatie een piramide 
van stoelen en tafels waar de ouders ín kunnen, zo ervaren ze 
hoe een piramide is gebouwd... Ik doe niet moeilijk, nadat ik 
vooraf de veiligheid heb gecheckt, vraag ik kinderen: hoe ga je 
dat aanpakken? Geef kinderen verantwoordelijkheid en ze némen 
verantwoordelijkheid.’’

,,Ik word super-enthousiast als ik zie hoe gemotiveerd ze zijn. 
Hoe ze echt uitleg kunnen geven aan anderen over hun werk, 
anderen die daardoor ook geïnteresseerd raken: ouders, kinderen 
en leerkrachten. Ik doe geweldige ervaringen op en ik ben heel 
benieuwd hoe die olievlek hier op school gaat werken.’’
Want zo moet het gaan, als een olievlek op obs Vleuterweide. 

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe die ‘vaardig-

heden van morgen’ elke school op eigen wijze 

veranderen. Op obs vleuterweide leiden drie 

leerkrachten zichzelf en hun zestig collega’s 

stap voor stap de 21ste eeuw in.

Reportage
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Balans per 31-12-2014 31-12-14 31-12-13

x	€	1.000 x	€	1.000

ACtIvA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris	en	apparatuur 4.248 4.180

Leermiddelen 1.350 1.426

Overige	materiële	vaste	activa 325 202

5.923 5.808

Financiële vaste activa

Effecten 5.785 5.491

11.708 11.299

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 1.868 774

Ministerie	van	OCW 2.873 2.591

Overige	vorderingen 843 749

Effecten 715

Overlopende	activa 510 463

6.809 4.577

Liquide middelen 2.371 4.739

9.180 9.316

20.888 20.615

Financieel beleid

6
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staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

x	€	1.000 x	€	1.000 x	€	1.000

BAten

Rijksbijdrage	OCW 51.872 50.375 54.137

Overige	overheidsbijdragen	en	-	subsidies 3.415 2.865 2.558

Overige	baten 1.124 836 1.584

Totaal	baten 56.411 54.076 58.279

lAsten

Personeelslasten 46.599 45.726 47.564

Afschrijvingen 1.426 1.478 1.436

Huisvestingslasten 3.600 3.309 3.732

Overige	lasten 3.430 3.353 4.148

Totaal	lasten 55.055 53.865 56.878

Saldo	baten	en	lasten 1.356 210 1.400

FInAnCIële BAten en lAsten    

Financiële	baten	 199 277 336

Financiële	lasten 22 17 90

Saldo	financiële	baten	en	lasten 176 260 246

Resultaat	uit	gewone	bedrijfsvoering 1.532 471 1.647

Netto	resultaat 1.532.000 471 1.647

Financieel beleid

Balans per 31-12-2014 31-12-14 31-12-13

x	€	1.000 x	€	1.000

PAssIvA

Eigen vermogen

Eigen	vermogen 11.550 10.017

Voorzieningen

Overige	voorzieningen 1.241 1.917

Kortlopende schulden

Crediteuren 985 561

Ministerie	van	OCW 0 524

Belastingen,	sociale	premies	en	verzekeringen 2.017 1.959

Schulden	terzake	van	pensioenen 488 566

Overige	kortlopende	schulden 594 1.712

Overlopende	passiva 4.014 3.359

8.097 8.681

20.888 20.615

Jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 is voorzien van een goed-
keurende accountantsverklaring en geeft een 
getrouw beeld van de stand van zaken in 2014. 
Het resultaat is € 1.532.000,- positief.
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 directeur besproken, waarna 
bijstelling van het uitgavepatroon van de school 
volgt. Periodiek worden financiële rapportages op 
bestuursniveau verstrekt en met het College van 
Bestuur besproken.

