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Voorwoord van de bestuurder  

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het bestuursverslag 2017 behorende bij de jaarrekening over de periode 1 januari 2017 

tot en met 31 december 2017 van stichting Openbaar Onderwijs Houten. Met dit bestuursverslag 

verantwoordt OOH zich richting het ministerie OC&W en alle andere belanghebbende stakeholders 

en belangstellenden.  

Het bestuursverslag bestaat uit deze aanbieding, een verslag van de Raad van Toezicht, een verslag 

van de directeur-bestuurder en een paragraaf met een overzicht van de toekomstige ontwikkelingen. 

In het rapport inzake de jaarrekening kunt u de balans per 31 december 2017 en een 

exploitatierekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 vinden. Beide zijn 

voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. Het rapport inzake de jaarrekening maakt 

onderdeel uit van het bestuursverslag.  

 

Het financieel jaarverslag 2017 is, conform het bepaalde in de stichtingsstatuten, ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Raad van Toezicht. In dit bestuursverslag wil ik een zo volledig mogelijk beeld 

geven van de activiteiten van onze stichting. In 2015 werd het strategisch beleidsplan voor de 

stichting vastgesteld voor 2015 tot 2019. Het jaarplan 2017 werd ontleend aan dit strategische 

beleidsplan. We hebben stappen gezet op weg naar de realisatie van onze idealen en ambities. In dit 

jaarverslag kunt u lezen welke plannen we hadden voor 2017 op de diverse onderdelen en welke 

resultaten we boekten als organisatie. In 2017 stond het inspectiebezoek aan de organisatie en 

werken aan de kwaliteit van het onderwijs centraal. De organisatie is gezond in haar 

onderwijsresultaten en financiën. Scholing en professionalisering is een belangrijk item in de totale 

organisatie, daarbij wordt gebruikt gemaakt van zowel scholing op locatie als e-learning en blended 

learning. Vanuit het bestuursbureau worden de vijf scholen ondersteund in de uitvoering van hun 

taken, door stafmedewerkers financiën, huisvesting en ICT. De directeuren worden vanuit het 

bestuursbureau ook administratief ondersteund. Het verheugt mij dat in alle gremia merkbaar is dat 

het kind centraal staat in onze organisatie. We doen het voor de kinderen die aan onze zorg zijn 

toevertrouwd, dat is onze motivatie en maakt ons werk boeiend en uitdagend. 

Het huis is op orde, maar onze ambities reiken verder. Het in gang gezette onderwijsconcept voor 

hoogbegaafden, het Piramide onderwijs op Klavertje Vier, is in 2016 uitgebreid tot 4 groepen. 

Mogelijk dat hier in 2018 een vijfde groep aan toegevoegd gaat worden.  

 

Daarnaast zijn er belangrijke besluiten vanuit het samenwerkingsverband Profi Pendi in 2017 tot 

stand gekomen. Vanaf 2018 kunnen we rekenen op beduidend meer financiële middelen, die het 

mogelijk kunnen maken echt vorm te geven aan inclusief onderwijs. Dicht bij huis, passend onderwijs 

voor nagenoeg alle kinderen blijft onze ambitie. Deze verandering vraagt om adequate oplossingen 

binnen iedere school en binnen iedere klas. We spannen ons in daarin succesvol te zijn. In ons 

volgend jaarverslag zult u er alles over kunnen lezen. In de pagina’s hierna blikken we met u terug 

op 2017. Dank voor iedereen die geholpen heeft om goed onderwijs te kunnen realiseren voor al 

onze leerlingen. 

We wensen u veel leesplezier toe.  

 

J.F.H.M. Smits-Verwijst MPM 

Directeur-bestuurder/College van Bestuur 
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1. Organisatie en ambities 

Openbaar Onderwijs Houten verzorgt het onderwijs op de vijf openbare basisscholen in de gemeente 

Houten. In 2017 kregen ongeveer 1300 leerlingen op onze scholen onderwijs, 125 medewerkers 

waren betrokken bij de uitvoering van het onderwijs of de ondersteuning. In onze organisatie staat 

het kind centraal. Elk kind verdient een fijne plek op een van onze scholen met de juiste zorg en 

begeleiding van de leerkracht(en). Alle leerlingen zijn op scholen van OOH welkom mits de openbare 

identiteit van de stichting wordt gerespecteerd. OOH denkt niet in beperkingen van kinderen maar 

probeert samen met de ouders kansen te zien om voor elk kind een passende plek te creëren. Hierbij 

maken onze medewerkers dagelijks het verschil! We zijn een stichting die met een open vizier en 

daadkracht naar de toekomst kijkt. Door taken bij directeuren weg te halen en te centraliseren 

ontstaat er meer ruimte voor de leidinggevenden om samen met het team te werken aan de 

onderwijskundige ontwikkeling. De organisatie steekt vooral in op het versterken van het primaire 

proces, dicht bij de kinderen. 

1.1. Juridische- en organisatiestructuur 

Openbaar Onderwijs Houten is sinds 1-1-2009 een stichting. Deze stichting is ontstaan uit de 

Bestuurscommissie Houten (BOOH). Onder de stichting OOH (bestuursnummer 41866) behoren per 

31 december 2017 vijf scholen. De basisscholen zijn alle gelegen in de gemeente Houten.  

 

Het organogram van stichting OOH geeft de interne organisatiestructuur weer en ziet er als volgt 

uit: 
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1.2. Besturingsmodel en toezicht 

In 2012 is de stichting overgegaan op een besturingsmodel Raad van Toezicht – College van Bestuur. 

Het College van Bestuur van stichting OOH bestaat uit een persoon, de directeur-bestuurder. De 

Raad van Toezicht geeft de kaders in hoofdlijnen aan. Periodiek legt de directeur-bestuurder 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht, onder andere door middel van het voorliggende 

bestuursverslag. De directeur-bestuurder wordt bijgestaan door stafmedewerkers.  

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in 

de statuten, de notariële akte en het managementstatuut. Dit in het kader van Code Goed Bestuur.  

De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van de schooldirecteuren. Ook de taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de schooldirecteuren zijn vastgelegd in het 

directeurenreglement. Schooldirecteuren leggen verantwoording af aan de directeur-bestuurder.  

 

Binnen de stichting OOH en de voor de stichting geldende statuten en reglementen functioneert een 

Raad van Toezicht. De Raad heeft tot taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe 

te zien op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting. 

De Raad van Toezicht adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeur-bestuurder, fungeert als 

klankbord en is werkgever van de directeur-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de 

toezichthouders zich op het belang van de organisatie.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Binnen de Raad zijn alle relevante kennisvelden en 

deskundigheden en relevante externe netwerken vertegenwoordigd.  

 

Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder en toezichthouders 

Voorzitter College van Bestuur in 2017: 

1. J.F.H.M. Smits-Verwijst MPM, in dienst 1-1-2013, aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 
In 2017 maakten de volgende leden deel uit van de Raad: 

1. Drs. W.F. Smit, voorzitter, portefeuille financiën, werkgeversrol 

2. Dr. C.H. Kooi-de Bruijne 

3. Ir. T. Jille-Wlczek. tot april 2017, portefeuille financiën 

4. Drs. J.C.M. Kiewiet-Kester 

5. Dr. G. Steenbruggen, werkgeversrol 

6. Drs. R.A.H. Klerkx, vanaf 12-04-2017, portefeuille financiën 

Overige taken worden gezamenlijk opgepakt.  

 
Rooster van aftreden  

Naam       Benoemd Aftredend Termijn 

Mw. C.H. Kooi-de Bruijne  01-02-2011 01-02-2019 tweede 

Mw. T. Jille-Wlczek  01-02-2010 01-04-2017  tweede 

Mw. J.C.M. Kiewiet-Kester  26-03-2014 26-03-2018 eerste  

Mw. G. Steenbruggen  11-07-2014 11-07-2018 eerste  

Dhr. W.F. Smit    07-10-2015  07-10-2019  eerste 

Dhr. R.A.H. Klerkx   12-04-2017   12-04-2021  eerste 

1.3. Strategisch beleid: ambities en kernactiviteiten  

Stichting OOH verzorgt primair onderwijs aan 4 tot 13 jarigen in de gemeente Houten. In principe is 

elk kind welkom bij OOH en toelaatbaar. Het doel van de organisatie:  
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De taak van het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op een wereld die er nog niet is, staat 

op de voorpagina van het strategisch beleidsplan 2015-2019. Niet voor niets is deze uitspraak 

gekozen. Het onderwijs heeft samen met de ouders de bijna onmogelijke taak om kinderen op te 

voeden en toe te rusten met vaardigheden die ze in staat stellen als volwassenen te functioneren in 

een wereld waarvan we nog geen goed beeld hebben, met technologie die we nog niet goed kennen, 

mogelijk voor een beroep dat nu nog niet eens bestaat. 

OOH wil kinderen afleveren die kunnen omgaan en anticiperen op deze veranderingen in de 

maatschappij, ieder op zijn of haar eigen niveau. Bij OOH staan kinderen centraal en doen ertoe! 

 

De ambitie is hoog. Het is zoals het in de klas ook werkt. Hoge verwachtingen kunnen leiden tot 

hogere resultaten. De kunst zal zijn om de ambitie als leidend te zien en niet als molensteen te 

ervaren. Een uitdaging die we vol vertrouwen aangaan. 

 

Onze missie verwoorden we als volgt: 

 “Wij geven in Houten kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs dat voor iedereen 

toegankelijk is. Binnen ons onderwijs ontwikkelen al onze leerlingen optimaal hun sociale, 

maatschappelijke en intellectuele vaardigheden en competenties. Onze scholen bieden leerlingen, 

ouders en leerkrachten een veilige omgeving waar, vanuit democratische waarden en normen, wordt 

samengewerkt aan het met respect uitwisselen van levensbeschouwelijke, culturele en  

maatschappelijke opvattingen.” 

 

Normen en waarden 

Onze normen en waarden zijn gebaseerd op afspraken tussen leraren en ouders en sluiten aan bij: 

▪ de rechten van de mens 

▪ de rechten van het kind 

▪ de grondwet 

▪ VN verdrag voor mensen met een beperking  

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Samen met ouders (en kinderen) zijn we 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Door samen de problemen te bespreken en 

oplossingen te bedenken is de kans op succes groot. Onze normen en waarden komen vanuit de 

basis, van onderop. De kracht zit hem in het feit dat de normen en waarden gelden voor iedereen, 

ongeacht geloof of overtuiging. Dat geeft ruimte aan de eigenheid van elk individu. 

 

Diversiteit 

Diversiteit is een van de pijlers onder het openbaar onderwijs. Het OOH is een organisatie met vijf 

scholen die onderling met elkaar verbonden zijn, maar tegelijk een eigen identiteit koesteren. Het 

Openbaar Onderwijs Houten kiest ervoor om 'samen apart’ te zijn. Dit komt terug in de 

onderwijsconcepten van de scholen die dezelfde uitgangspunten verschillend uitwerken conform hun 

specifieke pedagogische didactische visie.  

 

Motto samenwerken aan eigenheid 

OOH wil dat elke school een eigen profiel kiest, met een overtuigende visie. Zo is er voor elk kind 

een plek die bij hem of haar past en de ouders de kans om te mogen kiezen. De identiteit van onze 

scholen komt tot uiting in zowel ons motto als in ons beeldmerk: Met hart voor kinderen in het hart 

van de wijk. 
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Met hart voor kinderen 

Binnen een duidelijke structuur met afspraken en regels geven gepassioneerde leerkrachten kinderen 

de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.  

 

In het hart van de wijk 

Onze scholen staan midden in de wijk. De scholen fungeren als ontmoetingsplek en we zoeken, waar 

mogelijk, samenwerking met organisaties in de wijk.  

 

Ruimte voor jezelf 

Kinderen krijgen de ruimte en de kansen die hen stimuleren om zichzelf in een veilige omgeving 

verder te ontwikkelen. Met hart voor kinderen dagen we kinderen uit om vertrouwen te krijgen in 

zichzelf. Door een positieve benadering en nadruk op de zelfstandigheid van de kinderen. 

 

Ruimte voor een ander  

Ook andere kinderen mogen er zijn. Kinderen leren om andere kinderen de ruimte te geven. Door 

taakgericht samen te werken, leren kinderen elkaars verschillen te waarderen en respecteren. Want 

verschillen mogen er zijn. 

 

1.4. Samenwerkingspartners  

De ouders 

Opvoeding en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eindverantwoordelijkheid voor 

de opvoeding ligt bij de ouders. Binnen de scholen is OOH verantwoordelijk. We voelen ons vanuit 

de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind intensief betrokken bij de opvoeding en zien ons als 

pedagogische partners in de opvoeding. OOH stelt zich daarom proactief op in de samenwerking met 

ouders en gaat uit van wederzijds vertrouwen. School en thuis moeten goede afstemming hebben in 

de opvoeding. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen. 

Samenwerken biedt extra kansen voor goed onderwijs. OOH wil graag open communiceren met 

ouders. Zo weten we wat we van elkaar mogen verwachten. 

 

De omgeving 

OOH zorgt voor de ontwikkeling, het onderwijs en het welzijn voor kinderen van 4-13 jaar. Met ons 

onderwijs willen we aansluiten bij de voorschoolse periode. Om dit goed te kunnen doen, streven we 

naar een ‘warme’ opstap van kinderen vanuit de voorschoolse periode naar onze basisscholen. 

Tevens zorgen we voor een ‘warme’ overdracht van kinderen naar de verschillende vormen van 

vervolgonderwijs. We werken daarvoor samen met partners in de omgeving: buurt en wijk, 

peuterscholen, kinderopvang, jeugdzorg, gemeente en andere po-scholen en scholen voor voortgezet 

onderwijs. OOH wil sturend inhoud geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen in de 

leeftijd van 2-13 jaar. OOH legt verantwoording af over haar inspanningen en resultaten. We doen 

dat aan ouders, samenwerkende instellingen en overheid. De omgeving wordt gezien als een veilige 

basis voor een kind. We beogen daarbij tweerichtingsverkeer: de omgeving in de school halen en de 

school treedt ook naar buiten om zo de wereld te leren verkennen. 

 

 

Door of in overleg met de directeur-bestuurder vindt er met diverse instanties structureel en/of 

incidenteel overleg plaats. Dit betreft met name: 

- LEA (lokaal educatieve agenda) 

- gemeente 

- Brede School 

- Besturen basisonderwijs Houten 

- Samenwerkingsverband Profi Pendi 

- PO Raad 

- VOS/ABB 
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1.5. Communicatie en verantwoording 

Overleg- en communicatiestructuur  

Het overleg en de communicatie vindt cyclisch een aantal keren per jaar plaats via vergaderingen, 

mail, nieuwsbrief en social media. Dit betreft met name: 

- RvT 

- directeurenoverleg (DIRO) 

- bestuursbureau 

- schoolteams 

- GMR 

- MR 

- leerlingenraden 

- ouders

 

Horizontale en verticale verantwoording 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de verantwoordingslijnen van de directeur-

bestuurder richting de RvT. 

 

 
Soort informatie 
 

 
Status 

 
Frequentie 

Strategisch 
meerjarenbeleidsplan 
 

Opgestart nieuwe strategisch beleidsplan 
2015-2019, uitvoering gestart januari 2016 

Vierjaarlijks 

Strategische 
beslissingen/ statutair 
RvT bevoegdheid 

Indien van toepassing tijdens RvT vergadering Tweemaandelijks 

Begroting, 
jaarrekening en 

bestuursverslag  

In de RvT vergaderingen, waarbij de 
jaarrekening vooraf door werkgroep van RvT 

wordt besproken 

Jaarlijks 

Bestuursrapportage, 
MARAP   
bestuursniveau 

Elke maand bespreking maandrapportage 
directeur-bestuurder met stafmedewerker 
financiën, terugkoppeling naar RvT 
tweemaandelijks 

Maandelijks, 
tweemaandelijks  

Bestuurscontract Naast functioneringsgesprek wordt ook een 

voortgangsgesprek gevoerd 

Jaarlijks fg 

Halfjaarlijks vg 

Overleg directie / 
besluitenregister 

Diro tweewekelijks overleg met besluitenlijst 
CvB. RvT tweemaandelijks. Verslagen en 

besluitenlijst worden daarbij besproken en 
vastgesteld. 

Tweewekelijks en 
tweemaandelijks 

Planning en control 

cyclus bedrijfsvoering 

De administratieve organisatie is beschreven, 

in een planning en control overzicht is voor het 
hele jaar aangegeven wat wanneer uitgevoerd 
moet worden. 

Maandelijks  

Planning en control 
cyclus scholen 

Elke vijf weken bezoekt de directeur-
bestuurder de school. Het jaarplan en lopende 
zaken worden besproken met de directeur. 

Aansluitend is er een ontmoeting met het team 
tijdens lunch of thee/koffiemoment 

Vijfwekelijks 

Melding calamiteiten / 
incidenten met 
verwachting grote 
impact 

Urgente zaken worden direct gemeld bij de 
voorzitter van de RvT. Andere zaken indien van 
toepassing tijdens RvT vergadering. 
 

Direct 
 
Tweemaandelijks 
 

Gevraagd en 
ongevraagd advies 

Indien van toepassing  
Tweemaandelijks  

 

 

 

2. Onderwijsvoorzieningen 

Voor alle scholen van OOH geldt een basisarrangement vanuit de landelijke inspectie. In maart 2017 

is OOH bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Het betrof de laatste pilotfase, waarbij 

nu meer accent is komen te liggen op de wijze van aansturen vanuit het bestuur. De uitkomst van 
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dit onderzoek is, dat het bestuur zorgt voor voldoende onderwijskwaliteit op de scholen en dat de 

stichting financieel gezond is. De Brug heeft het predicaat “Goed” gekregen en de Bijenkorf 

“Voldoende” op alle onderdelen die bekeken zijn. Dat is een mooi resultaat. We lichten kort toe wat 

er zoal goed gaat:  

● het bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen 

● de sturing op opbrengstgericht werken is zichtbaar in de scholen 

● verantwoordelijkheid geven en nemen gaan goed 

● samenwerken aan onderwijskwaliteit 

● breed aanbod voor scholing aan het personeel 

● het bestuur en de scholen laten zien wat ze doen 

● het bestuur is financieel gezond 

Positief is dat er geen zaken benoemd zijn die beter moeten, wel zijn er zaken benoemd die beter 

kunnen: 

● concreet maken waar bestuur en scholen voor staan en gaan 

● de koppeling tussen het beleid van het bestuur en de uitwerking in de scholen kan sterker 

● opbrengstgericht werken is nog niet klaar; de hoge verwachtingen van kinderen kunnen nog 

explicieter gemaakt worden 

 

Het complete Inspectieverslag is te vinden op onze website: www.oo-h.nl 

 

Een van de directeuren heeft sinds 2016 de taak “adviseur kwaliteit van het onderwijs” toegewezen 

gekregen. De directeur ondersteunt en adviseert vanuit deze rol zowel de directeuren als de intern 

begeleiders en de directeur-bestuurder met als doel om in ieder geval de eindopbrengsten op het 

gewenste niveau te brengen en om het proces van opbrengst bewustzijn te verhogen. De adviseur 

kwaliteit adviseert bij de aanpak van het professioneel handelen in de school zodat de impact hiervan 

toeneemt. Dit vindt plaats door middel van periodieke gesprekken met de directeuren en IB’ers op 

de afzonderlijke scholen.  

 

In het Nationaal Onderwijs Akkoord staat een aantal ambities voor het onderwijs geformuleerd. Deze 

zijn gekoppeld aan de regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020. Deze regeling bepaalt dat 

scholen geld krijgen voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor 

duurzame onderwijsverbetering, professionalisering en doorgaande ontwikkellijnen. OOH is blij met 

deze regeling en zet deze middelen ten volle in voor het personeel ten einde de kwaliteit van het 

personeel te verhogen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen te verbeteren. 

2.1. Doelstellingen 

De strategische koers van stichting OOH met betrekking tot onderwijs en kwaliteit is geformuleerd 

in drie kernwaarden en drie strategische opdrachten. 

 
2.1.1 Kernwaarden 
Kijkende naar onze missie en handelend vanuit onze visie, heeft OOH een aantal kernwaarden 

verzameld die passend zijn voor de organisatie. 

Kernwaarden zijn de belangrijkste (“kern”) waarden binnen een organisatie. Het gaat om zaken die 

collectief als goed en juist ervaren worden en die men graag wil of waar we naar streven. Deze 

kernwaarden geven aan, wat ons verbindt, wie we willen zijn en wat essentieel is in onze houding, 

omdat we daarin geloven. De volgorde van deze drie kernwaarden is willekeurig, we vinden ze alle 

drie belangrijk: 

1. Eigenaarschap 

OOH hecht waarde aan eigenaarschap. Kinderen op de OOH-scholen worden hiertoe opgeleid. Op 

alle niveaus in de organisatie wordt ernaar gestreefd dat mensen verantwoordelijkheid nemen en 

werken vanuit de gezamenlijke visie. Dit vraagt dat een ieder bewust is van zijn of haar taak en zich 

daarnaar gedraagt. Daarvoor zijn ook zelfkennis en reflectievermogen noodzakelijk. Subkern- 

waarden hierbij zijn transparantie en eerlijkheid. Deze kernwaarden worden besproken in de hele 

http://www.oo-h.nl/
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organisatie (klas/bouw/team/diro/bestuursbureau) zodat de gezamenlijke invulling ervan overal zo 

veel mogelijk hetzelfde is. Dit veronderstelt ook dat iedereen op de hoogte is van zijn of haar 

verantwoordelijkheden (leerling en leerkracht, IB, RT, directie, bovenschools). OOH richt de 

organisatie zo in dat maximaal eigenaarschap wordt gerealiseerd. Het oprichten van de professionele 

leergemeenschap (PLG) voor taal/lezen, rots en water en rekenen zijn illustraties van hoe het 

verhoogde eigenaarschap in OOH vorm krijgt.  In 2017 is gestart met een pilot taal/lezen in een PLG. 