Resultaat analyse
De begroting van SPO Utrecht is opgebouwd 
uit 34 deelbegrotingen. De opstelling 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 
resultaat-neutraal zijn. Zoals vermeld, is bewaking 
van de positieve exploitatieresultaten een belang-
rijk onderdeel van de ‘planning en control cyclus’. 
Op het moment van opstellen van de begrotingen 
is er nog een aantal onbekende factoren zoals 
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Detachering personeel € 81.000
Dit betreft de opbrengst van extern gedetacheerd 
personeel. In 2014 is een aantal detacherings-
contracten beëindigd, deze waren wel begroot.

Overige baten € 235.000
Hogere baten uit ouderbijdragen (€ 91.000), spon-
soring (€ 12.000), projecten (€ 31.000), bijdrage 
verhuiskosten (€ 84.000) en diverse niet begrote 
baten ad € 20.000 uit schoolpleinen, gymzalen 
en acties zoals oud papier, sponsorlopen, U-pas 
bijdrage etc., veroorzaken deze meeropbrengsten.

 

Lasten

Lonen en salarissen € 118.000
De salarislasten zijn in 2014 € 118.000 lager dan 
begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een lagere loonstijging dan begroot. 

Overige personele lasten € 991.000
Bij dit onderdeel zijn er hogere lasten voor extern 
personeel (€ 1.136.000), dotatie voorziening jubilea 
(€ 29.000) en schoolbegeleidingsdiensten  
(€ 75.000) en anderzijds lagere lasten voor cursus 
en scholing (€ 280.000). De extra lasten voor 
extern personeel worden grotendeels veroorzaakt 
door loonkosten ten behoeve van de Internationale 
School Utrecht (€ 176.000), afrekening subsidie 
passend onderwijs met het Samenwerkingsverband 
Utrecht PO (€ 295.000), inhuur interim-directeuren 
(€ 50.000), vervanging (€ 165.000) en besteding 
van projectsubsidies ad € 450.000 zoals eerder 
genoemd bij gemeentelijke subsidies. 
De lagere lasten ten opzicht van 2013 worden 
veroorzaakt door lagere of geen uitgaven voor 
cursussen en scholing (€ 300.000), malus Vervan-
gingsfonds € 260.000, naheffing belastingdienst  
(€ 60.000) en Samenwerkingsverband grensverkeer 
(€ 180.000).

Afschrijvingen
Per school zijn meerjaren-investeringsplannen 
opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks geactua-
liseerd, waarbij verschuivingen tussen activa moge-
lijk zijn. In 2014 is meer dan begroot geïnvesteerd 
in ict en installaties en minder in leermethoden 
en meubilair. In 2014 is in totaal voor € 1.233.000 
geïnvesteerd in materiële vaste activa. In 2015 is 
daarvoor € 1.500.000 begroot.

Financieel beleid

ontwikkelingen van leerlingenaantallen, personele 
formaties en cao-maatregelen. De kalenderjaar- 
begroting, waarvan ruim 80% bestaat uit personele 
lasten, is mede gebaseerd op het personeels- 
formatieplan 2013-2014 en voor 5/12 deel 
gebaseerd op het in het voorjaar 2013 opgestelde 
formatieplan 2014-2015. Dit leidt onvermijdbaar tot 
verschillen tussen de begroting en de realisatie. 

Extra gelden uit NOA en herfstakkoord
Het begrote exploitatie resultaat voor 2014 was 
€ 471.000 positief. SPO Utrecht heeft in 
februari 2015 echter circa € 925.000 aan extra 
baten ontvangen voor het schooljaar 2014-2015. 
Dit zijn onder meer de middelen uit het Nationaal 
Onderwijsakkoord (NOA) en de herfstakkoorden. 
5/12 deel hiervan, voor de periode augustus tot en 
met december, is in 2014 als baten opgenomen. Dit 
heeft een positief effect op het resultaat ad 
€ 400.000.

Baten

Personele vergoedingen € 1.690.000
Zoals eerder genoemd heeft SPO Utrecht circa 
€ 400.000 aan niet begrote extra baten uit het 
herfstakkoord en het NOA ontvangen. Door de groei 
van het aantal leerlingen en de verhoging van de 
lumpsum, namen de baten met € 230.000 toe. Aan 
groeibaten werd € 200.000 meer gerealiseerd dan 
begroot. Verder zijn er hogere baten gerealiseerd 
voor diverse posten.

De daling ten opzichte van 2013 wordt veroorzaakt 
doordat in december 2013 eenmalig € 1.975.000, 
bestemd voor 2014, is toegekend. Verder zijn er 
in 2013 hogere groeibaten, impulsgelden, baten 
lerarenbeurs en overlopende projectsubsidies 
(onderwijstijdverlenging, wetenschap en techniek) 
gerealiseerd.
 
Vergoeding materiële kosten -€ 146.000
De vergoeding voor de materiële kosten is voor 
2014 onjuist begroot. De stijging ten opzichte van 
2013 wordt veroorzaakt door de groei van het aantal 
leerlingen. 
 
Gemeentelijke subsidies € 579.000
Door onderbesteding van de subsidies heeft de 
gemeente extra gelden beschikbaar gesteld. Deze 
hebben tot hogere baten geleid en zijn grotendeels 
ingezet ten behoeve van schakelklassen en leer-
tijduitbreiding. Het verschil ten opzichte van 2013 
wordt veroorzaakt door bovengenoemde zaken.

Opbrengst medegebruik € 125.000
Bij medegebruik van lokalen door derden worden 
huisvestingskosten in rekening gebracht. Door 
toename van het medegebruik zijn de opbrengsten 
hoger dan begroot. In 2013 zijn met terugwerkende 
kracht meerdere jaren in rekening gebracht.
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Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten € 84.000
Op deze posten worden de rentebaten en bank-
kosten geboekt, maar ook de koersverschillen van 
de obligatieleningen. Op de lasten worden aan-
gekochte rente, provisiekosten en koersverliezen 
geboekt. 
De rentebaten uit de rekening courant en spaarre-
kening zijn lager dan begroot. Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de daling van de rentevergoeding 
percentages en de afgenomen liquiditeiten.

Treasury beleid
SPO Utrecht beschikt over een treasurystatuut, dat 
voldoet aan de regeling Beleggen en Belenen uit 
2009. Beleggingen vinden alleen plaats in financi-
ele instellingen met minimaal een AA-minus rating. 
Tevens zijn deze instellingen lid van de Europese 
Unie of een partij inzake de overeenkomst E.E.R. 
In 2014 is het gevolgde beleid gebaseerd op het 
treasurystatuut. Liquiditeitsoverschotten op lange 
termijn zijn in effecten belegd, overschotten met 
een korte looptijd worden op de meest effectieve en 
rentegevende wijze weggezet.

Prestatie-box gelden
SPO Utrecht heeft in 2014 circa € 941.000 aan 
prestatie-box baten ontvangen.
Deze gelden zijn onder meer ingezet voor:
-  de aanschaf van taal- en rekenmethodes en 

het verbeteren van taal- en rekenprestaties van 
leerlingen,

-  het ondersteunen van personeel bij het geven van 
meer maatwerk in het onderwijs, door coaching 
van leerkrachten, collegiale consultatie en scho-
ling voor de functie ‘opleider in school’,

-  het vormgeven van een deel van het curriculum 
van de school rond culturele vorming.

Voorzieningen

Personele voorzieningen € 705.533
Bovenschools worden voorzieningen gevormd 
voor personeel zoals voor spaarverlof, jubilea 
etc. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn in de 
personele voorzieningen opgenomen. De lasten 
die het gebruik van duurzame inzetbaarheid 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 gebruik van de 
duurzame inzet wordt frequent gemonitord. Vanaf 1 
oktober 2015 kunnen personeelsleden in de leeftijd 
vanaf 57 jaar de uren voor duurzame inzetbaarheid 
sparen. Dit wordt in overleg met de leidinggevende 
afgesproken en vastgelegd. Voor deze verlofuren 
dient een voorziening te worden gevormd. Over de 
periode 2014 zijn hierover geen afspraken gemaakt. 
Een voorziening hiervoor wordt over 2014 dus niet 
opgenomen. 