Intern begeleiders werken samen met de leerkrachten van de groepen 3 en 4 aan de verbetering 

van het taalonderwijs.  Het streven is de komende jaren deze PLG’s uit te breiden om uiteindelijk in 

2020 te komen tot gespreid leiderschap.1   

 

2. Ambitie 

Ambitie betekent voor OOH het beste uit jezelf halen en op alle lagen in de stichting: klas/groep/team 

/directie/bestuursbureau. Daarvoor zet OOH een stip op de horizon en leggen we de lat hoog. 

Daarnaast streven we naar maximale kwaliteit en we blijven innoveren waarbij we de processen 

zorgvuldig bewaken en zorgen voor een breed draagvlak. Belangrijk is regelmatige evaluatie, 

reflectie en bijstelling van onze ambities.  

 

3. Samenwerken aan eigenheid 

OOH zoekt maximale samenwerking op alle lagen in de stichting. Daarbij gaan we uit van 

(basis)vertrouwen en een veilige omgeving. Pas wanneer taken, bevoegdheden en leerdoelen helder 

zijn, kan het samenwerken effectief worden. Insteek is dat we elkaar willen begrijpen en met elkaar 

de dialoog aangaan in plaats van de discussie. We respecteren dat mensen anders mogen zijn. We 

werken waar het kan samen aan het ontwikkelen van het onderwijs. We doen dat door peerreview 

en collegiale toetsing. Dit kan op de eigen school zijn en op andere scholen. Intervisie wordt 

gestimuleerd. Hulp wordt geboden om elkaar te ondersteunen in de uitvoering van de taken. 

Daarnaast hechten we belang aan de eigenheid van de scholen en we stimuleren de scholen om hun 

eigen profiel vorm te geven, zodat er voor ouders in Houten iets te kiezen valt. 

 
2.1.2 Strategische opdrachten 

In de verkenning die wij als OOH verricht hebben van het nu naar de toekomst, zijn drie strategische 

opdrachten geformuleerd. Deze opdrachten zijn niet het eindpunt, het gaat uiteindelijk om het 

resultaat, dat wat zichtbaar is in 2019-2020. Met het einddoel voor ogen, zijn in de strategische 

opdrachten de maatregelen of verbeteringsacties weergegeven die moeten leiden tot dit gewenste 

resultaat in de toekomst. 

 

Strategische opdrachten OOH: 

A. Onze basis van goed naar beter 

Bij het opstellen van het beleidsplan werd ervaren dat onze basis op een aantal fronten verbetering 

behoeft. Er is een visie en missie opgesteld, maar wordt deze voldoende uitgedragen en is deze 

doorleefd en waarneembaar bij ouders leerlingen en team? Dit was de aanleiding om eerst op alle 

fronten, de basis goed op orde te brengen. Voor het personeelsbeleid is gekeken naar de juiste HRM 

systemen, er is ondersteuning gekomen om de onderwijskwaliteit te verhogen. Tot slot is 

geïnvesteerd in de kwaliteit van systemen en processen. Hierbij leggen we de lat hoog voor onszelf 

en streven op alle gebieden naar kwaliteit.  

 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017: 

● Er is een grote transitie geweest organisatiebreed met betrekking tot ICT, alle pc’s zijn 

vervangen door chromebooks en/of laptops. De oudste smartborden op de scholen zijn 

vervangen door touchscreens. 

                                                 
1 Gespreid leiderschap is in de eerste plaats een pleidooi voor een andere manier van kijken naar leiderschap. Niet 

alleen naar leiderschap als gedragseigenschap van de formele leider, maar vooral ook naar leiderschap als rol, 

als proces, dat zich voordoet in samenwerking tussen mensen in een organisatie. Wie dat leiderschap ‘neemt’ en 

‘verwerft’, kan verschillen van situatie tot situatie. 
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● De organisatie heeft gekozen voor het werken in de Cloud met Cloudwise. Personeel heeft 

hiervoor de juiste scholing aangeboden gekregen.  

● Het leerlingvolg-en administratiesysteem is in 2016 veranderd van Dotcom naar Parnassys. 

Ook hier is in 2017 nog scholing voor aangeboden en gevolgd. 

● Vitaliteit: voortzetting beweegprogramma voor personeel, in augustus 2017 is een nieuw 

gevarieerd aanbod verstrekt 

● Zwakke bewegers uit groep ¾ krijgen extra aandacht tijdens de beweeglessen 

● Ziekmeldfrequentie wordt cyclisch gemonitord. 

● Onderzoek naar een competentie-instrument voor leerkrachten. Verkozen is om dit vorm te 

geven binnen OinO. 

● Talenten van leerkrachten zijn geregistreerd. In de professionele leergemeenschappen 

worden deze talenten benut.   

● OOH Academy heeft een volledig scholingsaanbod gedaan, waarbij individuele wensen van 

medewerkers zijn meegenomen en daarnaast zijn ook de doelen uit het strategisch 

beleidsplan vertaald naar scholingsdoelen. 

● Passend Onderwijs: schoolontwikkelingsprofielen (SOP) van de scholen zijn op orde. Op de 

websites van de scholen is een verkorte uitleg voor de ouders geplaatst. Er is een MDO (breed 

overleg met ouders, school en experts) ingericht voor leerlingen met speciale zorg. Er is 

duidelijkheid verschaft over de inzet van de financiële middelen van het 

samenwerkingsverband Profi Pendi. Hier ligt een grote ontwikkeling, steeds meer gelden 

komen hiervoor beschikbaar vanuit Profi Pendi. Inzet van deze middelen gebeurt deels op 

OOH niveau en deels op schoolniveau. 

● Schoolontwikkelrichting is bepaald en heeft vorm gekregen in het eigen schoolplan.  

● Er is een eigen vervangerspool ingericht. Inzet van de vervanging is geregeld in de 

vervangingstool van Salure. In de praktijk bleek in 2017 dat het steeds lastiger is om invallers 

te vinden. 

● OOH kent een verrijkingsklas voor hoogbegaafde leerlingen (als tussenvoorziening tussen de 

school aan de ene kant en Piramide-onderwijs aan de andere kant), deze is ondergebracht 

bij Klavertje Vier. 

● Alle vastgestelde documenten zijn ondergebracht in de Kwaliteitsbieb en worden cyclisch 

opnieuw geüpdate en vastgesteld. 

● In 2017 is het nieuwe managementdocument ‘Sturen op onderwijskwaliteit’ voor directeuren 

ontwikkeld. Daarmee zijn alle relevante data van scholen in één document ondergebracht. 

Op deze manier leggen directeuren verantwoording af aan de directeur- bestuurder voor de 

kwaliteit van het onderwijs en de bereikte resultaten.  

● Op de Bijenkorf zijn een aantal lokalen opgeknapt en in het kader van duurzaamheid voorzien 

van Ledverlichting. 

● Er is actief gewerkt aan het ophogen van de kengetallen voor de functiemix. 

● Alle directeuren van OOH zijn register directeur onderwijs ( RDO) geregistreerd. 

 

B. 21e-eeuwse vaardigheden 

OOH kiest voor een brede ontwikkeling van kinderen. Wij kunnen niet voorspellen welke kennis 

kinderen over 20 jaar nodig gaan hebben. Het is onze taak om kinderen de juiste basisvaardigheden 

mee te geven waar ze de rest van hun leven profijt van gaan hebben: 21-eeuwse vaardigheden. De 

eigen interesse en de leefwereld van kinderen krijgen de ruimte. Naast het vergaren van kennis in 

de kernvakken, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling, leren we kinderen 

computervaardigheden. Dit laatste niet alleen om dingen op te kunnen zoeken, maar ook kritisch te 

leren nadenken over aangeboden informatie. We vinden dat een belangrijke item naast 

samenwerken. Het werken met 21e-eeuwse vaardigheden vraagt een veranderende rol van 

schoolleiding en leerkrachten. Ook leerkrachten moeten zich de 21-eeuwse vaardigheden eigen 

maken. Hier werken we gefaseerd naar toe. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017: 
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● In februari 2017 is een studiedag 21e -eeuwse vaardigheden van de IJsselgroep door de 

directeuren gevolgd. 

● Het diro heeft in november een inspirerende bijeenkomst gehad met Dieter Mockelmann. 

Belangrijkste inzicht is dat alle onderdelen integraal opgepakt moeten worden. 

● Training mediawijsheid is ondergebracht in de scholingsacademie evenals de scholing 21-

eeuwse vaardigheden 

● Leerkrachten zijn geschoold in het omgaan van het digibord Prowise Presenter en/of  

Cloudwise 

● Stichting brede inzet van adaptieve lesmaterialen (Taalzee, Rekentuin e.d.) 

 

C. Een sterk merk OOH 

OOH wil een educatieve organisatie zijn met volop ruimte voor de eigenheid en profilering van de 

afzonderlijke scholen. Kennis en expertise wordt gedeeld met elkaar. Ondersteuning en facilitering 

gebeuren vanuit het bestuursbureau, zodat de directeuren alle aandacht kunnen geven aan het 

onderwijsproces op de eigen school. Er zijn stafmedewerkers financiën, ICT en huisvesting die de 

directies van scholen ondersteunen bij hun (onderwijskundige) taak.  

Bij dit alles wil OOH participeren en ruimte houden om te blijven kijken welke ontwikkelingen voor 

het onderwijs van belang zijn nu en in de toekomst.  

Daarbij staat het kind centraal:  

● Met hoofd, hart en handen. 

● In een prettige en veilige omgeving.  

● Voorbereid op de toekomst.  

● Rekening houden met de eigen (top)talenten. 

● Is er verbondenheid en samenwerking in de wijk en in Houten. 

● Zijn ouders en OOH pedagogische partners in de ontwikkeling van kinderen.  

● Is OOH veelkleurig door eigenheid van de scholen (elke school een eigen profiel zodat ouders 

bewust kunnen kiezen). 

● Is er vitaliteit van personeel en kinderen. 

● Projecten en programma’s zoals OOH beweegt dragen bij aan de vitaliteit van kinderen en 

personeel.  

● Een eigen OOH scholingsacademie. 

● Levensfasebewust personeelsbeleid. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017: 

● Directeuren van OOH hebben allemaal een eigen portefeuille zoals onderwijskwaliteit, 

passend onderwijs, ICT, PR en personeel. Vanaf augustus 2017 zijn ICT en PR ondergebracht 

op schoolniveau. 

● In 2017 is de rol en taakomschrijving van de school-ict coördinator (SIC’er) vastgesteld. 

● Publieksverslag 2016 is digitaal aangeboden aan alle ouders. Elke school heeft ook een aantal 

papieren exemplaren ontvangen om uit te delen bij rondleidingen. 

● Er is een SOVA-coach op OOH niveau, die individuele kinderen en/of groepen begeleidt bij 

de sociale vaardigheden.  

● Intern begeleiders zijn opgeleid tot Marte Meo coach. Zij ondersteunen en begeleiden 

startende leerkrachten en leerkrachten met een hulpvraag.  

● Er is een schoolsportprogramma voor alle groepen binnen OOH opgesteld. Wekelijks wordt 

een beweegtip aangeboden door de coördinator van OOH beweegt. 

● Voor extra beweegmateriaal is er een “pak een bak” die elke 6 weken van school verwisselt. 

Hierin wordt extra materiaal aangeboden zodat kinderen beter worden gemotiveerd tot 

intensiever buiten bewegen. 

● Er is een intentie tot fusie aangekondigd tussen Klavertje Vier en de Brug met 

uitvoeringsdatum 1-8-2019. 
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● Subsidie voor muziekonderwijs is aangevraagd en toegewezen voor Ridderspoor. Wat sinds 

augustus 2016 resulteerde in de oprichting van het kOOHr en OOHrkest op 

organisatieniveau. 

● OOH neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kinderen en het onderwijs in 

Houten en omgeving serieus. Er is actief meegewerkt aan het opzetten van beleid voor 

Nieuwkomers en de directeur-bestuurder participeert sinds november 2016 in het bestuur 

van Profi Pendi 

● Partijen voor kinderopvang zijn serieuze partners voor OOH. Sinds oktober 2016 is 

Peuterschool Houten met een Daltonpeutergroep gehuisvest in de Plantage. Op Klavertje Vier 

zijn onderhandelingen gaande om een peutergroep in te richten voor peuters met een 

ontwikkelingsvoorsprong. Ambitie is, deze tijdens de fusieperiode vorm te geven.  Januari 

2018 wordt gestart met een peutergroep in de Bijenkorf. In augustus 2018 komt een 

peutergroep in basisschool Ridderspoor. 

● Scholen gaan partnerschap met ouders aan. Op scholen zijn ouderklankbordgroepen 

ingericht en er zijn communicatieplannen opgesteld. 

 

De drie strategische opdrachten zijn nog niet afgerond, maar in het meerjarenbeleidsplan weggezet. 

U ziet dat OOH in 2017 een stevige basis heeft gelegd voor een zich vernieuwende toekomstgerichte 

organisatie met prachtige, unieke scholen waar goed onderwijs gegeven wordt. 

 

Onderwijskundige en –programmatische zaken 

Nadat twee jaar geleden het strategisch beleidsplan OOH werd vastgesteld, is vervolgens in 2016 op 

schoolniveau het schoolplan voor de komende vier jaren vastgesteld. Veel van de doelen uit het 

strategisch beleid worden gerealiseerd op het niveau van de school. Daarmee vormen de scholen 

voor een belangrijk deel het gezicht van OOH naar de omgeving. Thema’s die de komende jaren 

belangrijk zijn en de aandacht verdienen zijn: professionalisering van medewerkers, aandacht voor 

de interne en externe communicatie en ontwikkeling van het onderwijs. Dat moet leiden tot scholen 

met een rijke en uitdagende leeromgeving, optimale opbrengsten en een toenemende kwaliteit van 

leren, leven en werken. 

 

Internationalisering 

Internationaliseren in het basisonderwijs is samen met de leerlingen over grenzen heen kijken zodat 

hun wereld wordt vergroot. Door leerlingen op jonge leeftijd te laten kennismaken met de 

internationale en interculturele samenleving, krijgen zij een breder perspectief en worden de 

leerlingen toegerust op het functioneren in deze samenleving (bron: PO Raad). Met de komst van 

Nieuwkomers op onze scholen zijn internationale vraagstukken rondom de vluchtelingen onderwerp 

van gesprek op onze scholen. Een andere ontwikkeling die we signaleren is dat er steeds meer vraag 

is naar Engels. Op al onze scholen in de groepen 7 en 8 heeft het een plaats in het curriculum. Enkele 

van onze basisscholen zijn al in de onderbouw gestart met het geven van Engels.  

 

2.2. Onderwijsprestaties en waardering Inspectie 

De kerndoelen die het ministerie van OC&W heeft geformuleerd, worden gerealiseerd. Onze 

basisscholen zullen deze doelen met behulp van toetsen en zelfevaluatie waarborgen. Zij zullen er 

alles aan doen om tijdig te signaleren en te communiceren welke leerlingen de kerndoelen niet 

volledig halen. 

De jaarlijkse Citoscores vormen één van de maatstaven van de onderwijsprestaties. Alle basisscholen 

van OOH maken gebruik van de medio januari toetsen, de entreetoetsen en de eindtoetsen.  

De Citoscores zijn ook maatstaf voor externe verantwoording. In eerste instantie voor het 

schoolbestuur dat door de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk wordt gesteld voor de 

kwaliteit van de scholen onder het bestuur. Het schoolbestuur is sinds 2017 zelf verantwoordelijk 

voor de beoordeling van de middentoetsen. De directeuren en intern begeleiders delen de 

Citogegevens en resultaten met directeur-bestuurder. Plannen van aanpak worden besproken. De 

directeur-bestuurder koppelt de opbrengsten en acties terug aan de Raad van Toezicht. De Inspectie 
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monitort de eindopbrengsten en meldt terug aan het schoolbestuur of de resultaten voldoende of 

onvoldoende zijn. Bij structureel onvoldoende resultaten worden scholen onder verscherpt toezicht 

gesteld. Alle scholen van het OOH vallen echter onder het basistoezicht. Scholen lichten de ouders 

in over de behaalde resultaten op schoolniveau. 

 

2.3. Beleid inzake wet sociale veiligheid 

Sinds 1 augustus 2015 is de wet sociale veiligheid op scholen in werking getreden. Dit is geen nieuwe 

wet, maar bestaat uit aanpassingen van de wet op primair onderwijs (WPO), de wet op de 

expertisecentra (WEC) en de wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Schoolbesturen hebben de 

volgende wettelijke verplichtingen gekregen en daar uitvoering aan gegeven: 

- Voeren van beleid voor sociale veiligheid: op schoolniveau is een project opgezet rond dit 

thema. Daarnaast is een SOVA coach inzetbaar voor individuele kinderen en/of bepaalde 

groepen 

- Aanwijzen van coördinator en aanspreekpunt voor beleid tegen pesten: gerealiseerd op 

schoolniveau 

- Monitoren van sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen: twee van de OOH scholen 

hebben een tevredenheidsonderzoek en vragenlijsten laten invullen. Sinds augustus 2017 

monitoren alle scholen de sociale veiligheid met het instrument ZIEN! 

 
2.4. Verbeteren en vernieuwen 

Vaardigheidsscores 

De Inspectie gebruikt vaardigheidsscores van Cito om de leeropbrengsten van scholen te monitoren. 

Uitgangspunt is de gemiddelde vaardigheidsscore per groep. De Inspectie hanteert daarbij een 

ondergrens. Scoort een groep onder de ondergrens, dan is dat voor de Inspectie reden een gesprek 

aan te vragen bij het schoolbestuur.  

Voor de niet ingewijde lezer is de vaardigheidsscore van een groep een getal dat pas betekenis krijgt 

als het naast het getal van de ondergrens van de Inspectie wordt gezet.  

 

OOH heeft geen collectief ambitieniveau bepaald, omdat het geen recht doet aan de beginsituatie 

van kinderen. Op schoolniveau wordt er door de IB’ers en directeuren een diepteanalyse gemaakt 

van de opbrengsten. Leerkrachten analyseren hun opbrengsten waardoor de instructie nog meer 

afgestemd wordt op de behoeften van kinderen.   

 
2.5    Onderwijs en ICT 

Nadat we in 2015 de infrastructuur en het draadloos netwerk hebben aangepakt, is in 2016 een visie 

op Onderwijs en ICT opgesteld, met richtinggevende uitspraken die het beleid voor de komende 

jaren gaat bepalen. Tevens was dit de basis voor de aanschaf van de juiste ICT hardware. Hieronder 

volgen een aantal richtinggevende uitspraken: 

● OOH gelooft in de meerwaarde van adaptief onderwijs. ICT kan deze differentiatie 

ondersteunen. 

● ICT geeft leerkrachten de mogelijkheid om data te analyseren en daardoor effectiever en 

efficiënter onderwijs aan te bieden. 

● In 2020 werken leerlingen dagelijks met adaptieve software voor het taal- en 

rekenonderwijs. De leerkracht is in staat om het uiterste uit de software te halen. 

● We willen dat leerlingen een sterke verantwoordelijkheid gaan dragen voor het eigen 

leerproces. ICT kan hierbij een hulpmiddel zijn. 

● Leerlingen krijgen begeleiding in het aanleren van digitale vaardigheden en het zoeken en 

gebruiken van informatiebronnen. Deze vaardigheden zijn ondergebracht in het curriculum 

op alle scholen. Leerkrachten zijn en worden getraind in het aanbieden hiervan. 

● Leerlingen werken individueel of samen met anderen. In 2017 is met de transitie oude 

hardware vervangen door nieuwe, daarbij uitgaand van een 1 op 5 verdeling. In 2020 werken 

we met een verdeling van minimaal 1 mobiel device op 3 leerlingen. 
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2.6 Leerlingenprognose 

Het aantal leerlingen is bepalend voor de inkomsten van de lumpsum van het Ministerie van OCW 

aan de stichting OOH. Per saldo krijgt de stichting van de overheid voor één leerling ongeveer  

€ 4.500 per jaar. Een daling of stijging van het aantal leerlingen heeft dus grote invloed op de 

bedrijfsvoering. Vanaf 2013 is er een stijging van het aantal leerlingen geweest, in 2015 was er een 

geringe daling, in 2016 waren er weer 2 leerlingen meer. In 2017 was de verwachting een dalende 

trend te zien, maar uiteindelijk kwamen we uit op 2 leerlingen minder. De landelijke krimp begint 

echter ook in Houten merkbaar te worden. Kengetallen van de gemeente geven aan dat we de 

komende jaren een krimp, oplopend naar ongeveer 10% in 2020 kunnen verwachten. 

Positief is dus dat ondanks de lichte daling van het leerlingaantal in 2017 het marktaandeel van OOH 

in Houten wederom is gestegen, nu naar 25,7%. 

 

Hieronder staan de leerlingenaantallen vermeld op peildatum 1 oktober 2017.  

school leerlingen 
Klavertje Vier 175 
Bijenkorf 177 

Brug 133 
Ridderspoor 279 

Plantage 518 
Totaal 1282 

 

Hieronder staan de leerlingaantallen van de scholen van OOH. Tot en met 2017 zijn dit de 

daadwerkelijk aanwezige leerlingen (realisatie) en van 2017 tot en met 2020 is dit het 

geprognotiseerd aantal leerlingen (prognose).  

 

                          realisatie                              prognose   

school  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 

Klavertje Vier  110  151  154  172  1175  175  300  278 261 

Bijenkorf  203  188  183  182  177  165  150      155 146 

Brug  164  146  127  131  133  125  0  0 0 

Ridderspoor  374  358  320  301  279  271  270      270 270 

Plantage  434  457  501  501  518  500  497      474 474 

 1285 1300 1285 1287 1282 1236 1217 1177 1151 

 

De prognose is dat binnen de gemeente Houten het leerlingenaantal blijft dalen (10%), echter Houten 

heeft ook te maken met de komst van Nieuwkomers. Vanaf 2016 zijn in de gemeente Houten 300 

Nieuwkomers opgevangen. Een vierde deel hiervan zijn kinderen in de basisschoolleeftijd. Rond de 

vijfentwintig kinderen zitten op onze OOH scholen. Daarnaast is vanaf 2019 het leerlingaantal van 

de Brug op 0 gezet. Dit omdat een fusie aangekondigd is per 1-8-2019, tussen Klavertje Vier en de 

Brug. 

 
2.7. Tevredenheidmeting(en) 

In 2017 hebben Klavertje Vier en de Brug tevredenheidsenquêtes uit Venster PO afgenomen en 

verantwoording hierover aan de ouders afgelegd. Over het algemeen waren ouders, kinderen en 

personeelsleden zeer tevreden over de sfeer en het onderwijs op deze scholen. In februari 2018 

worden tevredenheidsmetingen op alle scholen afgenomen. 

 

Vensters PO 

Alle OOH-scholen gebruiken Vensters PO en voorzien deze van aanvullende gegevens van hun 

scholen. Op deze site zijn de gegevens te vinden die we als bestuur aan de overheid aanleveren, 

zoals gegevens over de onderwijskwaliteit en de toetsen. De scholen zelf hebben een eigen 

toelichting geschreven bij deze kengetallen. Voor nieuwe ouders is het een mooi en zinvol instrument 

om een goede schoolkeuze te kunnen maken. 
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2.8. Voorschoolse, tussentijdse en naschoolse opvang 

De voorschoolse en naschoolse opvang is middels contracten uitbesteed aan BSO’s.  

Op Klavertje Vier, Ridderspoor en de Bijenkorf geeft de school zelf vorm aan de tussenschoolse 

opvang. Bij de andere scholen is dit middels contracten ook uitbesteed aan commerciële partijen.  

 

2.9. Klachtenregeling 

Klachten 

In de dynamische wereld van het onderwijs, de plek waar de belangen van ouders, kinderen en 

school samenkomen, kunnen opvattingen uiteenlopen en conflicten ontstaan. Die kunnen 

bijvoorbeeld gaan over tegenvallende onderwijsresultaten en verschil van inzicht over het handelen 

bij grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Ouders en leerkracht kunnen dan van mening 

verschillen. Primair gaat het om het belang van het kind. 

OOH hanteert een zorgvuldige klachtenprocedure. Deze wordt op elke school gehanteerd en wordt 

gecommuniceerd naar alle ouders via de schoolgids en de websites van OOH en de afzonderlijke 

scholen. Omdat we de lijnen kort willen houden, bespreekt een ouder een klacht in principe eerst 

met de eigen leerkracht en, zo nodig, vervolgens met de directeur. Daarbij kan ook de interne 

vertrouwenspersoon (op elke school is hier iemand voor aangesteld) ingeschakeld worden. 

Doorgaans leidt overleg tot overeenstemming. In alle gevallen is goede, eerlijke en transparante 

communicatie het sleutelwoord. Daaraan hechten we als OOH veel waarde. Mochten 

meningsverschillen zo hoog oplopen dat partijen er samen niet uitkomen, dan bestaat ook nog de 

optie om de externe vertrouwenspersoon (een professional die wordt ingehuurd van een extern 

bureau) in te schakelen. Mocht ook dit niet het gewenste effect hebben, dan hebben 

ouders/verzorgers de mogelijkheid formeel een klacht in te dienen. In 2017 zijn er geen formele 

klachten ingediend. Een klacht naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag en de communicatie 

hierover is in behandeling genomen door de externe vertrouwenspersoon. Dit was voldoende 

waardoor er geen formele klacht is ingediend. Daarnaast zijn drie adviesgesprekken gevoerd met de 

externe vertrouwenspersoon. Dit betrof gesprekken over pestgedrag op school en gesprekken over 

een gevoel van onveiligheid met betrekking tot de situatie rondom een school. Daarnaast heeft de 

externe vertrouwenspersoon een training verzorgd voor de interne vertrouwenspersonen. 

 

 

3. Communicatie en samenwerking 

3.1. Visie/doelstellingen  

In onze scholen bevorderen wij de ontmoeting tussen mensen en de uitwisseling van ideeën in al 

hun verscheidenheid, omdat variatie in geloof, in overtuiging, cultuur en persoonlijke eigenschappen 

onze samenleving kenmerken en verrijken. Wij communiceren open met leerlingen, ouders, 

leerkrachten, directie en bestuur en wij doet dat respectvol, eerlijk en democratisch. Dit kan op 

diverse manieren in een rechtstreekse communicatie of met behulp van de moderne media.  

3.2. School-/lokaal netwerk 

Communicatie- en informatieplatform  

Alle scholen werken met MaxClass, een communicatieplatform voor leerkrachten, ouders en soms 

ook leerlingen. Daarnaast heeft elke school een actuele website en worden ouders cyclisch van 

informatie voorzien middels een schoolnieuwsbrief. Alle scholen van OOH zijn actief op Twitter. 

Daarnaast maakt Ridderspoor gebruik van Facebook. 

3.3. Ouderbetrokkenheid 

Er is een ouderklankbordgroep op de Plantage en Bijenkorf. Ridderspoor, De Brug en Klavertje Vier  

organiseren klankbordavonden waar ouders op kunnen intekenen met onderwerpen zoals 

duurzaamheid, huiswerk en oudercommunicatie. Rond een bepaald thema worden regelmatig 

gesprekken gevoerd met de directeur van de school. 
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Elke school heeft een MR, die voor de helft van het aantal leden vertegenwoordigd is door ouders.  

 

Medezeggenschap beoogt primair de mogelijkheid voor ouders en personeel om invloed uit te 

oefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen MR en 

GMR liggen ten grondslag aan de wijze waarop de medezeggenschap in het kader van de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS) binnen OOH is georganiseerd. Conform de statuten treedt de GMR 

bij aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een 

meerderheid van de scholen, in de plaats van de afzonderlijke MR-er van die scholen. Op het niveau 

van de scholen vertegenwoordigt de directeur in het kader van de medezeggenschap het bevoegd 

gezag (zie managementstatuut). De directeur-bestuurder bezoekt jaarlijks elke MR van elke school. 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

De GMR, bestaande uit een ouder en een personeelslid van elke school, is opgesplitst in diverse 

werkgroepen om in een vroegtijdig stadium mee te kunnen denken met (beleids-)vraagstukken. 

Deze samenwerking heeft een positieve invloed op de uiteindelijke producten en beslissingen binnen 

de organisatie. De volgende belangrijke onderwerpen zijn het afgelopen jaar in de GMR behandeld: 

● Voortgang strategisch beleidsplan 2015-2019. 

● Meerjarenbegroting 2017-2020 en begroting 2017. 

● Jaarrekening 2016. 

● Bestuursformatieplan, functiemix. 

● Onderwijskwaliteit, inspectiebezoek. 

● Samenwerkingsverband Profi Pendi. 

● Vakantieregeling 17-18. 

● ICT, aanschaf nieuwe middelen en aansprakelijkheid en beleid ICT. 

● Gedragsprotocollen, verzuimprotocol, protocol ongewenst gedrag van leerlingen. 

● Schoolplannen. 

● Kwaliteitsbieb. 

● Publieksverslag.  

● Klokkenluidersregeling.  

Centraal in deze besturingsfilosofie is het verplaatsen van de verantwoordelijkheid vanuit centraal 

(het bestuur) naar decentraal (de individuele scholen). Aangezien medezeggenschap de zeggenschap 

volgt, betekent dit voor de GMR dat een deel van de onderwerpen alleen nog op hoofdlijnen wordt 

behandeld en dat verdere uitwerking op de individuele scholen plaatsvindt. Hierdoor hebben 

directeuren en MR’en meer ruimte gekregen om het beleid passend te maken voor hun school. 

In 2017 is passend bij de Wet Versterking Bestuurskracht een themabijeenkomst geweest met GMR 

leden, RvT, directeuren en directeur-bestuurder, waar de context van elke afzonderlijke school werd 

toegelicht, vanuit de vraag: in het hart van de wijk, wat betekent dat. Naast deze collectieve meeting 

is een afvaardiging van de RvT met een afvaardiging van de GMR in gesprek geweest om een beeld 

te krijgen van de totale organisatie OOH en de continuïteit van de diverse geledingen. 

 

Naast dit zakelijke bestuursverslag maakt OOH ook een publieksjaarverslag. Dit wordt beschikbaar 

gesteld aan alle ouders en is vormgegeven in een aantrekkelijke lay-out. Beide verslagen worden 

ook openbaar gemaakt op de website van OOH (www.oo-h.nl).  

3.4. Communicatie en samenwerking 

3.4.1 Samenwerking binnen het OOH 
DIRO 

De kwaliteit van de schoolleider bepaalt mede de kwaliteit van de schoolorganisatie. Daarom wil het 

OOH goede sterke directeuren. Sinds het schooljaar 2016-2017 komen de directeuren tweewekelijks 

bij elkaar in een overleg, het DIRO genaamd. Daar bespreken zij onderwerpen als de 

organisatieontwikkelingen, de uitvoering van het strategisch beleidsplan en allerlei praktische en 

schooloverstijgende zaken, waaronder ICT, huisvesting en het vakantierooster.  

http://www.oo-h.nl/
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Sinds augustus 2016 is elke directeur van OOH eigenaar van een portefeuille. Deze portefeuilles 

bevatten alle onderwerpen uit het strategisch beleidsplan. Er is een strakke agenda planning zodat 

alle onderwerpen en ambities aan bod komen. Nieuw vanaf 2017 was dat de directeuren zelf vanuit 

hun eigen portefeuille, de diro-planning en invulling vanuit de kernwaarde eigenaarschap vorm 

gaven. 

Daarnaast ontmoeten de directeuren elkaar in intervisiebijeenkomsten, met als doel persoonlijke of 

schoolvraagstukken te bespreken. 

  

DIRO EN IB 

In 2017 zijn de directeuren en de intern begeleiders drie keer bij elkaar gekomen. Zij bespreken 

vooral de leerlingen- en kwaliteitszorg op de scholen. Op deze terreinen kunnen de directeuren en 

intern begeleiders veel van elkaar leren. In het gezamenlijke overleg komen ze ook snel tot besluiten, 

die dan direct kunnen worden uitgevoerd. In februari 2017 is een gezamenlijke evaluatie van de 

onderwijsopbrengsten geweest, waarbij op een positief kritische manier de scholen bevraagd werden. 

Eind 2017 is vooral gesproken over de inzet van de middelen voor passend onderwijs en de 

verantwoording over de inzet van deze middelen.  

 

IB’ers 

De intern begeleiders, de specialisten op het gebied van leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding, 

hebben daarnaast ook een eigen netwerkoverleg. Daarin maken zij afspraken over opbrengstgerichte 

hulp aan kinderen die dat nodig hebben en over de begeleiding en ondersteuning van de 

leerkrachten. Ook binnen dit netwerk vindt regelmatig intervisie plaats. Vanuit de directeuren is er 

een directeur een vast aanspreekpunt voor deze groep.  

 

Vanuit de intern begeleiders worden de professionele leergemeenschappen (PLG’s) technisch lezen 

en dyslexie en rekenen (met name dyscalculie) geïnitieerd. Zij betrekken hierbij leerkrachten uit de 

gehele organisatie.  

 

3.4.2 Samenwerking buiten het OOH 

DOH 

Twee keer per jaar komen alle directeuren van de basisscholen in Houten bij elkaar in een 

netwerkoverleg. Per bijeenkomst worden diverse onderwerpen verkend en besproken die alle scholen 

van Houten aangaan. Ook de intern begeleiders in Houten ontmoeten elkaar in een Houtens IB-

netwerk. Deze bijeenkomsten zijn twee à drie keer per jaar en thematisch van opzet.  

 

LEA 

Sinds 2006 verplicht de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) de gemeente, het onderwijs en de 

kinderopvang/peuterscholen gezamenlijk afspraken te maken. In 2012 is deze groep uitgebreid met 

het Strategisch Beraad Jeugd (SBJ). De betrokken partijen kijken, per onderwerp of activiteit, of er 

samenhang is en of dit bijdraagt aan een gemeenschappelijk doel. Veel beleidsvoornemens van deze 

organisaties sluiten goed aan bij beleidsvoornemens en activiteiten van de andere. In 2017 werd 

overleg gevoerd in de vorm van themabijeenkomsten. De eerste bijeenkomst was gericht op de 

veilige jeugd en gezonde leefstijl, de uitvoering van de preventielessen in het onderwijs. Ook de 

instroom van leerlingen van Nieuwkomers in de gemeente was onderwerp van gesprek. Het laatste 

thema ging over passend onderwijs en de wijze van vormgeving in de gemeente Houten, de rol van 

het sociaal team hierbij en het samenwerkingsverband.  

Het doel van deze bijeenkomsten was input voor deze thema’s te verzamelen en te bekijken hoe de 

bestaande samenwerking tussen school, wijk, welzijn en kinderopvang in de toekomst verder 

vormgegeven kan worden en in welke hoedanigheid.   

 

Gemeente 

Eenmaal per jaar is er overleg met de wethouder Onderwijs met de gezamenlijke besturen PO uit 

Houten. Daarnaast is er minimaal eenmaal per jaar een bilateraal overleg tussen de directeur-
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bestuurder OOH en de wethouder. Tijdens dit overleg worden vooral de lopende zaken, zoals 

bijvoorbeeld accenten uit strategisch beleid, huisvesting toegelicht. 

Verder worden de diverse wethouders benaderd als er binnen OOH activiteiten worden georganiseerd 

die PR aandacht vragen. 

 

Daarnaast is met de gemeente intensief gesproken over de opvang van Nieuwkomers in Houten. De 

directeur-bestuurder maakte deel uit van de actiegroep Opvang Nieuwkomers in Houten. Vanaf 2016 

werd duidelijk dat de taakstelling van 200 gehaald moest worden. Dit resulteerde in de organisatie 

van een Taalklas, gehuisvest in de voormalige basisschool de Bengelbongerd (Fectio). Inmiddels 

werken er 3 parttime leerkrachten een onderwijsassistent en diverse vrijwilligers. Deze Taalklas is 

een uitvoering van de gezamenlijke bestuurders PO in Houten. Kinderen zijn ingeschreven bij de 

afzonderlijke besturen en krijgen drie tot vijf dag(del)en les op deze locatie. In mei 2017 is besloten 

over te gaan tot voltijd opvang van kinderen die rechtstreeks uit het buitenland kwamen in het kader 

van gezinshereniging. Ervaring leerde ons dat deze kinderen meer zorg behoeven met betrekking 

tot de taalachterstand en het verwerken van de oorlogstrauma’s. Daarom werd intensief 

samengewerkt met zowel GGD als Sociaal Team Houten. De bekostiging van deze voorziening is 

50% voor de gezamenlijke besturen en 50% wordt bekostigd door de gemeente Houten. 

 

Stichting Leergeld 

Sinds 2016 kent Houten een stichting Leergeld, die begin 2017 een officieel startmoment kende. De 

directeur-bestuurder maakt deel uit van de klankbordgroep die twee maal per jaar bij elkaar komt. 

Deze stichting heeft tot doel voorkoming van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van 

schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Kinderen kunnen vanaf deze start financieel 

worden ondersteund in hun leren en ontwikkeling. Concreet betekent dit een financiële bijdrage voor 

de ouderbijdrage en excursies. Maar ook kregen kinderen en gezinnen computers of fietsen ter 

beschikking gesteld.  

 

Besturen Overleg Houten 

Zes tot acht keer per jaar komen de bestuurders en eindverantwoordelijken van 

onderwijsorganisaties in Houten bijeen voor overleg. Afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd over 

de adequate opvang van de Nieuwkomers in Houten en de financiering van de Taalklas. Dit jaar 

stond ook de Techniekfabriek op de agenda en het beleid rond huisvesting in de gemeente Houten. 

Daarnaast wordt jaarlijks het vakantierooster vastgesteld.  

 

Samenwerkingsverband Profi Pendi 

OOH maakt deel uit van het samenwerkingsverband Profi Pendi. Daarnaast is de directeur-bestuurder 

lid van het bestuur van Profi Pendi.  Zes keer per jaar vergadert het bestuur en drie keer per jaar is 

er overleg met de gezamenlijke bestuurders, lid van de ALV van Profi Pendi. In 2017 is afscheid 

genomen van de directeur en er is een interim-directeur aangesteld. In het verleden is gekozen om 

gelden vooral bij het (S)BO onder te brengen en de expertise te verdelen over de scholen. Eind 2017 

is besloten over te gaan naar een schoolmodel waarbij veel meer financiële middelen beschikbaar 

komen voor de besturen cq scholen. Daarnaast heeft Profi Pendi  een ondersteuningsplan 2016-2020 

vormgegeven met 10 ambitieuze doelstellingen. Feit is,  dat binnen Profi Pendi het 

verwijzingspercentage stijgt, terwijl landelijke kengetallen aangeven dat er een daling plaatsvindt. 

Mogelijk dat met de komst van extra financiële middelen er een ombuiging kan gaan plaatsvinden. 

Insteek is, om zo kind nabij mogelijk onderwijs te geven.  

 

Passend Onderwijs Regionaal 

Wat is Passend Onderwijs? 

Passend Onderwijs verbindt de ondersteuning voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband 

(swv) met de ondersteuning binnen de eigen basisschool. Het doel van Passend Onderwijs is voor 

iedere aangemelde leerling binnen het swv een passend onderwijsaanbod te verzorgen. De 
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samenwerking tussen de scholen in het swv is verplicht volgens de wet Primair Onderwijs (WPO). De 

scholen maken onderling afspraken over hoe alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. 

Het samenwerkingsverband waar OOH onder valt, heet Profi Pendi. Profi Pendi omvat de scholen 

voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs binnen de gemeenten Houten, 

IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. In deze gemeenten zijn ook vier scholen voor speciaal 

basisonderwijs. Op deze wijze wordt gewerkt aan een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling. 

OOH heeft in kaart gebracht wat het schoolprofiel (SOP) is van elke school en waarin zij zich verder 

willen ontwikkelen. Wat dit schoolprofiel is, is te zien op de OOH website en die van de scholen.  

 

Hoe heeft OOH Passend Onderwijs ingericht? 

Als OOH scholen willen we onze verantwoordelijkheid nemen om kinderen thuisnabij onderwijs te 

geven. Naast specialisatie van scholen op verschillende gebieden (taal, hoogbegaafdheid, dyslexie, 

etc.) willen we ook met arrangementen gaan werken voor kinderen met een speciale 

onderwijsbehoefte. Daartoe is een protocol aanvraag zorgarrangement ingericht. In dit protocol 

wordt beschreven hoe de aanvraag en het verloop van het arrangement georganiseerd wordt op 

OOH niveau. In 2017 zijn de middelen voor leerlinggebonden financiering zoals Profi Pendi die uit- 

keerde, rechtstreeks naar de scholen gegaan waar het kind zit. Op organisatieniveau wordt de SOVA 

coach, de verrijkingsklas, de taalkanjerklas en OOH beweegt uit deze middelen bekostigd. Tevens 

dragen we zorg en verantwoordelijkheid om thuiszitten te voorkomen. Mochten kinderen vastlopen 

in onze scholen, dan wordt samengewerkt met ketenpartners zoals bv. De Jonge Ontdekker (Houten) 

en De Box (Nieuwegein) om kinderen tijdelijk op te vangen.  

 

Zorgplicht 

Besturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht. 