Voorziening onderhoud
Het saldo van deze voorziening bedraagt € 535.712 
en wordt gebruikt om in de jaren 2015-2019 een 
deel van het achterstallig onderhoud weg te 
werken. 

Financieel beleid

Huisvestingslasten

Kosten huur € 3.000
Deze post betreft de huur en servicekosten van het 
bestuurskantoor, huur van het pand voor de BSA, 
externe opslagruimte en tijdelijke medegebruik van 
lokalen. 

Onderhoud en dotatie onderhoudsvoorziening  
€ 177.000
In 2014 is € 200.000 extra gedoteerd aan de 
voorziening onderhoud. 

Energie en water -€ 14.000
In 2014 zijn de energiekosten lager dan begroot en 
€ 127.000 lager dan 2013. Dit wordt deels veroor-
zaakt door de Europese aanbesteding van energie, 
waardoor de verbruiksprijzen gedaald zijn. 

Schoonmaakkosten € 124.000
Door ingebruikname van nieuwbouw zijn ook 
in 2014 incidenteel extra schoonmaakkosten 
gemaakt. Verder is de toename veroorzaakt door de 
toename van het aantal leerlingen.

Overige huisvestingslasten € 2.000
Deze post bevat lasten voor afvalverwijdering, 
zuiveringsheffing en medegebruikskosten in 
schoolgebouwen met meerdere gebruikers. 

Overige instellingslasten
Administratie en beheerslasten -€ 29.000
Bij dit onderdeel zijn er lagere kosten voor de 
accountant en administratiekosten (€ 16.000) 
en telefonie (€ 13.000). Het verschil met 2013 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere 
administratiekosten als gevolg van de Europese 
aanbesteding en lagere telefonie- en PR-kosten.

Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen  
€ 204.000
In 2014 zijn er lagere lasten dan begroot voor 
verbruiksleermiddelen (€ 40.000) en hogere lasten 
dan begroot voor reproductiekosten (€ 25.000), 
beheer van ict en software-licenties (€ 215.000).  
De hogere kosten voor ict-beheer worden onder 
meer veroorzaakt door het verplaatsen van hard-
ware naar de opgeleverde nieuwbouwlocaties. In 
2013 waren er hogere lasten voor leermiddelen en 
kleine inventaris. 

Overige instellingslasten € 96.000
De post ‘overige instellingslasten’ bevat een ver-
zameling van beheersmatige posten en lasten ten 
behoeve van leerlingactiviteiten. De lagere lasten 
op dit onderdeel wordt grotendeels veroorzaakt 
door de posten excursies/werkweken (€ 37.000), 
abonnementen, contributies en representatie-
kosten (€ 35.000). In 2013 waren er hogere 
uitgaven voor reizen en excursies, testen en toetsen 
(Cito), projectkosten en incidentele lasten van de 
vso Herderschêeschool in het nieuwe STIPgebouw.
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,,Toen kwam al snel het inzicht dat we het waardevolle van 
ons kleuteronderwijs vast moeten houden, ook ná groep 1-2. 
Kleuteronderwijs is immers heel ervaringsgericht en kleuters leren 
er communiceren, samenwerken, samen delen. Kijk maar, de 
cirkel van Frea Janssen Vos, de basis voor ontwikkelingsdoelen 
van kleuters, vertoont grote overeenkomsten met de 21ste 
eeuwse vaardigheden die we kinderen willen aanleren. Kijk in 
de kleuterhoeken: het lijkt of kinderen spelen, maar je ziet dat 
kinderen bezig zijn met rekenen, taal, sociaal-emotioneel leren. 
We realiseerden ons dat kleuteronderwijs de basis vormt van ons 
21ste eeuws leren.’’

In de hoek met de boerderijwinkel gaan de spullen voor de 
picknick over de toonbank. Drie melk, brood natuurlijk en twee 
bananen. Diederik pakt de spullen uit de vakken, die met plaat-
jes, woorden, cijfers en stippen laten zien hoe groot de voorraad 
is. Hij legt ze op de toonbank. ,,Dat kost één drieënveertig!’’ zegt 
Diederik. ,,Waar is het geld?’’