Voor de toelaatbaarheid van leerlingen voor OOH-scholen betekent dit dat elk kind welkom is op een 

van onze scholen, mits de openbare identiteit van de stichting wordt gerespecteerd. Inschrijven 

gebeurt via de schooldirectie. Mocht er een ondersteuningsbehoefte bestaan, dan wordt er in overleg 

met het bestuur van OOH naar een passende oplossing gezocht. Als OOH zelf geen passende plek 

(meer) kan bieden, dan heeft het schoolbestuur de plicht om een passend onderwijsaanbod elders 

aan te bieden, waar mogelijk binnen het samenwerkingsverband.  

 

Visie ondersteuning swv Profi Pendi 

Swv Profi Pendi hanteert de volgende visie: Kind nabij Onderwijs organiseren. De basisondersteuning 

die basisscholen bieden, is op alle basisscholen binnen het swv van gelijk niveau. Hierbij wordt 

uitgegaan van de criteria van de Inspectie van het Onderwijs. Speciale scholen voor basisonderwijs 

vormen gezamenlijk het expertisecentrum van het samenwerkingsverband. Dit vergt nog nadere 

uitwerking c.q. besluitvorming. Uitgangspunt hierbij is “lokaal waar het kan, regionaal wanneer dit 

kwalitatief effectiever is”. Het speciaal onderwijs wordt gezien als partner in het realiseren van 

passend onderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat expertise en onderwijs dichtbij huis wordt 

gerealiseerd. 

 

Ondersteuningsplanraad  

Profi Pendi kent een ondersteuningsplanraad. Vanaf januari 2017 heeft Nick Daniels (MR ouderlid de 

Brug) zitting in deze OPR. Deze raad komt een drietal keer per jaar bij elkaar om het beleid te toetsen 

en hebben daarbij ondersteuning van een medewerker van de PO Raad.  In de GMR wordt een 

terugkoppeling gegeven van de ontwikkelingen binnen Profi Pendi door het ouderlid 

ondersteuningsplanraad. 
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4. Personeel en formatie 

4.1. Visie/doelstellingen  

Elke medewerker doet ertoe bij OOH. Ons personeelsbeleid kenmerkt zich door kwaliteitsverhoging, 

professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Hiertoe wordt geïnvesteerd in zowel scholing en 

ontwikkeling als ondersteuning. Rekening houden met verschillen geldt ook voor de medewerkers. 

Ofwel OOH biedt zowel ruimte voor jezelf, als ruimte voor een ander. Goed personeelsbeleid 

waarborgt de kwaliteit van het onderwijs en leidt o.a. tot:  

● duidelijke handvatten om de organisatorische inrichting van een school af te stemmen op de 

personele mogelijkheden en deze mogelijkheden te beïnvloeden. 

● mogelijkheden om tot loopbaanontwikkeling te komen, bijvoorbeeld door mobiliteit en het 

bevorderen van deskundigheid. 

● meer welzijn van personeel, met bijvoorbeeld als effect, arbeidstevredenheid, minder uitval 

van personeelsleden, minder organisatorische gedoe en minder (vervangings-)kosten. 

● een positief effect op het onderwijskundige proces met een positief effect op de kwaliteit van 

het onderwijs. 

● een positieve bijdrage aan het imago van het beroep. 

4.2. Ontwikkelingen en beleid 

In 2017 zijn de volgende onderwerpen met betrekking tot personeel en organisatie opgepakt: 

1. (Her)Inrichten flexibele schil voor de vervangerspool (augustus 2017). 

2. Begeleiden van het ziekteverzuim. 

3. Onderzoek naar de oorzaak van werkdrukbeleving door leerkrachten.  

4. Continuering mobiliteit en overplaatsingsbeleid. 

5. Formatiebeleid vaststellen. 

6. Werken aan de kwaliteit van de directeuren en het directeurenoverleg. 

7. Werken aan de kwaliteit van de medewerkers door scholing aan te bieden. 

8. Scholing van de medewerkers in Parnassys tijdens de OOH-studiedag. Dit was het tweede 

deel van de scholing. Het eerste deel van de scholing heeft plaatsgevonden in de laatste 

vakantieweek van de leerlingen. 

9. School ICT-functie op schoolniveau (SIC) is vastgesteld. 

10. Klokkenluidersregeling OOH is opgesteld. 

11. Continuering dienstverleningsovereenkomst OOH met Houtens Muziek Collectief. Hiervoor is 

subsidiegeld voor drie jaar beschikbaar. 

12. Door het vertrek van de directeur van Klavertje Vier, werd de directeur van De Brug tot 

meerscholendirecteur benoemd.  

13. In 2017 is een plan van aanpak uitgezet om meer leerkrachten in een LB functie te plaatsen.  

4.3. Resultaten 

1. Met het instrument van Salure wordt er effectiever vervanging geregeld. Helaas is het aanbod 

van de vervangers te laag om de vraag te beantwoorden.  

2. Het ziekteverzuim in 2017 is naar 2,23 % (peildatum december 2017) gegaan. De 

ziekmeldfrequentie (ZMF) is iets gestegen (0.89). Dit blijven we monitoren. 

3. De analyse van de werkdrukbeleving gaf aan dat er behoefte is aan meer handen in de klas. 

Dit resulteerde in extra formatietoekenning in schooljaar 2017-2018. Daarnaast zijn 

actieplannen op schoolniveau uitgezet.  

4. Mobiliteit en overplaatsingsbeleid is vormgegeven en vastgesteld in de GMR. Zes personen 

hebben in 2017 gebruik gemaakt van de mobiliteit. Er is afscheid genomen van acht 

medewerkers. Dertien mensen zijn nieuw in de organisatie waarvan nog 3 in de invalpool 

zitten en de rest in de organisatie zijn ingezet. 

5. Formatiebeleid is besproken in de GMR en vastgesteld. Er is uitbreiding van personeel 

gekomen om meer handen in de school te genereren. 
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6. Alle directeuren hebben deelgenomen aan de bijeenkomst 21e -eeuwse vaardigheden van 

de IJsselgroep in februari 2017. In september 2017 is een bijeenkomst georganiseerd waarbij 

Dieter Mockelmann zijn visie op de 21e -eeuwse vaardigheden deelde. Verder komen de 

directeuren in een tweewekelijks overleg bij elkaar. Meer eigenaarschap en verantwoording 

is bij de directeuren neergelegd door middel van portefeuilles. 

7. Wederom is een breed scholingsaanbod uitgezet in de OOH-academie, dit wordt mede 

bekostigd door de gelden uit de prestatiebox 2015-2020. OOH werkt samen met OinO 

(Ondernemers in Onderwijs). Hierdoor is het scholingsaanbod uitgebreid met een digitale 

versie waardoor e-learning en blended learning mogelijk is.  

8. Daarnaast is dit jaar geïnvesteerd in het gebruik van Parnassys en Prowise (digitale borden) 

en Cloudwise. Ook zijn er medewerkers die een (master)opleiding elders volgen. 

9. SIC profiel is vastgesteld en zij komen onder leiding van de stafmedewerker ICT cyclisch (1x 

per 6/ 8 weken)  bij elkaar. 

10. Klokkenluidersregeling is in de GMR gepresenteerd en staat op de OOH website.  

11. Leerkrachten (van Ridderspoor en de Bijenkorf) worden begeleid in het adequaat verzorgen 

van muzieklessen. Organisatiebreed kunnen kinderen deelnemen aan het kOOHr. Kinderen 

die een muziekinstrument bespelen kunnen deelnemen aan het OOHrkest. 

12. Naast de benoeming van een meerscholendirecteur werd op elk van deze twee scholen een 

leerkracht aangewezen, die ondersteunt in managementtaken.  

13. De kengetallen kwamen voor 2017 op 80% van de landelijke norm uit.  

4.4. Functiemix 

In het Convenant Leerkracht heeft het ministerie vastgelegd dat in 2014 tot 40% van de leerkrachten 

benoemd moet zijn in de zogenoemde LB-schaal. Als er geen leerkrachten zijn benoemd in schaal 

LC, dan is dit percentage 46%. Een LB-leerkracht is een 'senior leerkracht'. Hij of zij heeft een 

afgeronde HBO+ of daaraan gelijkwaardige opleiding, speelt een belangrijke rol in de 

schoolontwikkeling en heeft bij voorkeur een specialisatie. Daarnaast kan een LB-leerkracht andere 

leerkrachten coachen of begeleiden. 

 

In 2010 zijn de eerste twee leerkrachten aangesteld in de LB-schaal. Op 1 augustus 2017 was 

daarvan 26 % van de leerkrachten benoemd in schaal LB. Het percentage van leerkrachten in schaal 

LB op bestuursniveau ligt daarmee onder de landelijke norm van 46%. 

 

Jaar (per 1 
augustus) 

 LB doel 
(bestuursniveau) 

 LB bereikt 

2010   8 %   4,1 % 

2011 16 % 19,1 % 

2012 24 % 17,9 % 

2013 36 % 23,5 % 

2014 46 %         30,0 % 

2015 46 % 26,5 % 

2016 46% 24,7% 

2017 46% 26% 

 
Door het vertrek van (fulltime) leerkrachten en intern begeleiders in LB vond er een daling plaats in 

het percentage LB. Na augustus 2017 is er intensief geworven, waardoor 80% van de landelijke 

norm werd behaald. De intentie van OOH is om de functieprofielen van de leerkrachten aan te 

scherpen en hiervandaan een koppeling te maken naar de LA en LB functies, waarbij de invoering 

van de LC schaal een optie is. Dit geeft OOH de mogelijkheid om goede leerkrachten te waarderen 

en daarmee te behouden.  

4.5. Ziekteverzuim en –preventie 

ARBO 
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Goed arbobeleid is gebaseerd op een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie ) en veel gesprekken. 

In 2016 vond de herhaling van de QuickScan plaats, een tweejaarlijks onderdeel van de RI&E, waarbij 

het personeel werd bevraagd naar de arbeidsomstandigheden. Aan de hand van deze inventarisatie 

zijn plannen van aanpak opgesteld op OOH- en op schoolniveau en uitgevoerd in 2017. In 2018 zal 

weer een uitvoerige RI&E afgenomen worden.  De werkdrukbeleving op al onze scholen is groot, 

daarom is hiervoor eind 2016 een aanvullende enquête uitgezet onder alle medewerkers. Analyse 

van deze gegevens gaven aan dat er sterke behoefte is aan meer handen in de klas en school. 

Daarom is bij de formatietoekenning voor 2017-2018 meer formatie toegekend dan waar recht op 

is. Daarnaast hebben ook de OOH scholen deelgenomen aan de landelijke stiptheidsactie in juni 2017 

en de stakingsdagen in oktober en december 2017. Dit heeft geresulteerd in extra gelden voor het 

PO voor werkdrukvermindering en zal in 2018 leiden tot plannen van aanpak hiervoor.  

 

ARBODIENST 

Verzuim op Maat is onze arbodienst om de regie te behouden in het proces van ziekteverzuim. 

Verzuim Op Maat beschikt over de juiste expertise voor de aanpak van ziekteverzuim in 

onderwijsorganisaties.  

Het accent blijft liggen op een goede begeleiding van (zieke) medewerkers en de organisatie maakt 

meer gebruik van (preventief) omgaan met verzuim. Hierbij hoort ook het inzetten van 

bedrijfsmaatschappelijk werk en arbeidsdeskundigen. Dit gebeurt in goed overleg, waarbij de regie 

bij de werkgever ligt. Aan Verzuim op Maat zijn diverse bedrijfsartsen verbonden met verschillende 

specialismen, en dat kan handig zijn. Het OOH heeft bij Verzuim op Maat een vaste casemanager 

met wie preventief en curatief gesprekken worden gevoerd. In 2017 zijn door veranderende wet en 

regelgeving twee preventiemedewerkers aangesteld bij OOH. Zij worden betrokken bij de evaluatie 

van de samenwerking met Verzuim op Maat en bedrijfsmaatschappelijk werk. Om deze taak goed te 

kunnen vervullen is hen passende scholing aangeboden.  

 

ERD 

Door een laag ziekteverzuim bij OOH en hoge tarieven van het vervangingsfonds is sinds augustus 

2015 gekozen voor eigenrisicodrager (ERD). OOH ziet in het ERD de beste mogelijkheid om personeel 

flexibel en ruim in te zetten op al haar scholen en in ieder geval het kortlopende verzuim en op 

termijn mogelijk ook het langdurig verzuim op te vangen. Het ERD is aangegaan voor een periode 

van drie jaar, na evaluatie wordt bezien of ERD wordt doorgezet. Dit zal in 2018 plaatsvinden.  

4.6. Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag  

In 2013 heeft het bureau Robidus onderzoek gedaan naar het aantal medewerkers dat de laatste 

jaren arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan. Hier zit voor OOH weinig risico, wel heeft OOH gekozen 

om eigenrisicodrager te worden voor de tijdelijk aangestelde medewerkers. In 2014 en 2015 en 2016 

is dat geëffectueerd. In 2017 heeft dit geen nieuwe casussen opgeleverd.  

4.7. Formatiebeleid 

Met het opstellen van de begroting worden ook de eerste stappen met betrekking tot het 

formatiebeleid vormgegeven. Het formatieplan is in beginsel een overzicht van de inzet van de 

middelen die beschikbaar zijn voor de personele uitgaven. OOH werkt met een draaiboek formatie 

die start in het begin van het kalenderjaar met het verspreiden van het loopbaan- oriëntatieformulier. 

Dit levert een overzicht op van gewenste mobiliteit en of verandering van aanstelling c.q. functie. 

Het formatiebeleid wordt op OOH-niveau vorm gegeven ongeacht het salarisniveau van de functie. 

De onderbouwing en uitwerking is gebaseerd op het leerlingenaantal van de scholen, rekening 

houdende met de populatie. Tot aan de meivakantie wordt intensief overleg gevoerd om de formatie 

voor het nieuwe schooljaar vast te stellen. 

4.8. Personeel/formatieve gegevens  

In deze paragraaf zijn tabellen opgenomen waarin de volgende zaken per 31-12-2017 worden 

weergegeven: 
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A. personeelsbestand per functieschaal en functiegroep (in aantallen en fte) 

B. personeelsbestand per functieschaal en geslacht (in aantallen en fte) 

C.  personeelsbestand per leeftijd en functiegroep (in aantallen en fte) 

D.  personeelsbestand per leeftijd en geslacht (in aantallen en fte) 

Alle in dit hoofdstuk vermelde tabellen betreffen aantallen en fte’s die ten laste komen van stichting 

OOH. Op 31 december 2017 had OOH 117 medewerkers in de functiecategorieën DIR, OP en OOP in 

dienst. Van deze medewerkers waren er 6 werkzaam in de categorie directie (DIR), 96 in de categorie 

onderwijzend personeel (OP) en 14 in de categorie onderwijsondersteunend personeel (OOP). Op 31 

december 2017 bestond het personeelsbestand voor 19% uit mannen en voor 81% uit vrouwen. 

 

A. personeelsbestand per functiegroep (in aantallen en bruto fte) per 31-12-2017 

 

Functiecategorie Geslacht Aantal personeelsleden FTE's % van FTE 

DIR M 32 2,49 3,19% 

V 3 2,64 3,38% 

OP M 13 9,95 12,74% 

V 83 56,77 72,69% 

OOP M 4 2,44 3,12% 

V 10 3,81 4,88% 

Totaal  116 78,1 100,0% 

 

 

B. personeelsbestand per en geslacht (in aantallen en netto fte) per 31-12-17 

 

Geslacht Aantal personeelsleden FTE's % van FTE 

M 20 14,88 19,05% 

V 96 63,22 80,95% 

Totaal 116 78,1 100,0% 

 

 

 

 

 

C.  personeelsbestand per leeftijd en geslacht (in aantallen en bruto fte)per 31-12-

2017 

 

Leeftijdscategorie Geslacht Aantal personeelsleden FTE's % van FTE 

20-29 M 1 0,4 0,51% 

 V 15 12,09 15,48% 

30-39 M 6 4,9 6,27% 

V 21 14,5 18,57% 

40-49 M 3 2,6 3,33% 

V 22 13,46 17,23% 

                                                 
2
 In deze categorie behoort nog een adjunct-directeur,  maar deze staat als leerkracht voor de klas en is daarom 

als OP meegeteld. 
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50-59 M 4 3,6 4,61% 

V 24 14,85 19,01% 

60-69 M 6 3,38 4,33% 

V 14 8,32 10,65% 

Totaal  116 78,1 100,0% 

 

 

5. Huisvesting 

5.1   Doelstelling 

Als doelstelling van het huisvestingsbeleid heeft stichting OOH het realiseren van een dekkende 

exploitatie en onderhoud geformuleerd, met als uitgangspunt dat de gebouwen er representatief 

(goed en onderhouden) uitzien. De gebouwen als visitekaartje van het onderwijs dat door de scholen 

van het OOH wordt gegeven. Daarnaast wil OOH fijne werkplekken bieden aan de kinderen en de 

medewerkers.  

5.2   Planmatig onderhoud 

Alle gebouwen van de stichting OOH vallen sinds 1 januari 2015 onder het eigen beheer. Hiermee 

heeft stichting OOH de verantwoordelijkheid van het gehele buitenonderhoud overgenomen van de 

gemeente. Door het uitvoeren van de jaarlijks bij te stellen meerjarenonderhoudsbegroting draagt 

stichting OOH zorg voor goed onderhoud bij de schoolgebouwen die door de stichting gebruikt 

worden. Elk jaar vindt indien nodig een aanpassing in de 30-jaars periode plaats. Het 

meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt gebruikt als een leidraad. Jaarlijks wordt voor iedere school 

een jaarplan gemaakt waarin op basis van actualiteit wordt vastgelegd wat er gedurende het jaar 

wordt uitgevoerd. De reden voor deze werkwijze is dat de MOP’s indicatief zijn, gebaseerd op vaste 

afschrijving, terwijl de praktijk soms vraagt om vervroeging of uitstel van werkzaamheden.  

 

Belangrijkste ontwikkelingen betreffende huisvesting in 2017: 

● Opknappen teamkamer op Ridderspoor. 

● Inrichten van een peuterlokaal op de Bijenkorf. 

● Opknappen bovenbouw lokalen in de Bijenkorf en aanbrengen van LED verlichting. 

● Opknappen teamkamer op de Plantage. 

● Aanpassen keuken op de Plantage. 

● Jaarlijks onderhoud op alle scholen. 

 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting: 

● In 2018 worden op Ridderspoor de gangen en de aula opgeknapt en eigentijds ingericht. 

● In november 2016 heeft de RvT toestemming gegeven om de intentie van samenvoeging 

van de Brug en Klavertje Vier verder te onderzoeken. De beoogde datum voor samenvoeging 

is 1-8-2019. Voor de huisvesting en het onderhoud betekent dit voor de Brug dat het 

onderhoud beleidsarm zal geschieden. In 2018 zal verder onderzoek gedaan worden naar de 

aard van de huisvesting voor de nieuwe school in Houten Noordoost. Er zal onderzoek gedaan 

worden naar de haalbaarheid van nieuwbouw dan wel grootschalige en duurzame renovatie.  

 

Duurzaamheid  

Op de Bijenkorf zijn in 2014 zonnepanelen op het dak geplaatst. Voor de nieuwbouw dan wel 

renovatie van Houten Noordoost zal gekeken worden naar de duurzaamheidseisen. Daarnaast wordt 

de verlichting op de scholen bij vervanging omgezet in LED verlichting.  Als er noodzakelijke 

reparaties, vernieuwingen aan installaties etc. plaatsvinden dan heeft een duurzame oplossing de 

voorkeur.   
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Algemene toestand van de gebouwen 

Eind 2017 telt de stichting OOH vijf scholen, verdeeld over 6 locaties. De Plantage maakt gebruik 

van een dependance. 

De gebouwen van de Brug, Klavertje Vier en de Bijenkorf dateren uit de jaren tachtig van de vorige 

eeuw. De gebouwen van Ridderspoor en de Plantage zijn rond de millenniumwisseling opgeleverd. 

In het algemeen kan worden gesteld dat alle gebouwen behoorlijk zijn onderhouden en in redelijke 

tot goede staat verkeren. Met het oog op de fusie in Houten Noordoost zal opnieuw gekeken worden 

naar de situatie van de schoolgebouwen, met name het gebouw van Klavertje Vier. Dit omdat OOH 

het belangrijk vindt dat dit gebouw weer toekomstbestendig wordt gemaakt en dat de 

klimaatbeheersing en verlichting voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast hecht OOH waarde 

aan een kleurrijke en eigentijdse onderwijsinrichting passend bij het eigen schoolprofiel.  

 

Hieronder staat een overzicht van de bestaande locaties (scholen) in Houten. 

 

5.3   Veiligheid  

De scholen hebben een gebruiksvergunning van de brandweer. Op basis van afgesloten contracten 

vindt periodiek een controle plaats van de speelattributen op het schoolplein en in het speellokaal 

voor de kleuters en de gymzalen. Binnen de scholen wordt via plannen, scholing en gerichte 

maatregelen gewerkt aan het verder veilig maken en houden van de scholen. Onder dit onderdeel 

vallen ook jaarlijkse controles op de ontruimingsinstallatie en de blusmiddelen. 

Elke school heeft daarnaast vaste BHV (BedrijfsHulpVerlening) medewerkers die jaarlijks hiervoor 

geschoold en getraind worden. Ook wordt jaarlijks preventief op elke school een brandveiligheid 

oefening gehouden.  

5.4   Gezonde en energiezuinige scholen  

OOH erkent het belang van duurzaamheid en neemt passende maatregelen. Zonnepanelen op 

scholen te kunnen realiseren is één onderdeel. Dit is gebeurd bij de Bijenkorf. In de jaarafrekening 
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van het energieverbruik Bijenkorf was het rendement merkbaar. Daarnaast heeft OOH contact 

gezocht met Green Deals Scholen om bewust te zoeken naar mogelijkheden om zuinig met energie 

om te gaan.  

5.5   Het OOH bestuursbureau 

Het bestuursbureau is alweer enkele jaren naar tevredenheid gehuisvest in het kantoorgebouw aan 

De Haag 2-I. In 2017 heeft de verhuurder eenzijdig aangegeven het contract te willen verbreken in 

verband met de realisatie van koopappartementen in het pand De Haag 2. Met ingang van 17 januari 

2018 gaat het OOH bestuursbureau verhuizen naar De Bouw 85 in Houten waar een  contract is 

aangegaan voor vijf jaar.  In het kader van de duurzaamheid heeft OOH hier meteen Ledverlichting 

in aangebracht. 

 

6. Financiën 

6.1. Financieel beleid 

De kaders voor het financieel beleid worden jaarlijks door de directeur-bestuurder geëvalueerd, 

opnieuw voorgelegd aan de GMR en de RvT, vastgesteld en vervolgens opgenomen in de te maken 

begroting. 

 

Sinds 2015 is Qualiant het administratiekantoor van OOH. Van Ree is de accountant sinds het 

opstellen van de jaarrekening 2015. 

 

Werkwijze OOH 

Per boekjaar wordt een personele en een materiële begroting opgesteld. Over elk boekjaar wordt 

verantwoording afgelegd in het bestuursverslag. Jaarlijks worden een meerjaren personele, 

investerings- en integrale begroting inclusief kengetallen opgesteld c.q. geactualiseerd, waarbij ook 

elk jaar een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Op deze manier is de planning- en control cyclus geborgd 

in een jaarlijks ritme van begroting, monitoring, rapportage en verantwoording. Deze financiële 

cyclus hangt uiteraard nauw samen met de strategisch beleidscyclus waarin plannen worden 

ontwikkeld, uitgevoerd, getoetst, bijgesteld en geëvalueerd.  
 

Het huidige afschrijvingsbeleid is erop gericht dat investeringen beneden € 500,- niet worden 

geactiveerd. Investeringen boven deze grenswaarde worden geactiveerd zonder hierbij rekening te 

houden met een restwaarde. Er wordt afgeschreven in het jaar van aanschaf per 1 januari, waarbij 

per categorie (meubilair, inventaris, leermiddelen, ICT) verschillende afschrijvingstermijnen 

aangehouden worden. Deze variëren van vier (ICT) tot veertig jaar (zonnepanelen). 

 

6.2. Exploitatie  

 

Vergelijking begroting 2017 met 2016 

Om de begroting van 2017 te kunnen duiden, is er hieronder een vergelijking opgenomen met de 

begroting van 2016. 

 

  begroting begroting 

  2016 2017 

Rijksbijdrage    

lumpsum  € 4.214.353 € 4.283.898 

P&A  € 683.480 € 687.788 

MI  € 918.464 € 926.031 

bijdrage SWV  € 104.986 € 109.139 
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geoormerkte baten  € 80.049 € 80.576 

uitkeringen  € 20.000 € 20.000 

incidentele baten    

 subtotaal € 6.021.332 € 6.107.432 

rente  € 10.000 € 2.000 

totale baten € 6.031.332 € 6.109.432 

    

lonen en salarissen  € -4.516.137 € -4.516.630 

overige personele lasten  € -337.250 € -297.700 

afschrijvingen  € -118.313 € -136.173 

huisvestingslasten  € -492.118 € -552.008 

overige lasten  € -530.861 € -595.867 

    

geoormerkte uitgaven  € -48.279 € -33.576 

lasten € -6.042.958 € -6.131.954 

 resultaat € -11.626 € -22.522 

 

Toelichting 

De begroting van 2016 is gebaseerd het vastgestelde leerlingaantal per 1 oktober 2015 (1284) en 

de prognose per 1 oktober 2016 (1276). De begroting van 2017 is gebaseerd op het vastgestelde 

leerlingaantal per 1 oktober 2016 (1287) en de prognose per 1 oktober 2017 (1236).  

Voor de berekening van de salarislasten is in 2016 uitgegaan van de ingezette 74 fte voor het 

schooljaar 2015-2016  en de begrote 70,5 fte voor het schooljaar 2016-2017. In 2017 is uitgegaan 

van de ingezette 73,3 fte voor het schooljaar 2016-2017 en de begrote 68,6 fte voor het schooljaar 

2017-2018.  

In de begroting van 2016 is onder overige personele lasten meer begroot dan in 2017. Dit heeft 

deels te maken dat in de begroting een inschatting is gemaakt van extra personeelslasten waar nog 

geen personeel tegenover stond. Door het administratiekantoor is dit in 2016 geboekt onder overige 

personele lasten. In 2017 is dit opgenomen onder lonen en salarissen, hetgeen zuiverder is. 

Het percentage afschrijvingen is in 2017 verhoogd, mede doordat er veel nieuwe hardware ICT in 

2017 is aangeschaft en oude hardware deels al volledig was afgeschreven. Ook op huisvesting is een 

verhoging in de kosten te zien. Dit heeft te maken met het verhogen van de dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening. Daarnaast ook met het ophogen van het jaarlijks onderhoud, omdat in de 

voorgaande jaren diverse posten onterecht uit de voorziening groot onderhoud werden betaald.  

De overige lasten laten in 2017 ook een toename zien, omdat er in het kader van het strategisch 

beleid meer geld is gestoken in de ICT (30K) en is de verzekering voor het eigenrisicodragerschap 

(35K) erbij gekomen. 

 

Realisatie versus begroting 2017 

Het resultaat over 2017 komt uit op € 49.158,- positief. Vergeleken met de begroting is dit resultaat 

€ 71.680,- positiever dan verwacht. De verschillen tussen begroting en realisatie in 2017 zijn:  

 

Omschrijving Begroot 2017 Realisatie 2017  Realisatie minus 

begroting  

Rijksbijdragen OCW 5.896.861 6.183.666 286.805 

Ontv. doorbetaling SVW 104.995 120.264 15.269 

Overige subsidies OCW 0 7.558 7.558 

Exploitatiesubsidies 9.800     9.898 98 

Overige baten 95.776      221.472 125.696 
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Totaal baten 6.107.432 6.542.858 435.426 

Personele lasten 4.814.330 5.089.593 -275.263 

Afschrijvingen 136.173 142.228 -6.055 

Huisvestingslasten 552.008 569.088 -17.080 

Overige lasten 627.443 692.109 -64.666 

Totaal lasten 6.129.954 6.493.018 -363.064 

Financiële baten en lasten 0 -682 -682 

Resultaat -22.522 49.158 71.680 

 

In 2017 zijn de baten met € 435.426 toegenomen, de lasten zijn met € 364.782 gestegen. Het 

financiële resultaat is daarmee € 71.680 positiever uitgevallen dan begroot.  

 

Het behaalde positieve resultaat komt voort uit de toegenomen baten met €435.426. Hieronder 

worden de grootste afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting uitgelegd. 

 

De rijksbijdragen zijn in het verslagjaar 2017 hoger dan begroot. Er is € 176.000 meer ontvangen in 

de lumpsum bekostiging. Dit betreft herzieningen over het schooljaar 16-17 met een bedrag van € 

110.000 en herzieningen over schooljaar 17-18 van ruim € 65.000. Daarnaast is extra geld 

ontvangen vanwege groei van het leerlingaantal. Het bedrag hiervan is €42.932,- . De bekostiging 

voor eerste opvang vreemdelingen bedroeg: € 66.816 

Er is €7.558,- ontvangen voor studieverlof.  

Vanuit het samenwerkingsverband Profi Pendi en Auris, zijn ook meer middelen ontvangen dan 

begroot. Totaal ontvangen €15.269.  

 

Ook op de overige baten is meer geld binnengekomen dan begroot. Het gaat hier om diverse 

incidentele baten, sponsorloop gelden, correctie WOZ, vervangingsfonds restitutie, saldo 

muzieksubsidie, terugbetalingen collega besturen voor de taalklas en ontvangen correcties op 

premies.,-. Daarnaast zijn er afwijkingen in deze post vanwege ouderbijdrage, schoolkampen, 

overblijfgelden en dergelijke, die jaarlijks moeilijk in te schatten zijn. Voor het eerst in dit jaar is de 

ouderbijdrage van de OR van Ridderspoor en Klavertje Vier ook via onze exploitatie gegaan, omdat 

hun rekeningen ook op naam van onze stichting staan. In totaal komt dit uit op ongeveer € 125.000,-  

 

Aan de lastenkant zijn de kosten toegenomen met € 363.064. Hierna worden de grootste afwijkingen 

vermeld. 

 

De allergrootste afwijking is op de kostenpost personeelslasten (€ 275.263) en dan met name op 

salarissen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door: 

● Inrichting van de Taalklas Houten. Een aantal personeelsleden van OOH hebben een 

aanstelling of uitbreiding gekregen en zijn daarbij ingezet in de Taalklas Houten, een project 

waarbij de Nieuwkomers onderwijs verzorgd kregen. Dit besloeg al ongeveer een bedrag van 

€ 100.000. 

● Extra handen voor de klas. Uit de werkdrukscan kwam naar voren dat de grote klassen in 

combinatie met differentiatie hoge werkdrukbeleving opleverde. De RvT is er dan ook mee 

akkoord gegaan om in het schooljaar 17-18 in totaal 2 fte extra in te zetten. 

● Er is ook meer personeel aangenomen voor de invalpool omdat deze niet toereikend was. 

 

De afschrijvingen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met een 

versnelde afschrijving van een aantal smartborden en extra investeringen in de ICT. 

 

De huisvestingslasten vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 

verhoging van de kosten voor schoonmaak. In de begroting voor 2018 is dit realistischer begroot. 
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Ook de kosten voor alarmopvolging (onderdeel onderhoud) waren schrikbarend hoog in 2017 

(€5000,-). Dit heeft onze aandacht. Op het onderdeel energie is er in 2017 minder uitgegeven dan 

begroot. 

 

6.3. Balans  

De additionele bijdrage die de stichting eind 2013 van de rijksoverheid is ontvangen, is voor de helft 

(€ 150.000) opgenomen in een bestemmingsreserve die bedoeld is voor projecten die gericht zijn op 

kwaliteitsverbetering. De scholen is de mogelijkheid geboden om hier aanspraak op te maken door 

het indienen van een innovatieplan. Van de goedgekeurde projecten zijn de eerste effecten in 2014 

zichtbaar geworden door onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve. In 2015 en 2016 hebben 

deze aangevraagde projecten verder vorm gekregen. Op de balansdatum 31-12-2017 staat er nog 

een bedrag van € 57.869 op de bestemmingsreserve. 

 

Financiële positie op balansdatum 

Het eigen vermogen van OOH bedraagt per 31-12-2017 €  1.832.046,- 

De balans is een momentopname naar de stand op 31 december 2017. 

 

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016 Verschil 

Vaste activa    752   524 +228 

Vorderingen    486   370 +116 

Liquide middelen 1.733 1.932 -199 

Activa 2.971 2.826 +145 

    

Eigen vermogen 1.832 1.783 +49 

Voorzieningen    593    479 +114 

Kortlopende schulden    545    564 -19 

Passiva 2.971 2.826 +145 

*) door afronding op duizendtallen kunnen verschillen optreden t.o.v. de exacte bedragen 

 

Materiële vaste activa 

De totale waarde van de vaste activa is gestegen door investeringen in de ICT conform uitvoering 

strategisch beleidsplan.  

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn toegenomen en de stijging is voornamelijk te herleiden naar de hoge vordering 

op de belastingdienst. OOH heeft het bureau Uni Fortis Nederland gevraagd om onbenutte 

mogelijkheden omtrent loongerelateerde premiekortingen en vrijstellingen terug te vorderen. 

Daarnaast zijn er ook nog vorderingen op de gemeente en kinderopvang.  

 

Liquide middelen 

Voor de afname van de liquide middelen verwijzen wij u naar het kasstroomoverzicht. Het betreft 

vooral investeringen in de ICT.  

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is gestegen door toevoeging van het gerealiseerde resultaat 2017. 

 

Voorzieningen 

De stijging van de voorziening is o.a. te herleiden naar de voorziening personeel. OOH heeft een 

voorziening getroffen om de te verwachte uitkeringen aan ex werknemers te kunnen bekostigen. 

Verder wordt het beleid zo ingericht dat we gedwongen ontslagen proberen te voorkomen. Daarnaast 

is er extra geld gedoteerd in de personeelsvoorziening jubilea omdat de AOW leeftijd is opgeschoven 

en dit nu is doorgerekend volgens het nieuwste jubileummodel van de PO Raad. 
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Om de onderhoudsplannen van scholen te realiseren, heeft er in 2017 een dotatie onderhoud 

plaatsgevonden van €210.000. 

 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn afgenomen o.a. door een lager saldo overloop crediteuren, belastingen 

en premies sociale verzekeringen. 

 

Kengetallen 

Voor een overzicht van de kengetallen verwijzen wij u ook naar het overzicht op pagina 44 van de 

jaarrekening. Deze kengetallen zijn onder andere gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie 

Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don). Bij het beoordelen van de waarde van de 

kengetallen is de meerjarenontwikkeling belangrijk. De Raad van Toezicht beoordeelt het bestuur 

niet alleen op kengetallen, maar vooral op het gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende 

resultaten. Er wordt gekeken naar het risicobeheersingssysteem, de meerjarenbegroting met daarin 

de personele bezetting en de leerlingaantallen. In de continuïteitsparagraaf geeft de Raad van 

Toezicht aan op welke wijze zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken 

en de financiën. 

 

Vermogens- en budgetbeheer 

De solvabiliteit en kapitalisatiefactor zijn maten voor de beoordeling van het vermogensbeheer van 

de stichting. Het kunnen voldoen aan de lange termijn verplichtingen staat hierin centraal. Het 

kunnen voldoen aan de korte termijn verplichtingen gebeurt aan de hand van de beoordeling van de 

liquiditeit en rentabiliteit. Het budgetbeheer van de stichting komt hierin tot uiting. 

Aan zowel de lange en korte termijn verplichtingen kan OOH voldoen. 

6.4. Investeringsbeleid 

De investeringen zijn in drie categorieën in te delen: vervangingsinvesteringen in en aan de 

gebouwen (op basis van een meerjarenonderhoudsplan), verbouw van bestaande ruimten en 

investeringen in onderwijsgerelateerde benodigdheden.  

De investeringen in en aan de gebouwen verlopen via de onderhoudsvoorziening. Elk jaar worden 

vanuit de exploitatie dotaties verricht om het onderhoudsfonds op peil te houden. 

De onderwijsgerelateerde investeringen betreffen investeringen in meubilair, ICT en 

onderwijsleerpakketten. Elke school stelt per categorie een meerjareninvesteringsbegroting op. Deze 

begroting wordt jaarlijks bijgesteld. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden in mindering gebracht 

op het exploitatiebudget van de betreffende school. Sinds 2016 is er op de scholen een trend gaande 

om steeds meer over te stappen op digitale lesmethoden, waarbij veel werkbladen gekopieerd 

worden. Hiermee verschuift de investering naar uitgaven in de exploitatiebegroting en komen er 

minder afschrijvingslasten op leermiddelen. 

6.5. Toelichting op kasstromen en financiering 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt 

onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

 2017 2016 

Kasstroom uit operationele activiteiten 174 246 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -371 -75 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 

Totale vrije kasstroom -197 171 

 

Toelichting op kasstroom: 

De kasstroom uit operationele activiteiten ligt onder meer lager doordat het bedrijfsresultaat in 2016 

fors hoger lag (€ 189.041 tegen € 49.144 nu). In het bestuursverslag van 2016 is aangegeven 

waarom dit hoger was dan begroot. Het uitgebreide kasstroomoverzicht is terug te vinden in de 

jaarrekening bij onderdeel 4. 
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In het overzicht is ook duidelijk zichtbaar dat er in 2017 meer geld is geïnvesteerd dan in 2016. Het 

overgrote deel van de investeringen in 2017 is, conform de begroting en het beleidsplan, in de ICT. 

 

Toelichting op financiële instrumenten: 

Het beleid van OOH is erop gericht de investeringen in de materiële vaste activa met eigen middelen 

te financieren. Gezien de liquide positie van de stichting is er ook geen reden voor het aantrekken 

van vreemd vermogen. De investeringen zijn in 2017 met eigen middelen gefinancierd. OOH maakt 

geen gebruik van financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld renteswaps om renterisico’s af te 

dekken. 

6.6. Treasurybeleid 

De regeling ‘belenen en beleggen’ is in 2016 vernieuwd. Schoolbesturen zijn verplicht om hun 

treasurystatuut hierop aan te passen. Het nieuwe treasurystatuut van OOH is eind 2016 opnieuw 

opgesteld en in januari 2017 door de RvT goedgekeurd en vastgesteld.  

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het in het statuut opgenomen 

beleid. In het treasurystatuut van stichting OOH is het beleid inzake beleggen en belenen verwoord. 

Het beleid past binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen 2016 voor onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen. 

In 2017 is geen liquiditeitstekort opgetreden, voor de aankomende jaren wordt ook geen 

liquiditeitstekort verwacht. De stichting heeft in 2017 geen gelden belegd. Voor de tijdelijk overtollige 

liquide middelen houdt de stichting in verband met risicospreiding bij drie banken spaarrekeningen 

aan, te weten bij: ABN/Amro, SNS en Rabobank. 

6.7. Continuïteitsparagraaf 

Naar aanleiding van maatregelen in het kader van versterking bestuurskracht in het onderwijs is 

door de minister de regeling jaarverslaglegging onderwijs uitgebreid. Dit resulteert sinds 2013 in een 

verplichte continuïteitsparagraaf die dient te worden opgenomen in het bestuursverslag.  

De volgende onderdelen dienen te worden opgenomen in deze paragraaf voor het verslagjaar en de 

drie daarop volgende jaren, i.c. voor 2017 t/m 2021: 

A1  De personele bezetting in fte (voor de categorieën directie, onderwijzend personeel en 

onderwijs ondersteunend personeel) en leerlingaantallen realisatie verslagjaar en verwacht 

voor de komende drie jaren, peildatum 31 december of de laatst bekende stand; 

A2 Meerjarenbegroting (bestaande uit de balans en staat van baten en lasten, beide voorzien 

van een korte toelichting); 

B1 Rapportage over het risicobeheersings- en controlesysteem; 

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden; 

B3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan. 

 

A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen 

Onderdeel van de begroting 2018 vormt het bestuursformatieplan voor het schooljaar 2017-2018 en 

2018-2019. Beide onderdelen vormen de basis voor de doorkijk naar de daaropvolgende schooljaren. 

Het aldus tot stand gekomen document bevat kaders en schetst in- en externe ontwikkelingen die 

de komende jaren van invloed zijn op de bekostiging en de ontwikkeling van de lasten. Onderstaande 

tabel toont de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en fte’s opgenomen voor de komende 

schooljaren. De leerlingaantallen vormen de grondslag op basis waarvan de meerjarenbegroting tot 

stand is gekomen. 

 

Op de volgende pagina is het overzicht van de realisatie eind 2017 en de begroting per 31-12  van 

de daaropvolgende jaren te lezen. 

 

Stand 31-12 (bruto wtf ) 2017 
(realisatie) 

2018 
(begroot) 

2019 
(begroot) 

2020 
(begroot) 

2021 
(begroot)  

Categorie      
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Bestuur en management 5,13 5,1 4,9 4.9 4.9 

Personeel primair proces 66,74 58,3 55.4 54.1 52,9 

Ondersteunend personeel 6,3 5,9 5.2 4,2 4,0 

      

Totaal 78,1 69,3 65,5 63,2 61.8 

      

Aantal per 31-12 2017 2018 2019 2020  

Leerlingen 1.282 1.236 1.217 1177 1151 

 

In het bovenstaande formatieoverzicht is de volgende verdeling aangehouden: 

Directie en management: directeur-bestuurder, directeuren en adjunct-directeur. 

Personeel primair proces: leerkrachten, intern begeleiders en leerkrachten in de invalpool (4% van 

fte OP). 

Ondersteunend personeel: stafmedewerkers, onderwijsassistenten, administratieve medewerkers en 

conciërges. 

Alle formatie is gebaseerd op de bruto fte’s. 