Annemarie Roman: ,,De kracht van kleuters is dat ze ontzettend 
geprikkeld worden door hun omgeving. Leerkracht Saskia 
Versaan: ,,Bij het inrichten van de ‘hoeken’ zorg je voor extra 
prikkeling en denk je nóg bewuster na hoe je bijvoorbeeld 
rekenen kunt verstoppen in hun spel.’’

Annemarie: ,,Het allerleukste van kleuters is dat ze nieuwsgierig 
zijn en zoveel willen weten. We merken nu dat kinderen in de 
bovenbouw het moeilijk vinden om goede onderzoeksvragen te 

stellen. Blijkbaar leer je dat automatisch af als het onvoldoende 
wordt gestimuleerd, want als kleuter hadden ze daar geen enkele 
moeite mee.’’ 
,,Bij de introductie van een thema in de kleutergroep gaat de 
leerkracht uit van wat kinderen weten. Je maakt een woordweb 
met de groep. Je laat de kinderen dingen uitproberen om ze te 
prikkelen, ze ‘wakker’ te maken en dan komen de vragen. Kleuters 
hebben vragen, ze zitten vól vragen, willen van alles weten en 
leren. Zie je de overeenkomsten met onderzoekend leren?’’

,,Om die verworvenheden door te trekken in je hele school, moet 
je creatief zijn. We hebben in het begin best geworsteld hoe we 
het moesten aanpakken met leerlijnen, losse lessen geven... 
Inmiddels hebben we een leerlijn voor deze vaardigheden 
gemaakt voor de hele school, van groep 1-2 tot en met groep 8. 
Met de leerlijnen zullen onze leerlingen, naarmate ze er langer 
mee werken, meer vragen krijgen, verwachten we.’’

Annemarie Roman laat een rode map zien, de belangrijke 
‘moedermap’ waarin collega Cecile Heijs met input van het hele 
team, expliciet heeft uitgeschreven op welke manier 21ste eeuwse 
vaardigheden als onderzoeken en presenteren op obs Voordorp 
worden getraind. Iedere leerkracht beschikt over de delen voor 
zijn eigen groep.

Bij de kleuters ziet de leerlijn er zo uit. Na de introductie van een 
thema leren kinderen op school hun vraag te formuleren, die thuis 
te stellen en het antwoord de volgende dag mee naar school te 
nemen en aan de groep te vertellen in een ‘mini-presentatie’. 
Presenteren oefenen kleuters dus ook. ,,Kinderen nemen in het 
begin graag een knuffel mee naar school. Dan vraagt de leerkracht 
bijvoorbeeld: wie is jouw knuffel? Vertel dat aan de groep. Niet 
iedereen kan dat zomaar, je wilt dat kinderen de vrijheid voelen 
om te vertellen voor de groep, zich veilig voelen.’’

Annemarie Roman: ,,We onderzoeken nu of we een methode kun-
nen vinden die kennis en leerdoelen integreert in onze leerlijnen 
voor vaardigheden, zodat we alles op school aanpassen aan 21ste 
eeuws leren. Het is spannend om methodes los te laten.’’ Ook 
onderzoekend leren voor leerkrachten dus...

ons kleuteronderwijs  
ís al 21ste eeuws
,,We gaan picknicken en we gaan met de auto.’’ Jeltje heeft de 
leiding, hij draait zelfbewust aan het stuur van de auto (vroem, 
vrrrrrrrroem...). Maike en Mai wachten geduldig achterin. ,,En 
het is héél ver weg,’’ zegt Jeltje. Even is het stil en dan zegt Maj: 
,,Maar we moeten straks wél even tanken.’’

Zó werken de kleuters uit groep 1 van Saskia Versaan op obs 
Voordorp samen. Onder de stralende leiding van de kleine Noefal 
(vandaag de hulp van de juf) hebben ze allemaal gekozen waar 
en met wie ze willen ‘werken’. Jeltje, Maj en Maike kozen het huis. 
Ze hebben voor de picknick eerst boodschappen gedaan in de 
boerderijwinkel, waar Diederik en Lotte de scepter zwaaien.