De leerlingenprognose (vanaf 2018) is door de stichting zelf opgesteld. Uit het overzicht blijkt dat 

het leerlingenaantal de komende jaren verder terugloopt. De lagere reguliere personele bekostiging 

die hieruit voortvloeit, vertaalt zich noodgedwongen direct in een afname van het personeelsbestand 

waarbij de keuze gemaakt wordt dit in alle categorieën vorm te geven. 

In alle categorieën is natuurlijk verloop te verwachten in de komende jaren. 

De minister van Onderwijs heeft extra middelen aan de scholen toegekend om de werkdruk aan te 

pakken. In maart 2018 werd duidelijk dat deze middelen al in het schooljaar 2018-2019 ter 

beschikking komen en structureel van aard zijn. Dit kan leiden tot meer inzet van personeel.  Dit is 

op dit moment nog niet duidelijk, omdat de scholen zelf (PMR) instemming hebben bij de inzet van 

deze middelen.  

 

A2 Meerjarenbegroting 

Hieronder staan de begrote bedragen op stichtingsniveau voor de jaren 2017-2021 weergegeven, 

gebaseerd op: 

● De jaarrekening 2017; 

● De vastgestelde begroting 2018; 

● De meerjarenbegroting 2019-2021. 

 

 

Meerjarenexploitatiebegroting stichting OOH (bedragen x € 1.000,-) 

                                              
Jaar          

Omschrijving 

2017 
(realisatie) 

2018 2019 2020 2021 

Baten      

Bijdragen OCW 6.191 6.071 5.876 5.605 5.479 

Overige overheidsbijdragen 130 234 228 224 218 

Overige baten 222 86 104 121 100 

Totaal baten 6.543 6.391 6.208 5.950 5.797 

      

Lasten      

Personeelslasten 5.090 5.009 4.814 4.673 4.587 

Afschrijvingslasten 142 146 159 163 164 

Huisvestingslasten 569 580 567 536 533 

Overige lasten 694 691 604 566 550 

Totaal lasten 6.495 6.426 6.144 5.938 5.834 

      

Saldo financiële baten en lasten 1 1 1 1 1 

                                                 
3
 In deze categorie behoort nog een adjunct-directeur, maar die staat als leerkracht voor de klas 

4
 In deze categorie zijn medewerkers voor 0,7 fte ingezet buiten het primaire proces maar in de ondersteuning 
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Netto resultaat 49 -34 65 13 -36 
*) door afronding op duizendtallen kunnen verschillen optreden t.o.v. de exacte bedragen 

 

Toelichting op de meerjarenexploitatiebegroting  

De meerjarenbegroting geeft op hoofdlijnen weer waar de stichting in het licht van interne en externe 

ontwikkelingen verwacht de komende jaren op uit te komen. Deze meerjarenbegroting is omgeven 

met onzekere factoren (o.a. werkelijk verloop van het leerlingenaantal, gevolgen overheidsbeleid na 

onderwijsstakingen). De weergegeven meerjarenbegroting gaat vooralsnog uit van ongewijzigd 

beleid. Wel zijn de gemiddelde personeelslasten naar boven bijgesteld in verband met de stijgende 

werkgeverslasten, is de inzet van personeel gebaseerd op de leerlingenprognose, is de ratio van 1 

fte per 21,5 leerlingen gehanteerd voor de financiële formatieberekening, is jaarlijks een bedrag voor 

innovatie opgenomen, zijn de materiële uitgaven globaal genomen constant verondersteld en is 

ervan uitgegaan dat de cao-afspraken kostendekkend uitgevoerd kunnen worden.  

 

Meerjarenbalans stichting OOH (bedragen x € 1.000,-)  
 

                           Jaar   31-12-       
Omschrijving 

2017 
(realisatie) 

2018 2019 2020 2021 

Activa      

Materiële vaste activa    752    682   635   572   572 

Vorderingen    486    486   486   486   486 

Liquide middelen 1.733 1.771 1.978 1.869 1.946 

Totaal activa 2.971 2.939 3.099 2.906 2.758 

      

Passiva      

Eigen vermogen      

Algemene reserve   1.751 1.781 1.854 1.875 1.840 

Bestemmingsreserve publiek       58     0       0       0       0 

Bestemmingsreserve privaat       22     16       8       0       0 

Voorzieningen     594   596    691    506    618 

Langlopende schulden         0      0       0       0       0 

Kortlopende schulden     546   546    546    546    546 

Totaal passiva 2.971 2.939 3.099 2.927 3.004 

      

 
*) door afronding op duizendtallen kunnen verschillen optreden t.o.v. de exacte bedragen  

Toelichting op de meerjarenbalans 

De gegevens in bovenstaand overzicht zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2017. De 

toekomstige investeringen zijn in beeld en er zijn voldoende liquide middelen om die te kunnen 

bekostigen. Door middel van centrale inkoop worden ook de materiële uitgaven goed beheerd. 

In bovenstaand overzicht wordt uitgegaan van de gegevens bij ongewijzigd beleid. Eind 2013 is een 

bedrag van € 150.000 opgenomen als bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls. In 2015 is voor € 

69.096 aan de bestemmingsreserve onttrokken voor de innovatie. Deze projecten liepen ook in 2016 

en 2017 nog door. Op 31-12-2017 stond nog een bedrag van € 57.869 open in deze 

bestemmingsreserve. 

Na de jaarlijkse inventarisatie is gebleken dat er geen medewerkers gebruik willen maken van het 

spaarverlof en daarom hoeft er hiervoor nog geen voorziening te worden ingesteld. Wel is een 

voorziening gecreëerd om de verwachte uitkeringen van ex medewerkers op te kunnen vangen. Bij 

de voorziening voor het onderhoud is al rekening gehouden met de intentie van het samenvoegen 

van de Brug en Klavertje Vier in 2019. 

 

B1 Rapportage risicobeheersings- en controlesysteem 

OOH is zich bewust van financiële, strategische en operationele risico’s die kunnen voortkomen uit 

externe ontwikkelingen, maar ook vanuit de eigen bedrijfsvoering. Vanaf kalenderjaar 2013 werkt 

de stichting met een stafmedewerker financiën. In 2015 en 2016 hebben de onderdelen van de 

administratieve organisatie (HRM, Financiën, Secretariaat en Huisvesting) gestalte gekregen. 
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Uitwerking en actualisatie van het onderdeel inkoop vindt plaats in 2018. Hiermee is de transparantie 

over de bedrijfsvoering gegeven en zijn externen in staat om de bedrijfsvoering over te nemen. Bij 

het opstellen van de begroting wordt gewerkt met een opgestelde kadernota, waarin duidelijk het 

doel staat aangegeven met de kaders van waaruit wordt begroot. Voordat daadwerkelijk met 

begroten begonnen wordt, heeft de directeur-bestuurder een risico-inventarisatie gemaakt.  Deze is 

besproken met de stafmedewerker financiën en daarna getoetst bij de directeuren, de GMR en de 

Raad van Toezicht. De benoemde risico’s die zijn in te schatten zijn in de begroting meegenomen. 

Hierbij valt vooral te denken aan bijvoorbeeld het verzekeren van datalekken op het gebied van de 

ICT, de scholing van personeel op het gebied van de nieuw aan te schaffen ICT middelen, maar ook 

het blijven inzetten op goed personeelsbeleid om de uitval van personeel te minimaliseren. Dan 

blijven er altijd risico’s over die niet van te voren in te schatten zijn, hiervoor houdt OOH een 

risicobuffer aan in haar algemene reserve. Deze buffer wordt berekend aan de hand van een 

percentage van de Rijksbegroting. Voor 2018 is gerekend met een risicobuffer van 6 %. 

 

We werken met het monitoringssysteem Ultimview van Qualiant als controlesysteem. Daarnaast zijn 

cyclische gesprekken tussen de contactpersoon financiën van Qualiant en stafmedewerker financiën 

van OOH. Hierbij wordt de realisatie van de exploitatie en de kolommenbalans besproken. Op 

personeelsgebied wordt cyclisch de formatie-inzet uit het administratiesysteem HR2Day 

gecontroleerd. 

 

B2 Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Stichting OOH onderkent dat er risico’s en onzekerheden zijn die van invloed kunnen zijn op de 

bedrijfsvoering van de organisatie. We hebben te maken met externe partijen zoals o.a. het 

administratiekantoor. We zijn afhankelijk van kwaliteit en continuïteit van dienstverlening van 

medewerkers. In 2017 heeft het administratiekantoor ons systeem Ultimview meer conform onze 

begroting ingericht waardoor monitoring beter gaat. In 2017 heeft er maandelijks een gesprek met 

de financiële contactpersoon van Qualiant en de stafmedewerker financiën plaatsgevonden. Dit wordt 

in 2018 gecontinueerd. Ook vindt er scholing voor directeuren plaats om data uit Ultimview te halen. 

Op het personele onderdeel bij Qualiant liggen er wel nog zorgen over de communicatie en uitvoering 

van de werkzaamheden. Dit is met Qualiant besproken en wordt in 2018 verder opgepakt. 

 

Hieronder zijn de belangrijkste overige risico’s voor de stichting benoemd. 

 

Risico's ten aanzien van het aantal leerlingen 

Opnieuw is gekeken naar het leerlingaantal op onze scholen en zijn meerjarenprognoses van de 

leerlingaantallen naast elkaar gelegd. Dit heeft geleid tot aanscherping van de getallen. Het aantal 

leerlingen op 1 oktober 2017 was veel hoger dan verwacht. Dit komt mede door de komst van 

Nieuwkomers in Houten. Een groot percentage van de Nieuwkomers heeft voor de openbare scholen 

gekozen. Houten breed is er echter sprake van een leerlingenkrimp, OOH houdt er in haar prognose 

voor de komende jaren dan ook rekening mee dat haar leerlingenaantal afneemt en stemt haar 

formatiebeleid daarop af. De scholen worden gestimuleerd om te werken met een eigen profilering. 

Daarnaast is ingespeeld op het feit dat de Brug al een aantal jaar onder de opheffingsnorm van 146 

leerlingen zit en dat er een fusie beoogd is met ingang van 1-8-2019. Deze leerlingendaling was 

mede de aanleiding tot het intentiebesluit om samenvoeging met Klavertje Vier in gang te zetten. 

Het proces van fusie wordt zorgvuldig begeleid, toch is er altijd enig risico of wel alle ouders mee 

naar de fusieschool gaan.  

 

Risico’s ten aanzien van de bedrijfsvoering 

Veel van de maatregelen van de verhoging van de bekostiging zijn erop gericht om de kwaliteit van 

het onderwijs te verbeteren en de professionaliteit te verhogen, maar komen niet direct ten gunste 

van het schoolbestuur (middelen voor de samenwerkingsverbanden, lerarenbeurs). Daarnaast is een 

belangrijk deel van de middelen gekoppeld aan de invulling van landelijk gemaakte afspraken (cao, 

prestatieboxgelden), zijn middelen overgeheveld van de gemeente naar het bestuur om het groot 
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onderhoud te bekostigen en worden prijsstijgingen niet of in beperkte mate vergoed. De beleids- en 

financiële ruimte die uiteindelijk resulteert om eigen keuzes te maken, is dan ook zeer beperkt.  

De middelen die de overheid beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld de bekostiging van de functiemix 

zijn niet voldoende kostendekkend.  

Het tweede jaar van werken met een andere accountant verliep veel beter dan het eerste jaar, dit 

mede omdat OOH meer zelf de regie genomen had om de processen te sturen.  Daarnaast is gehoor 

gegeven aan het verzoek om een andere contactpersoon voor OOH vanuit de accountant aan te 

stellen.  

Vanaf mei 2018 gaat een nieuwe Europese wet (AVG) van kracht met betrekking tot de 

privacyregelgeving. Dit vraagt veel van de organisatie om zich hierop in te lezen en voor te bereiden. 

Er moet een Functionaris Gegevensbescherming (FG) worden aangesteld en vanuit de overheid 

komen voor dit soort zaken geen aanvullende gelden of middelen beschikbaar. Met de collega 

besturen PO in Houten wordt gezocht naar een gezamenlijke invulling hiervan.  

Daarnaast heeft OOH ervoor gekozen zich te verzekeren tegen cybercriminaliteit.   

 

Risico's ten aanzien van passend onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs 

Jaarlijks leggen de directeuren aan de directeur-bestuurder verantwoording af over de 

leeropbrengsten van de leerlingen. In augustus 2016 is overgegaan van het leerlingvolgsysteem 

Dotcom naar Parnassys. Hiermee kunnen de intern begeleiders en medewerkers de 

differentiatieniveaus en vaardigheidsontwikkelingen van de leerlingen nog nauwkeurig volgen. Er is 

grote tevredenheid over deze omzetting omdat de data zich makkelijker laat analyseren en lezen.  

OOH heeft een directeur die de portefeuille kwaliteitszorg heeft. Cyclisch worden gesprekken gevoerd 

met intern begeleiders en directeuren om de kwaliteit op de scholen te monitoren. Risico’s worden 

zo in een vroeg stadium herkend en er wordt tijdig en adequaat ingespeeld op zichtbare trends.  

 

De zorgstructuur op onze scholen is afgestemd met het samenwerkingsverband Profi Pendi (SWV 

PO2605) en zodanig geoptimaliseerd dat ze bijdraagt aan de door ons gewenste (veelzijdige) 

ontwikkeling van kinderen. De basisondersteuning die basisscholen bieden is op alle scholen binnen 

het samenwerkingsverband van gelijk niveau. Hierbij wordt uitgegaan van de criteria van de 

Inspectie van het Onderwijs. Elke basisschool heeft een eigen ondersteuningsprofiel en kent naast 

kwalitatief inhoudelijke kenmerken ook kwantitatieve kenmerken, zoals het aantal leerlingen met 

specifieke ondersteuningsvragen in een groep. In verband met de kwaliteitseisen waaraan 

leerkrachten moeten voldoen om binnen het onderwijzen ondersteuning te bieden aan leerlingen met 

specifieke ondersteuningsvragen, investeert zowel het bestuur als het bestuur van het 

samenwerkingsverband in de professionaliteit van leerkrachten. Knelpunt in 2017 was dat er relatief 

weinig financiële middelen vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar gesteld werden. In 2017 

was dit € 36,- per leerling, aangevuld met leerlinggebonden financiering. Gelukkig is de komende 

jaren meer te verwachten. In 2018 kunnen we rekenen op een bedrag van ongeveer €144,- per 

leerling. Hierdoor zullen we meer maatwerk kunnen verrichten voor die leerlingen die extra zorg of 

ondersteuning nodig hebben.  

 

De in 2013 gestarte vorm van onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen (Piramide onderwijs), 

ondergebracht bij Klavertje Vier blijkt nog steeds succesvol. Inmiddels zijn er vier groepen Piramide 

onderwijs en er wordt overwogen om in 2018 een vijfde groep te  starten. De groepsgrootte is 

vastgesteld door OOH op 1 op 20 leerlingen, terwijl er voor de reguliere groepen gerekend wordt 

met 1 op 25 leerlingen.  

Sinds augustus 2016 is OOH ook gestart met een eigen verrijkingsklas. Gedurende een dagdeel  per 

week krijgen meer-, hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs op een van de OOH scholen. Ook 

deze vorm van onderwijs zal gecontinueerd worden. Omdat dit een extra bovenschoolse groep is, 

staat daar geen bekostiging tegenover en wordt dit betaald uit de gezamenlijke middelen.  

 

Daarnaast kent OOH sinds 2015 een Taalkanjerklas op Ridderspoor voor cluster 2 leerlingen. De 

samenwerking met AURIS levert nog niet de resultaten op die OOH wenselijk acht. Van dit aanbod 
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wordt organisatiebreed gebruik gemaakt en is helaas niet kostendekkend. In 2018 wordt besloten of 

continuering wenselijk dan wel haalbaar is.  

 

Uit de werkdrukscan komt naar voren dat leerkrachten de toegenomen verschillen tussen leerlingen 

als werkdrukverhogend beschouwen.  

 

Risico's ten aanzien van personeel 

Aan het leerlingaantal zijn de kosten voor het personeel gekoppeld. Omdat vanaf 2017 een krimp te 

verwachten valt, is gekeken naar de verplichtingen ten aanzien van het personeel. Daarbij is ook 

ingezoomd op de leeftijdsopbouw van het personeel. Naar verwachting kan een deel van de 

personeelskrimp worden opgevangen door natuurlijk verloop. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid 

heeft op termijn invloed op het openbaar onderwijs, dus ook voor OOH. Op dit moment is nog niet 

duidelijk of deze wet al vanaf 2020 gaat gelden voor het openbaar onderwijs.  

 

Het doorgroeien naar een organisatie waar de 21 -eeuwse vaardigheden zijn ingebed, vraagt veel 

van personeel en management. De leerkrachten zijn het kapitaal van de organisatie. Om de 

professionele groei van de medewerkers te stimuleren biedt het OOH een ruim scholingsaanbod aan. 

Het OOH vindt het belangrijk dat de leerkrachten in ontwikkeling blijven en daardoor hoogwaardig 

onderwijs kunnen verzorgen. Ook de kwaliteit van het management maakt deel uit van de verdere 

professionalisering. 

 

Trend die gesignaleerd wordt, is dat de krapte op de onderwijsmarkt toeneemt. Er dreigen tekorten 

van leerkrachten voor basisscholen en het invullen van vacatures, zeker die voor vervanging blijkt 

steeds moeilijker te gaan. We zien een trend dat personeel zelf meer mobiliteit gaat vragen en zelf 

initiatieven gaat nemen om elders te werken. De markt biedt daartoe nu de kansen. Voor OOH is dit 

een risico en zorg om de juiste kwaliteit van medewerkers te kunnen behouden. Daarnaast raakt het 

ook de kwaliteit van onderwijs; als groepen veelvuldig opgedeeld worden omdat er geen vervanging 

van een leerkracht is, raakt dit ook de onderwijskwaliteit. Voor dit risico is nog geen oplossing 

voorhanden. Mogelijk dat we in 2018 kritisch moeten kijken naar de uitvoering van ons onderwijs in 

het leerstof jaarklassensysteem. Mogelijk dat andere onderwijsvormen nieuwe 

onderwijsmogelijkheden geven. Ook wordt kritischer gekeken naar het tussentijds wijzigen van de 

betrekkingsomvang van leerkrachten. Dit wil OOH terugbrengen naar twee keer per jaar.  

 

Om continuïteit in de organisatie te bewerkstelligen monitort OOH de leeftijdsopbouw van het 

personeelsbestand en de verhouding vast en tijdelijk personeel. Gebruik maken van mobiliteit is een 

maatregel die het risico verkleind op uitval. In 2017 is in beeld gebracht of medewerkers willen 

sparen in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid. OOH heeft hiervoor geen voorziening 

ingericht, want er is geen behoefte om te sparen. 

 

OOH is met ingang van augustus 2015 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Het ziekteverzuim is 

momenteel 2,23%, dit is beheersbaar maar vraagt wel blijvende sturing en monitoring.  

 

Risico's ten aanzien van huisvesting 

Ten behoeve van het groot onderhoud wordt, op basis van een actueel meerjarigonderhoudsplan, 

zorggedragen voor inzicht in de toekomstige lasten. In 2016 heeft OOH een nieuwe 

meerjarenonderhoudsplan voor 30 jaar op laten stellen. Deze wordt in 2018 weer geactualiseerd. De 

toekomstige lasten worden meegenomen in de jaarlijks te updaten voorziening groot onderhoud. De 

beheersing is vooral gelegen in het goed volgen van de onderhoudsplannen. Daarnaast monitort de 

stafmedewerker huisvesting of het onderhoud nodig dan wel wenselijk is. 

Ten aanzien van de bezettingsgraad van gebouwen geldt dat de onderhoudsvergoeding samenhangt 

met het aantal leerlingen. De vergoeding neemt af in geval van een leerlingendaling. Grote 

verschillen tussen het aantal vergoede en in gebruik zijnde vierkante meters zullen dan problemen 

opleveren en zijn hiermee een risico. Dit is een aandachtspunt voor stichting OOH en heeft onder 
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andere geleid tot uitspreken van de intentie om per 1-8-2019 over te gaan tot een samenvoeging 

van de Brug met Klavertje Vier. Intentie is dan het gebouw van de Brug af te stoten en intensieve 

renovatie dan wel nieuwbouw te realiseren op de locatie van Klavertje Vier. Het gebouw is dan bijna 

40 jaar oud.  

 

Risico's ten aanzien van inventaris en apparatuur 

Vanwege de consequente afschrijvingssystematiek (afschrijven bij aanschafwaarde boven de €500,-

startend de maand na aanschaf, volgens vaste afschrijvingstermijnen) zijn er geen risico’s. 

Vervanging van bestaande inventaris door modernere middelen die voldoen aan de hedendaagse 

eisen, kan duurder uitpakken dan voorzien. Door aanbesteding en kwantumvoordeel kunnen de 

investeringen toch beheersbaar worden. Beide omstandigheden vertegenwoordigen een risico. De 

jaarlijks bijgestelde meerjareninvesteringsbegroting geeft hier tijdig inzicht in. 

Jaarlijks wordt de huidige inventaris opnieuw geactualiseerd wat kan leiden tot een opschoning van 

de afschrijvingen. 

 

Risico's met politiek-bestuurlijke achtergrond 

Politieke ontwikkelingen hebben invloed op het (financiële) beleid van de schoolbesturen. De 

overheid is een “onbetrouwbare” partner. Op financieel gebied is dit merkbaar doordat een 

schoolbestuur niet vooraf heldere informatie ontvangt welke middelen verwacht kunnen worden, 

terwijl er wel doorslaggevende beslissingen genomen dienen te worden op basis van deze middelen. 

Met de komst van Nieuwkomers in 2016 in Houten is er lange tijd onduidelijkheid geweest over het 

wel of niet verkrijgen van de financiële middelen die toegekend werden.  

Zelfs met de bijdrage van de gemeente om de bekostiging voor nieuwkomers  50/50 te doen, legt 

de organisatie er geld op toe. 

Een ander risico is dat er nog geen harde uitspraken zijn over de huisvesting Klavertje Vier na de 

fusie zoals eerder benoemd. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 durft de 

wethouder nu geen toezeggingen meer te doen,  (nieuwbouw dan wel renovatie) wat zorgt voor een 

stagnatie in het proces.   

 

Ook op onderwijsbeleid worden door de overheid beslissingen genomen die door het veld moeten 

worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn de middelen die toegekend worden voor 

werkdrukvermindering. Hiervoor ligt mandaat bij de PMR op de scholen, terwijl de verantwoording 

door het bestuur gedaan moet worden. Om te kijken hoe hiermee om te gaan en goed geïnformeerd 

te zijn, worden netwerkbijeenkomsten van de PO Raad, Vos/ABB en het eigen controllersnetwerk 

bijgewoond. 

 

Conclusie 

OOH heeft de (belangrijkste) risico’s en onzekerheden in beeld en stuurt actief op het zo veel mogelijk 

beperken van de risico’s. 

 

B3 Rapportage Raad van Toezicht 

Persoonlijke gegevens directeur-bestuurder en toezichthouders 

Zie paragraaf 1.2. 

 

Governance  

Overeenkomstig de code “Goed Bestuur Primair Onderwijs”, zoals deze is vastgesteld door de PO 

Raad, is er binnen OOH sinds 2012 een functiescheiding tussen het bestuur en intern toezicht. De 

Raad van Toezicht houdt intern toezicht op, en adviseert over de in de code genoemde drie pijlers: 

onderwijskwaliteit, organisatieontwikkeling/HRM en financiën. 

 

Intern toezicht Openbaar Onderwijs Houten 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de rechtmatige verwerving en 

rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Daartoe ontvangt zij voorafgaande aan de 



 

39 

 

bijeenkomsten rapportages van de bestuurder. Er is een jaarkalender opgesteld zodat alle relevante 

onderwerpen op gezette tijden aan bod komen. Ook is er iedere vergadering aandacht voor early 

warnings en de dagelijkse gang van zaken in de scholen. Op verzoek van bestuurder of Raad kunnen 

aanvullende agendapunten besproken worden.  

 

De Raad van Toezicht adviseert het bestuur. De Raad fungeert als klankbord voor de bestuurder. 

Hierbij is rolvastheid van belang. Advies is niet voorschrijvend, de bestuurder heeft de 

eindverantwoordelijkheid. Bespreekpunten ter advies worden door de bestuurder via een memo aan 

de Raad voorgelegd. De Raad kan de bestuurder desgewenst ook ongevraagd advies geven. 

 

De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur. De Raad zorgt voor een prettige werksfeer 

waarin de bestuurder optimaal kan functioneren. De relatie tussen Raad en bestuurder is goed. Er is 

een open-kritische houding jegens elkaar. Twee keer per jaar voert een afvaardiging van de Raad 

een gesprek met de bestuurder betreffende resp. functioneren en beoordeling. Hierin is aandacht 

voor het functioneren, ontwikkeling en de werkgeversrelatie. De bestuurder heeft de beoordeling 

“goed” ontvangen.  

 

Bijeenkomsten en bespreekpunten in 2017 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes keer vergaderd met de bestuurder. Het jaar is gestart met 

aanwezigheid bij de nieuwjaarsbijeenkomst met leraren, directeuren, (G)MR-leden en bestuurder. Er 

is een zgn. klein overleg geweest met de GMR, bestaande uit twee leden van de RvT en twee leden 

van de GMR. Het jaarlijks overleg met RvT en GMR is ingezet als themabijeenkomst met 

aanwezigheid van de directeuren en de bestuurder. Het thema in 2017 was de rol van de scholen in 

de wijk, aansluitend bij het motto van de OOH: “Met hart voor kinderen in het hart van de wijk”. 

In 2017 heeft de OOH meegewerkt aan een pilot van de Onderwijsinspectie. Bij het bespreken van 

de resultaten waren bestuurder, directeuren, intern begeleiders én twee leden van de Raad aanwezig.  

In de reguliere vergaderingen is extra aandacht geweest voor het monitoren van de kwaliteit van 

onderwijs en de gang van zaken rond de fusie van de scholen Klavertje Vier en de Brug. Met 

betrekking tot de fusie heeft de Raad aan de bestuurder gevraagd een duidelijke business case op 

te stellen waarmee aan de Raad en andere betrokkenen inzicht wordt gegeven in de ambitie, 

doelstelling, tijdpad, inspraak, huisvesting en aansturing. 

 

In 2017 zijn er geen afwijkingen geweest in het kader van de code goed  bestuur. 

 

Bespreekpunten 2017 

maand Jaarkalender Aanvullende onderwerpen 

Januari  
 

Strategisch beleid OOH,  
Toets fusie noodzaak / -wenselijkheid  
Early warning set: geen 

Vacature RvT 
ICT 
Houten Noordoost 

Maart Onderwijskwaliteit & toetsresultaten  
Jaarverslag RvT opstellen  
Vaststelling van de klasse indeling van 
de WNT 
Early warning: samenwerking 
accountant en administratiebureau 

Terugkoppeling inspectiebezoek 
Personeel: functiemix 
 

Mei Jaarverslag OOH vaststellen 2016 

Begroting personeel  
Early warning: continuïteit en stabiliteit 
OOH met betrekking tot 
directiefuncties 

Terugkoppeling inspectierapport 

Personeelsformatie 
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Juni Personeelsbeleid: vacatures en beleid 
Zelfevaluatie functioneren RvT (in 

apart overleg)  
Early warning: vertrek directeur 

jaarrekening vaststellen 

Jaarverslag 
Kengetallen leerlingen, medewerkers 

en percentage ziekteverzuim 
Personeel: opleidingsscholen 

Eindopbrengsten scholen 
gesprek met accountant over 
jaarrekening 
 

September Onderwijskwaliteit en –ontwikkeling  

Functioneren Bestuurder  
Early warning set: geen 

Samenwerking accountant 

Strategisch beleid 
Passend Onderwijs 
Sterrenschool Bijenkorf 
Zelfevaluatie RvT (ipv juni) 
 

November Begroting (financieel) 2018 

Jaarplan toetsen aan 
meerjarenbeleidsplan en schoolplannen  
Early warning set: geen 

Sterrenschool Bijenkorf 

Kengetallen leerlingen, medewerkers 
en percentage ziekteverzuim 
 

 

Early warningset:  

- Ongunstige ontwikkelingen liquiditeit (<0,75)  
- Substantiële afwijkingen van begroting (>15%)  
- Binnengekomen klachten  
- (arbeids-)conflicten  
- Aansprakelijkheidsstellingen  
- Publiciteit omtrent organisatie  
- Bijzondere projectontwikkelingen  
- Datalekken  

 

Toezichthouders 
De Raad van Toezicht zoekt naar differentiatie betreffende haar leden. Leden van de Raad moeten 

voldoen aan het voor hen opgestelde profiel en handelen volgens het statuut. Om op de hoogte te 

blijven van de actuele ontwikkelingen heeft ieder lid een lidmaatschap bij de VTOI. Het boek 

‘Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders’ (Strikwerkda & Ten Wolde, 2017) is door 

een lid van de Raad geadviseerd en voor alle leden aangeschaft. Er zijn dit jaar geen verdere 

bijscholingen gevolgd. Tijdens de zelfevaluatie hebben de leden geconcludeerd dat zij elkaar in de 

Raad goed aanvullen en dat er onderling een fijne sfeer is om gezamenlijk tot een goede uitvoering 

van de taken te komen. De rolverdeling tussen Raad en bestuurder wordt duidelijk bevonden, zowel 

in idee als in uitvoering. Er is afgesproken hierop expliciet te blijven letten.  

 
Beloning van het bestuur 

In 2016 is de inschaling van de bestuurder van cao PO naar de bestuurder cao gegaan. Hieronder 

ziet u hoe het salaris van de directeur-bestuurder is opgebouwd, daarbij is het totale vaste inkomen 

weergegeven, het variabel inkomen, de vergoedingen en de werkgeverslasten. Naast deze 

hernieuwde inschaling zijn er in 2017 geen bijzondere beloningen geweest.  

 

JFHM Smits-Verwijst  Omvang dienstverband 0,9 wtf, maximum WNT € 106.200 

Gegevens 2017 2016 

Beloning + onkostenvergoeding € 78.139 € 76.477 

Voorziening beloning op termijn €  12.175 €   9.794 

Totaal bezoldiging € 90.314 € 86.271 

 

Honorering van de Raad van Toezicht 

In deze paragraaf wordt de honorering van de raad beschreven, inclusief gelden vrijgemaakt voor 

educatie en professionalisering en een overzicht van daadwerkelijk gemaakte kosten. De raad van 
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toezicht heeft de netto  jaarvergoeding op  €1500,- vastgesteld. Op eigen verzoek is dit bedrag voor 

mevrouw Kooi naar € 750,- bijgesteld. 

 

Naam 2017 2016 

W.F. Smit € 3.125 € 3.906 

G. Steenbruggen € 3.125 € 3.906 

C.H. Kooi- de Bruijne € 750 € 2.083 

J.A.H. Klerkx € 1.923 0 

J.C.M. Kiewiet-Kester € 4.625 € 3.096 

T. Jille-Wiczek € 0 € 3.906 

   

* in 2015 is deze factuur abusievelijk niet aan haar uitgekeerd. Dit is in 2017 gecorrigeerd. 

 

Toelichting bij bezoldiging leden RvT. 

In het boekjaar 2016 hebben de leden de bezoldiging ontvangen over de periode oktober 2015-

december 2016. Vanaf 2017 wordt een heel kalenderjaar in rekening gebracht. De heer Klerkx is in 

april van dit jaar begonnen en heeft daarom minder in rekening gebracht. Mevrouw Jille heeft in april 

de RvT verlaten en heeft over deze maanden geen factuur in rekening gebracht. Mevrouw Kooi heeft 

op eigen verzoek een lagere bezoldiging ontvangen, zij heeft een factuur voor € 750,- ingediend. 

Mevrouw Steenbruggen heeft in 2017 een verkeerde factuur ingediend, maar heeft hiervoor in 2018 

een correctiefactuur ingediend. Oorspronkelijk is € 1500,- aan haar uitgekeerd, maar na de 

correctiefactuur is dit het bedrag van € 3125,- geworden. 

 

 

7. (Toekomstige) ontwikkelingen 

Continuering van de uitvoering strategisch beleidsplan 2015-2019 

De kernwoorden die hierbij gekozen zijn, zijn eigenaarschap, ambitie en samen werken aan 

eigenheid. Daarbij zijn strategische opdrachten geformuleerd: 

- Onze basis van goed naar beter; 

- Werken aan de 21 -eeuwse vaardigheden; 

- Een sterk merk OOH. 

Ook in 2018 zal de uitwerking van dit plan centraal staan, waarbij het accent ligt op de veranderende 

rol van de leerkracht om toegerust te zijn om eigentijds 21e eeuws onderwijs te kunnen geven. 

Daarnaast wordt steeds meer een beroep gedaan op het eigenaarschap van een ieder in de 

organisatie. Hiermee is een goede start gemaakt in 2016 en in 2017. In 2018 zal verder uitbreiding 

van de PLG’s een aandachtspunt zijn.   

ICT transitie 

In 2017 is nieuw beleid voor ICT vastgesteld en is nieuwe apparatuur aangeschaft. Er is gekozen 

voor een Google omgeving beheerd door Cloudwise, omdat het innovatiever is en makkelijker in te 

richten. Na het maken van deze keuze is gekeken welke hardware hier het beste bij past. Diverse 

marktpartijen zijn benaderd en er is een verkenning gedaan bij andere organisaties. Dit heeft geleid 

tot de volgende keuze van het materiaal: op alle scholen worden gefaseerd de digiborden vervangen 

door Prowise borden. Dit zijn touchscreens die meer mogelijkheden bieden dan een digibord. Alle 

scholen gaan werken met chromebooks aangevuld met Snappet (tablets) en/of IPads. Deze uitrol 

gestart in 2017, werkt door in 2018. Het aantal devices zal uitgebreid worden naar 1 op 3 in 2019. 

Voor deze aanpassingen op het gebied van de ICT is geld gereserveerd. 

 

Sinds augustus 2016 werkt OOH met het leerlingenadministratie en –volgsysteem (Parnassys). Ook 

in 2018 wordt extra tijd gereserveerd voor scholing en implementatie. Met name het onderdeel ZIEN! 

is in 2017 opgepakt en wordt verder geïmplementeerd. ZIEN! is het instrument voor sociale veiligheid 

wat ook verantwoord wordt naar de Inspectie.   
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Kwaliteit van de organisatie 

OOH blijft werken aan de opbrengsten van ons onderwijs op de diverse scholen. Het toezicht van de 

Inspectie is veranderd, er wordt met een bredere blik gekeken naar het onderwijs op de scholen. 

OOH is blij met een positief bezoek en waardering in maart 2017. In het huidige toezicht heeft de 

Inspectie geen oordeel meer over de tussenresultaten. OOH onderkent het belang van de 

tussenresultaten en heeft dit in haar eigen kwaliteitssysteem opgenomen. Daarnaast heeft OOH een 

eigen managementrapportage opgesteld die past bij de brede blik op onderwijs en kwaliteit. Diverse 

bekende kengetallen en sturingscijfers zijn in dit document opgenomen. Twee maal per jaar wordt 

dit document besproken met de directeuren. Ook in 2018 wordt de directeur met de portefeuille 

kwaliteitszorg ingezet. Nieuw is dat OOH vanaf 2018 gaat werken met interne audits.   

 

Passend onderwijs 

In 2018 en de jaren erna zullen er meer middelen vanuit Profi Pendi toegekend worden aan de 

organisatie om passend onderwijs te realiseren. Er is beleid ontwikkeld om dit goed vorm te geven.  

De Profi Pendi  middelen worden allemaal toegekend aan de afzonderlijke scholen, na aftrek van de 

gezamenlijke of collectieve kosten. Scholen kunnen deze daarna zelf in gaan zetten.  Verantwoording 

over deze middelen gebeurt via de bestuurder.   

De IB’ers gebruiken hun overleg en netwerk om in het kader van Passend Onderwijs van en met 

elkaar te leren. De problematiek op de verschillende scholen wordt regelmatig in kaart gebracht. Ook 

wordt casuïstiek besproken. De kwaliteit van de externe hulp wordt besproken en waar mogelijk 

wordt er gezamenlijk ingekocht om schaalvoordeel te verkrijgen. Het eigenaarschap van de IB’ers 

wordt hiermee verhoogd.   

 

Scholing 

OOH blijft verder investeren in de kwaliteit van het personeel. Dit, omdat zij als het ware het kapitaal 

zijn van de organisatie. Zij zijn het die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces: het onderwijs 

aan de kinderen. Het is belangrijk dat leerkrachten in staat worden gesteld hun taak goed uit te 

oefenen. Daarvoor zijn kaders nodig, bijvoorbeeld de gesprekkencyclus en duidelijkheid in hun 

takenpakket. Daarnaast kunnen de leerkrachten kiezen uit een ruim scholingsaanbod. Hiermee 

stimuleren we professionele groei voor alle medewerkers. Het OOH vindt het belangrijk dat de 

leerkrachten in ontwikkeling blijven en daardoor hoogwaardig onderwijs kunnen verzorgen, “een 

leven lang leren”, zodat iedereen kan groeien in zijn vak en als persoon. Vakbekwaamheid en inzicht 

in de eigen competenties staat ook in het strategisch beleidsplan centraal. De directeuren zijn in 

2017 allen RDO (register Directeur Onderwijs) geregistreerd en verantwoorden zich in het register 

over de gevolgde scholing. De stafmedewerker financiën schoolde zich in 2016 en 2017 tot Qualified 

Controller. Afronding van deze studie is in 2018 te verwachten. De bestuurder heeft in 2017 een 

serie masterclasses gevolgd rond leiderschap. In 2018 zal de bestuurder een studiereis naar Canada 

maken om inclusief onderwijs in de praktijk te zien. Een ontwikkeling die in samenspraak met de 

gemeente en andere besturen binnen Houten vorm zal krijgen.   

 

Marktaandeel van het Openbaar Onderwijs. 

Afgelopen jaren is het marktaandeel van het openbaar onderwijs nog steeds gestegen in Houten en 

dit in een krimpende markt. (Van 25,2% naar 25,7%) Het is een uitdaging om dit te behouden c.q. 

te vergroten. Elke school van OOH heeft een eigen profiel. Dit zorgt ervoor dat de ouders in Houten 

wat te kiezen hebben in het onderwijsaanbod, vandaar dat diversiteit op dit vlak gestimuleerd wordt.  

 

Houten Noord huisvesting 

In 2018 zal verder uitvoering gegeven worden aan het besluit van de intentie tot het samenvoegen 

van de Brug en Klavertje Vier met ingang van 1-8-2019. Als eerste wordt de FER geschreven en 

voorgelegd aan de MR en van beide scholen voor instemming in de besluitvorming. Daarnaast 

moeten de mogelijkheden voor passende huisvesting en samenwerking met partijen voor 
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kinderopvang nader bekeken en onderzocht worden. Een en ander moet zorgvuldig afgestemd 

worden met de gemeente.  

 

Partijen voor peuterschool en kinderopvang 

In 2017 heeft OOH een afspraak tot samenwerking over de peuterschool gemaakt met Kind en Co. 

Zij waren al gevestigd in Klavertje Vier, in 2017 is daar de Plantage bij gekomen. In januari 2018 

komt daar de Bijenkorf bij en Ridderspoor volgt in augustus 2018. Voor de peuterplusgroep worden 

rond de fusie mogelijkheden gezien. Daarnaast heeft de Brug een samenwerkingsrelatie met 

kinderopvang de Beun, die ook in de Brug zit. Ridderspoor werkt meer samen met Partou en de 

Plantage met Kids Lodge.   

 

Nieuwkomers 

Ook in 2018 wordt weer een aantal Nieuwkomers verwacht in Houten. Een deel hiervan zal ook de 

OOH scholen bezoeken. Hier zijn zij van harte welkom. De Taalklas in Houten houdt met ingang van 

augustus 2018 op te bestaan. Wel is de intentie om de ondersteuning voor leerkrachten op de scholen 

vorm te geven. Er zal onderzocht moeten worden welke vorm van ondersteuning het meeste loont. 

OOH trekt hierin samen op met de gezamenlijke besturen en de gemeente. 

 

Financieel gezond 

Het onderwijs (en dus ook OOH) krijgt steeds meer te maken met veranderende wet- en regelgeving 

en onduidelijkheden in de bekostiging. Gecombineerd met een krimpend leerlingaantal  wordt het 

een hele uitdaging om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Daarnaast zal mogelijk met 

andere besturen gezocht worden naar samenwerkingsmogelijkheden of constructies die (financieel) 

voordeel voor betrokken partijen op kunnen leveren. Echter het daadkrachtig en slagvaardig kunnen 

werken in een relatief kleine organisatie heeft ook zijn voordelen. De noodzaak om schaalvergroting 

te zoeken is niet aanwezig, maar blijft jaarlijks onder de aandacht. 

 

In 2017 is de stichting bezocht door de onderwijsinspectie. Nieuw was hierin de beoordeling van de 

inspectie op het onderdeel financiën. Het bestuur is financieel gezond. Het bestuur houdt zich aan 

de wet en de geldende regels als het gaat om financieel beheer. Zowel op de korte als de lange 

termijn kan het bestuur aan zijn financiële verplichtingen voldoen.  

 

Tot slot: Beleidsmatig is er veel ontwikkeld en de scholen hebben mede door trainingen en cursussen 

gereedschap in handen om het onderwijs tot 2020 nader vorm te geven. Zo is een stevige basis 

gelegd voor een zich vernieuwende, toekomstgerichte organisatie met prachtige unieke scholen waar 

goed onderwijs wordt gegeven. 

 

Dit bestuursverslag is opgesteld door het College van Bestuur en stafmedewerker financiën, de 

jaarrekening door Qualiant in samenwerking met de stafmedewerker financiën. De jaarrekening en 

het bestuursverslag is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree. De controleopdracht voor 

2017 is verleend op grond van het voorstel van de Raad van Toezicht. 

 

Het bestuursverslag heeft een tweeledig doel: 

- Het College van Bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af over de 

bedrijfsvoering aan de minister, de Raad van Toezicht en via de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad en de website www.oo-h.nl aan belanghebbenden van de 

organisatie. 