Annemarie Roman, onderbouwcoördinator en leerkracht groep 
3: ,,Wij behoorden drie jaar geleden tot de eerste lichting die 
op studiereis naar San Diego ging, toenmalig directeur Marloes 
Hopman en ik. Terug op school probeer je je enthousiasme en de 
werkwijze over te brengen. Dat is best lastig. De collega’s in de 
kleutergroepen reageerden op onze verhalen met: ‘oh, dat doe ik 
al’ en ‘dat doe ik ook...’

Dit hebben kinderen nodig in de 21ste eeuw: 

vaardigheden op het gebied van communicatie, 

ict-geletterdheid, sociale en culturele 

vaardigheden waaronder burgerschap, 

vaardigheden op het gebied van creativiteit, 

kritisch denken en het oplossen van problemen.

Zeker de helft van de SPO-scholen werkt 

intensief aan modern 21ste eeuws onder wijs. 

In acht reportages lees je hoe die ‘vaardig-

heden van morgen’ elke school op eigen wijze 

veranderen. obs voordorp zag dat juist in 

het kleuteronderwijs deze vaardigheden diep 

verankerd zijn en breidde dit inzicht uit naar 

de rest van de school. 

Reportage
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de komende jaren. De onder- en bovengrens voor 
dit kengetal is respectievelijk 0% en 5%.

Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal
Door de PO-Raad is een instrument ontwikkeld om 
te bepalen of er op basis van de ‘Don-systematiek’ 
voldoende kapitaal aanwezig is. In deze berekening 
wordt het balanstotaal verminderd met het be-
nodigde kapitaal voor financiering van vervanging 
materiële vaste activa, kortlopende schulden en het 
opvangen van tegenvallers in de exploitatie (buffer-
functie). 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 8% van de 
totale baten gesteld.  
Gezien de bovenstaande kengetallen kan geconclu-
deerd worden dat SPO Utrecht als stichting, ruim 
tien 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 dan 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 sprake van een vertraagd effect, doordat de be-
kostiging per schooljaar is gebaseerd op het aantal 
en soort leerlingen op de peildatum 
1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Dit 
kan echter financieel wel een fors effect hebben. 
Door het opstellen van een gedetailleerde meer-
jarenbegroting per school worden deze effecten 
onderkend. Het leerlingaantal van SPO Utrecht 
groeit ook de komende jaren. Door de bestuursaan-
stelling van het personeel is overplaatsing mogelijk 
van krimpscholen naar groeischolen. Daarnaast 
ontvangt SPO Utrecht als gevolg van groei 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. 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 daarvoor geformeerd 
team van specialisten ondersteunt de scholen bij 

Continuïteitsparagraaf

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 
resp. 0,5 en 1,5. 

Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaat het er om in hoeverre 
een bestuur op lange termijn, ook in tijden van 
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Absolute normen voor de solvabiliteit zijn moeilijk 
te geven. Beoordeling van het eigen vermogen kan 
niet los worden gezien van de beoordeling van de 
hoogte van de voorzieningen. Immers, wanneer die 
niet toereikend zijn om de toekomstige verplicht-
ingen te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen 
vermogen moeten plaatsvinden. De ondergrens 
voor de solvabiliteit is circa 20%.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding van 
het geïnvesteerde vermogen tot de gerealiseerde 
omzet. Een hoge waarde duidt op een overka-
pitalisatie, een lage waarde duidt op een tekort 
aan kapitaal. Deze kapitalisatiefactor is onder 
te verdelen in een drietal kengetallen te weten 
de transactie-liquiditeit ten behoeve van de 
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 8% als 
bovengrens gesteld. 