- In het bestuursverslag wordt tevens door het College van Bestuur en Raad van Toezicht 

verantwoording afgelegd over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de interne 

verantwoording en het interne toezicht. 

 

Naast dit zakelijke bestuursverslag wordt een publieksverslag 2017 opgesteld voor ouders en 

betrokkenen van OOH.  

http://www.oo-h.nl/
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BESTUURSVERSLAG



1                KENGETALLEN

Met betrekking tot de rentabiliteit, kapitalisatiefactor, liquiditeit en solvabiliteit vermelden wij onderstaand de
kengetallen:

2017 2016
Aanbeveling commissie

Don:
Indicatoren risicoanalyse

onderwijsinspectie

Rentabiliteit 0,75 3,03 Bovengrens van 5% Bovengrens van 5%
Kapitalisatiefactor 44,87 44,29 Tussen 35 - 60% Bovengrens 35 - 60%
Liquiditeit 4,07 4,08 Tussen 0,5 en 1,5 Laatste 3 jaar negatief
Huisvestingsratio 0,09 0,09 > 0,1  > 0,1
Weerstandsvermogen 0,28 0,28 < 0,05 < 0,05
Solvabiliteit 81,64 80,05 Ondergrens van 30% Kleiner dan 30%

1.1                Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2017 2016

Rentabiliteit
Resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering 0,75 3,03

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief
exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering.

1.2                Kapitalisatiefactor

Kapitalisatiefactor
Balanstotaal-gebouwen/terreinen / Baten 44,87 44,29

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de stichting niet of inefficiënt wordt benut
voor de uitvoering van de taken van de stichting.

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd:
35% bovengrens voor grote besturen (> 8 miljoen omzet)
60% bovengrens voor kleine besturen (<5 miljoen omzet)

1.3                Liquiditeit

Liquiditeit
Vlottende activa/kortlopende schulden 4,07 4,08
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de Stichting in staat is aan haar kortlopende verplichtingen voor
kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 wordt als goed aangemerkt. Ligt de
waarde boven de 1,5 dan is de Stichting in staat haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te
voldoen.
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1.4                Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding weer van de huisvestingslasten ten opzichte van de totale
instellingslasten van de organisatie.

2017 2016

Huisvestingsratio
(Huisvestingskosten+Afschrijving Gebouwen terreinen)/Totale lasten 0,09 0,09
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de Stichting in staat is aan haar kortlopende verplichtingen voor
kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 wordt als goed aangemerkt. Ligt de
waarde boven de 1,5 dan is de Stichting in staat haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te
voldoen.

1.5                Weerstandsvermogen

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / Totale baten 0,28 0,28

1.6                Solvabiliteit

Solvabiliteit
(Eigen vermogen+Voorzieningen) / Balanstotaal 81,64 80,05

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Hierbij wordt 30%-50% als goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 30% dan is de stichting in staat aan haar
lange termijn verplichtingen te voldoen.
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JAARREKENING



1                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zin conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in
de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs op de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is gemeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Aan de bestemmingsreserve ligt een plan ten grondslag waarin is opgnomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven
zullen worden gedaan. 

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Openbaar Onderwijs of de
moedermaatschappij van Stichting Openbaar Onderwijs en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatie cijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Ondergrens van de activering is vastgesteld op € 500.

Afschrijvingstermijnen:
Gebouwen: 40 jaar
ICT: 2-10 jaar
Inventaris: 10 jaar
Leermethoden: 8 jaar
Meubilair: 10-20 jaar

Schoolgebouwen, waarvan het juridische eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de
gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. De kosten voor groot onderhoud aan de binnenkant en het
buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening op het moment dat
deze zich voordoen.

De terreinen worden niet afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van het bestuur,
tenzij anders vermeld.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide
middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de
financiele vaste activa.

Eigen vermogen
Algemene reserve
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een
beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht. De bestemmingsreserve betreft
geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Algemene reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de stichting. Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil van de toegerekend baten en werkelijk
gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten lasten van de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
Hieronder opgenomen publieke en private reserve zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidig beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is aangegeven of deze is
opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.
Aan de bestemmingsreserve ligt een plan ten grond waarin  is opgenomen welke uitgaven ten laste van de
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in wek jaar de uitgaven
zullen worden gedaan.

Stichting Openbaar Onderwijs te Houten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 48 -

___________________________________________________________________________________________________________



Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.

De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans.

Voorziening onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig
te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt. 

Voorziening WW-uitkeringen
De voorziening WW-uitkeringen heeft betrekking op uitkeringen aan (ex)medewerkers waarbij de kosten voor
rekening van het schoolbestuur komen.

Kortlopende schulden
De betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende
schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van
de schuld.

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben. 

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de Rijksbijdrage verantwoord. 
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Exploitatiesubsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen
Stichting Openbaar Onderwijs heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening
worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en
passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van
dochterondernemingen in het buitenland.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste ac tiva
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVE RZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat
aangepast voor posten van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op de ontvangen en uitgaven
in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de staat van baten en lasten waarvan de
ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bank
kredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende
effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2017, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31
DECEMBER 2016

(na winstbestemming)

31 december
2017

€

31 december
2016

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 752.371 523.897

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen op OCW 315.761 309.553
Vorderingen gemeente - 11.854
Overige vorderingen 126.949 13.816
Waarborgsommen 42.806 36.267

485.516 371.490

Liquide middelen 1.733.437 1.930.569

 2.218.953 2.302.059

 2.971.324 2.825.956
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31 december
2017

€

31 december
2016

€

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.751.680 1.698.010
Bestemmingsreserve (publiek) 57.869 57.869
Bestemmingsreserves (privaat) 22.511 27.027

1.832.060 1.782.906

Voorzieningen 593.615 479.321

Kortlopende schulden 545.649 563.729

 2.971.324 2.825.956
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017, VERGELIJKENDE CIJFE RS 2016

2017 Begroot 2017 2016

Baten

Rijksbijdragen 6.311.488 6.001.856 6.122.723
Exploitatiesubsidies 9.898 9.800 4.905
Overige baten 221.472 95.776 170.992

Som der baten 6.542.858 6.107.432 6.298.620

Lasten

Personeelslasten 5.089.593 4.814.330 4.913.206
Afschrijvingen 142.228 136.173 99.298
Huisvestingslasten 569.088 552.008 544.331
Overige lasten 692.109 627.443 552.744

Totaal lasten 6.493.018 6.129.954 6.109.579

Saldo baten en lasten 49.840 -22.522 189.041

Financiële baten en lasten -682 - 1.953

Nettoresultaat 49.158 -22.522 190.994
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4                KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2017

€ €

2016

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 49.840 189.041
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 142.228 104.104
Mutatie voorzieningen 114.294 191.134
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -114.026 13.988
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -18.082 -254.731

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 174.254 243.536

Rentebaten / Rentelasten -682 1.953

Kasstroom uit operationele activiteiten 173.572 245.489

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -370.704 -74.602

-197.132 170.887

Samenstelling geldmiddelen

2017

€ €

2016

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 1.930.569 1.759.682

Mutatie liquide middelen -197.132 170.887

Geldmiddelen per 31 december 1.733.437 1.930.569
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5                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Materiële vaste activa

Gebouwen 35.069 36.025
Inventaris en apparatuur 559.213 330.258
Leermiddelen 158.089 157.614

 752.371 523.897

Gebouwen

€

Inventaris
en

apparatuur

€

Leer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2017
Aanschaffingswaarde 39.062 929.982 528.956 1.498.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.037 -599.724 -371.342 -974.103

36.025 330.258 157.614 523.897

Mutaties 
Investeringen - 326.329 44.375 370.704
Desinvesteringen - -208.370 -14.400 -222.770
Afschrijving desinvesteringen - 205.781 14.400 220.181
Afschrijvingen -956 -94.785 -43.900 -139.641

-956 228.955 475 228.474

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde 39.062 1.047.941 558.931 1.645.934
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.993 -488.728 -400.842 -893.563

Boekwaarde per 31 december 2017 35.069 559.213 158.089 752.371
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Vordering op OCW

Vordering OCW 315.761 309.553

Vorderingen gemeente

Vordering gemeente - 11.854

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 126.949 13.816
Waarborgsommen 42.806 36.267

169.755 50.083

Overige vorderingen

Overige vorderingen 86.204 11.323
Nog te ontvangen rente - 2.493
Vooruitbetaalde kosten 40.745 -

126.949 13.816

Waarborgsommen

Overlopende activa 42.806 36.267

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.732.773 1.929.952
Kas 664 617

1.733.437 1.930.569
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.751.680 1.698.010
Bestemmingsreserve (publiek) 57.869 57.869
Bestemmingsreserve (privaat) 22.511 27.027

1.832.060 1.782.906

Stand per
1-1-2017

Resultaat
2017

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2017

Algemene reserve

Algemene reserve 1.698.006 53.674 - 1.751.680

Bestemmingsreserve (publiek)

Kwaliteitsimpuls 57.869 - - 57.869

Bestemmingsreserve (privaat)

Ouderraden 27.027 -4.516 - 22.511

Bestemmingsreserve Kwaliteitsreserve

Doel
Het doel van deze bestemmingsreserve is het uitvoeren van innovatieprojecten. Het bedrag van € 57.869 zal
op korte termijn worden aangewend voor kwaliteitsverbetering basisschool Ridderspoor.
Het bevoegd gezag heeft deze specifieke bestemming aangebracht.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.

Bestemmingsreserve Ouderraden

Doel
Het doel van deze bestemmingsreserves is het uitvoeren van ouderraadactiviteiten. Het bedrag van € 22.511
betreft het saldo liquide middelen per 31 december 2017 en zal hiervoor op korte c.q. middellange termijn
worden aangewend.
Het bevoegd gezag heeft deze specifieke bestemming aangebracht.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.

31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 75.979 43.757
Onderhoudsvoorziening 517.636 435.564

593.615 479.321
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea PO 61.979 43.757
Voorziening WW-uitkeringen 14.000 -

75.979 43.757

Jubileum PO WW-uitkering Totaal

Personeelsvoorzieningen

Stand per 1-1-2017 43.757 - 43.757
Dotatie 26.557 14.000 40.557
Onttrekking -8.335 - -8.335
Vrijval - - -

Stand per 31-12-2017 61.979 14.000 75.979

Kortlopend deel <1 jaar 9.935 - 9.935
Langlopend deel >1 jaar 52.044 14.000 66.044

31-12-2017 

€

31-12-2016

€Onderhoudsvoorziening

Voorziening onderhoud PO 517.636 435.564

Voorziening
onderhoud PO

Onderhoudsvoorziening

Stand per 1-1-2017 435.564
Dotatie 210.000
Onttrekking -127.928

Stand per 31-12-2017 517.636

Kortlopend deel <1 jaar 232.625
Langlopend deel >1 jaar 285.011

Personeelsvoorzieningen
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het
dienstverband en is grotendeels langlopend. De voorziening is aangepast aan de verhoging van de AOW-
leeftijd.

De voorziening ww-uitkeringen heeft betrekking op uitkeringen aan (ex)medewerkers waarbij de kosten voor
rekening van het schoolbestuur komen en is grotendeels langlopend.

Voorziening onderhoud
De voorziening groot onderhoud houdt verband met toekomstig groot onderhoud aan de panden en installaties
en is grotendeels langlopend.
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31-12-2017 

€

31-12-2016

€

Kortlopende schulden

Crediteuren 67.918 90.181
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 30.010 14.787
Belastingen en premies sociale verzekeringen 204.627 237.129
Schulden terzake van pensioenen 59.994 50.955
Overlopende passiva 183.100 170.677

545.649 563.729

Crediteuren

Crediteuren 67.918 90.181

Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 30.010 14.787

Overige belastingen en premies sociale verzekeringe n

Loonheffing 192.848 203.693
Premies sociale verzekeringen 11.779 33.436

204.627 237.129

Schulden terzake van pensioenen

Schulden ter zake van pensioenen 59.994 50.955

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Vakantiegeld 183.100 170.677
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6                VERANTWOORDING SUBSIDIES

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenings clausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekk ing hebbend op de EL&I subsidies)

Bedrag Ontvangen t/m
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 2017

€ €
Studieverlof 2015/2016 708430-1 / 708396-1 / 709128-1 17-8-2015 27.610 27.610 Ja
Studieverlof 2016/2017 775828-1 / 776875-1 15-12-2016 16.790 16.790 Ja
Studieverlof 2017/2018 852648-1 20-9-2017 7.558 7.558 Nee

Totaal 51.958 51.958

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningscla usule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekk ing hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag 
toewijzing

Ontvangen t/m 
2017

Totale 
kosten

Omschrijving Kenmerk Datum € € € € 

Totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag 
toewijzing

Saldo 1-1-2017 Ontvangen 
in 

verslagjaar

Lasten            
in                    

verslagjaar

Totale kosten 
31-12-2017

Omschrijving Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Prestatie afgerond
Ja / Nee

te verrekenen overschot 
ultime verslagjaar ( naar 

balanspost 2.4.4)
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7                TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT  VAN BATEN EN LASTEN

Baten
2017 Begroot 2017 2016

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 6.183.666 5.896.861 5.888.146
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SVW 120.264 104.995 177.951
Overige subsidies OCW 7.558 - 56.626

6.311.488 6.001.856 6.122.723

Exploitatiesubsidies

Overige gemeentelijke subsidies 9.898 9.800 4.905

Overige baten

Verhuur 40.976 40.900 49.200
Overige baten 180.496 54.876 121.792

221.472 95.776 170.992

Lasten
2017 Begroot 2017 2016

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 3.758.937 4.658.630 3.635.415
Sociale lasten 633.008 - 705.887
Pensioenpremies 477.804 - 420.369

Lonen en salarissen 4.869.749 4.658.630 4.761.671

Mutaties personele
voorzieningen 40.557 5.000 16.080
Personeel niet in loondienst 5.066 3.000 34
Overig 191.106 147.700 186.032

236.729 155.700 202.146

Overige uitkeringen -16.885 - -50.611

5.089.593 4.814.330 4.913.206

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2017 gemiddeld 77 FTE werkzaam (2016: 76).

2017 Begroot 2017 2016
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2017 Begroot 2017 2016

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 956 976 956
Inventaris en apparatuur 94.785 89.218 49.192
Leermiddelen 43.899 45.979 49.150
Resultaat desinvestering ict 2.588 - -

Afschrijvingen 142.228 136.173 99.298

142.228 136.173 99.298

2017 Begroot 2017 2016

Huisvestingslasten

Huur 50.720 48.868 50.470
Klein onderhoud en exploitatie 64.672 53.400 76.446
Energie en water 66.336 79.700 56.010
Schoonmaakkosten 160.459 143.800 152.620
Dotatie onderhoudsvoorziening 210.000 210.000 200.000
Overige huisvestingskosten 16.901 16.240 8.785

569.088 552.008 544.331

2017 Begroot 2017 2016

Overige lasten

Administratiekantoor 60.984 61.000 59.623
Telefoon- en portokosten 109 3.100 1.129
Accountant 10.207 8.000 15.817
Deskundigheidsadvies 20.370 7.500 7.661
PR kosten 2.316 4.000 5.745

Totaal administratie- en
beheerslasten 93.986 83.600 89.975

Inventaris 3.918 2.450 4.233
ICT 159.856 173.087 131.346
Leermiddelen 117.845 123.656 118.591
Reproductiekosten 46.653 50.000 47.357

Totaal Inventaris, apparatuur en
leermiddelen

328.272 349.193 301.527
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Contributies / Abonnementen 25.547 23.700 20.688
Representatiekosten 38.831 25.500 35.154
Medezeggenschapsraad 1.720 4.430 2.338
Verzekeringen 37.818 39.000 7.136
Overige 19.898 16.000 20.234
Activiteiten ouderbijdrage 140.120 61.020 75.692
Innovatie 5.917 25.000 -

Totaal overige kosten
269.851 194.650 161.242

692.109 627.443 552.744

2017

€

2016

€

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 10.207 15.817
Andere controleopdrachten - -
Fiscale adviesdiensten - -
Andere niet-controlediensten - -

10.207 15.817

2017 Begroot 2017 2016

Financiële baten en lasten

Rentebaten 1.022 2.000 3.471
Rentelasten en bankkosten -1.704 -2.000 -1.518

-682 - 1.953
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Overzicht verbonden partijen

Naam Jurid.vorm Stat. Zetel Code act. EV Res. Art 2:403 De eln. Consolidatie

Profi Pendi Vereniging Nieuwegein 4 n.n.b. n.n.b. Nee 0% Nee
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WNT-VERANTWOORDING 2017 STICHTING OPENBAAR ONDERWIJ S

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Stichting Openbaar Onderwijs. Het voor Stichting Openbaar Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2017 € 118.000.Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1
JFHM Smits -

Verwijst

Functiegegevens Voorzitter

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,9
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffend e periode 106.200

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 78.139
Beloningen betaalbaar op termijn 12.175

-
-
-

Subtotaal 90.314

-/- Onverschuldig betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 90.314

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan PM

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte) 0,9

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 76.477
Beloningen betaalbaar op termijn 9.794

-
-
-

Totaal bezoldiging 2016 86.271
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 W.F. Smit
G.

Steenbruggen
C.H. Kooi -
de Bruijne

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffend e
periode 17.700 11.800 11.800

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 3.125 3.125 750
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

- - -
- - -
- - -

Subtotaal 3.125 3.125 750

-/- Onverschuldig betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging 3.125 3.125 750

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan PM PM PM

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 3.096 3.906 2.083
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

- - -
- - -
- - -

Totaal bezoldiging 2016 3.096 3.906 2.083
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Bedragen x € 1
T. Jille -
Wiczek

J.C.M.
Kiewiet -

Kester R.A.H. Klerkx

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/03 1/1 - 31/12 1/4-31/12

Individueel toepasselijk maximum voor de betreffend e
periode 2.950 11.800 8.850

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen - 4.625 1.923
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

- - -
- - -
- - -

Subtotaal - 4.625 1.923

-/- Onverschuldig betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging - 4.625 1.923

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan PM PM PM

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 3.906 3.906 -
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

- - -
- - -
- - -

Totaal bezoldiging 2016 3.906 3.906 -

In 2017 is de vergoeding voor lidmaatschap Raad van Toezicht tot en met september 2015 nabetaald aan
mevr. J.C.M. Kiewiet-Kester. Bedrag is € 1.500,=. Dit is in bovenstaande WNT-verantwoording verwerkt.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2017 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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9                Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

De stichting is op 1 oktober 2015 een contract aangegaan met Ricoh voor de huur van de kopieermachines.
Het contract heeft een looptijd van 6 jaar.
De verplichting bedraagt € 38.016 excl. btw per jaar (€ 46.000 inclusief btw per jaar)
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Ondertekening van de jaarrekening

Houten, 

College van Bestuur Raad van Toezicht

mw. JFHM Smits - Verwijst De heer W. Smit
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OVERIGE GEGEVENS



(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2017

1                (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve 53.674

53.674

 Bestemmingsreserve (privaat)
Algemene reserve privaat -4.516

-4.516

Totaal resultaat 49.158
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans
getoonde posten of het resultaat.
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Aan: het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs statutair gevestigd te Houten

Stichting Openbaar Onderwijs
 Houten

CONTROLEVERKLARING

Wij hebben de enkelvoudige jaarrekening 2017 die deel uitmaakt van de jaarrekening 2017 van Stichting
Openbaar Onderwijs te Houten bestaande uit de enkelvoudige balans per 31 december 2017 en de
enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de onderneming is verantwoordelijk voor het opmaken van de enkelvoudige jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van
en getrouw weergeven in de enkelvoudige jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de enkelvoudige jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig
zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de enkelvoudige
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de enkelvoudige jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling
van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt
de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de enkelvoudige
jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde
keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn
maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem
van de onderneming. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur
van de onderneming heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de enkelvoudige
jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Openbaar Onderwijs te Houten per 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Stichting Openbaar Onderwijs Houten

Adres: De Bouw 85, 3991 SX Houten

Telefoon: 030-6343685

E-mailadres: info@oo-h.nl

Internetsite: www.oo-h.nl

Bestuursnummer: 41866

Contactpersoon: Mevr. J.F.H.M Smits-Verwijst MPM
Telefoon: 030-6343685
Fax:
E-mailadres: annelies.smits@oo-h.nl

BRIN-nummers 09IE Klavertje Vier
21LP De Bijenkorf
22KN De Brug
26AL Ridderspoor
27JR De Plantage
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BIJLAGEN



OCW-BIJLAGE

Ministerie van OCW

Overlopende post OCW
Be-kostigings-

jaar
Beschikking (nummer

en datum) Bedrag beschikking
Toegerekend t/m jaar

2017
Ontvangen t/m jaar

2017
Te vorderen
31-12-2017

Personele bekostiging 2017/2018 divers 4.220.962 1.758.734 1.458.342 300.392
Prestatiebox 2017/2018 divers 219.794 91.581 73.851 17.730
Asielzoekers 2e jaar 2017/2018 divers 29.257 12.190 14.551 -2.361

4.470.013 1.862.505 1.546.744 315.761