Rentabiliteit
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 financi-
eel management met mogelijke consequenties in 

Financieel beleid

Kengetallen Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2014 2013 2015 2016 2017

Liquiditeit	
(vlottende	activa/kortlopende	schulden) 1,13 1,07 1,15 1,20 1,30

Solvabiliteit 

eigen	vermogen(exclusief	voorzieningen)/totaal	passiva	*	100% 55% 49% 56% 56% 56%

Kapitalisatiefactor 
totaal	passiva/totale	baten	*	100%	 37% 35% 34% 35% 35%

Rentabiliteit 	
exploitatie	resultaat	/totale	baten	*	100% 2,7% 2,8% -0,01% -0,02% 0,47%
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Kengetallen exploitatie

Werkelijk	2014 Werkelijk	2013

rentABIlIteIt

(Rijks)bijdragen	OCW	/	totale	baten 91,6% 92,4%

Overige	overheidsbijdr.	/	totale	baten 6,0% 4,4%

Overige	baten	/	totale	baten 2,0% 2,7%

Financiële	baten	/	totale	baten 0,4% 0,6%

Personele	lasten	/	totale	lasten 84,6% 83,5%

Afschrijvingslasten	/	totale	lasten 2,6% 2,5%

Huisvestingslasten	/	totale	lasten 6,5% 6,6%

Ov.instellingslasten	/	totale	lasten 6,2% 7,3%

Personele	lasten	/	totale	lasten 84,6% 83,5%

Materiële	lasten	/	totale	lasten 15,4% 16,4%

BAten / lAsten Per leerlIng

(Rijks)bijdragen	OCW	/	leerling  €	 5.233  €	 5.626 

Overige	overheidsbijdragen	/	leerling  €	 345  €	 266 

Overige	baten	/	leerling  € 113  € 164 

Financiële	baten	/	leerling  €	 20  €	 35 

Personele	lasten	/	leerling  €	 4.701  €	 4.943 

Afschrijvingslasten	/	leerling  €	 144  €	 149 

Huisvestingslasten	/	leerling  €	 363  €	 388 

Ov.instellingslasten	/	leerling  €	 346  €	 431 

Personele	lasten	/	leerling  €	 4.701  €	 4.943 

Materiële	lasten	/	leerling  €	 853  €	 968 

Baten	-	Lasten	(per	leerling) 	€	 155 	€	 171

de uitvoering hiervan. Verder wordt met kwaliteits-
kaarten per school gewerkt. Deze kwaliteitskaart 
bevat 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 actief verzuimbeleid. Per 1 januari 2013 is 
SPO Utrecht eigen risicodrager geworden voor het 
eerste ziektejaar en vanaf 1 augustus 2013 voor 
alle ziekteverzuim. Voor de vervanging van ziek 
personeel wordt een deel (55%) van de bespaarde 
Vervangingsfondspremie aan de scholen verstrekt, 
uit het restant wordt op bestuursniveau een 
‘calamiteitenvoorziening’ gevormd voor onvoor-
ziene risico’s op dit gebied.

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

Risico’s ten aanzien van huisvesting
De SPO-scholen zijn in 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 is tevens 

het gemeentelijk onderhoud een taak van SPO 
Utrecht. Een MOP waarin de waarin dit onderhoud 
samen met het schoolbestuurlijk onderhoud is 
opgenomen, is in 2014 opgesteld. SPO Utrecht zal 
de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening 
baseren op dit 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 solvabi-
liteit en de kapitalisatiefactor. Voor budgetbeheer 
worden de liquiditeit en rentabiliteit gebruikt. 

Financieel beleid
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Meerjarenoverzicht leerlingen en personeel

Personele bezetting in fte Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2014 2013 2015 2016 2017

Management/directie 50 50 52 52 52

Onderwijzend	personeel 611 633 644 635 643

Overig	personeel 92 92 100 94 90

	Totaal 753 775 796 781 785

leerlingprognoses 2015-2017 Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot

2014 2013 2015 2016 2017

Aantal	leerlingen	per	1	oktober 10.051 9.912 10.887 11.322 11.528

Meerjaren cijfers
In 2015 is de meerjarenbegroting 2015 tot en met 
2019 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 
in grote lijnen opgenomen. Vanaf 2015 zijn de 
scholen vso Pelscollege en so Fier onderdeel van 
SPO Utrecht. De begrotingen van deze scholen zijn 
dan ook in de meerjarenbegroting opgenomen.


