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Voorwoord
Door Ingrid van Doesburg 
Voorzitter College van Bestuur

Met trots presenteren wij de publieks-
vriendelijke versie van het jaarverslag 2017 
van Onderwijsgroep PRIMOvpr en de onder 
de stichting vallende scholen. 
In deze verkorte versie duiden we belangrijke 
ontwikkelingen en andere toekomstgerichte 
besluiten die kenmerkend zijn voor deze 
verslagperiode. Feiten en gebeurtenissen 
die een doorlopende ontwikkelingen zijn van 
alweer het derde jaar van ons strategische 
beleidsperiode 2015-2019.  

In vogelvlucht is 2017 het jaar van verdere borging 
kwaliteit en eigentijds onderwijs in een wereld 
die volop in transitie is. Hierbij is de focus onder 
andere gericht op het met elkaar verbeteren om de 
doelstellingen en ambities van ‘steengoed’ onderwijs 
te verbreden en te verdiepen. 

In dit proces maken wij regelmatig de vergelijking 
tussen onderwijs en topsport. In topsport leer je 
om successen te vieren. Successen waar je lang en 
doelgericht voor hebt getraind en waar je veel voor 
hebt moeten doen en laten. Juist het vieren van 
successen is een element van topsport waar we in 
dit voorwoord bij stil willen staan.

Waardering
Als onderdeel van de driejarige kwaliteitscyclus 
(personeelsleden, leerlingen en ouders) 
ontvingen we eind 2017 de uitkomsten van 
het tevredenheidsonderzoek gehouden onder 
personeelsleden. De organisatie is op alle fronten 
beter gewaardeerd. Allereerst zijn we zeer tevreden 
met de hoge respons van 93% en het gemiddelde 
rapportcijfer van 7,6. Ook ontvingen we waardevolle 
feedback, zaken waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Op deze plek willen wij het vooral hebben over de 
erkenning en herkenning van collega’s dat we als 
onderwijsorganisatie op de goede weg zijn. Zo kreeg 
het school- en pedagogisch klimaat op onze scholen 
een 7,5, is de waardering voor het leiderschap in 
de directeuren fors toegenomen en scoorde de 



waardering voor de organisatie 0,5 hoger (van 6,8 
naar 7,3). Dat betekent een betere waardering voor 
het werken vanuit de missie en visie, het functioneren 
van de medezeggenschapsraden, de ouderraden en 
het bestuur. 

Bijzonder blij zijn we met deze waardering door onze 
mensen en daarmee de belangrijkste ambassadeurs 
van de scholen. Dezelfde positieve signalen ontvingen 
we eveneens van andere stakeholders, zoals de 
onderwijsinspectie, de wethouders en de Raad van 
Toezicht. 

Ook zelf zien we dat de organisatie een sterke 
ontwikkeling doormaakt. Zo waren er diverse 
betekenisvolle momenten waarbij de kracht van de 
saamhorigheid en professionaliteit van onze teams 
op indrukwekkende wijze zichtbaar werd. 

Samenwerken
Onderwijs is het fundament van onze samenleving, 
maar de maatschappelijke waardering heeft daar 
geen gelijke tred mee gehouden. Het hiermee 
samenhangende lerarentekort en de werkdruk 
vraagt om structurele oplossingen. Oplossingen 
die niet alleen uit Den Haag moeten komen. Op 
diverse momenten in het jaar zijn we daarom met 
onze mensen in gesprek gegaan om van onderaf te 
inventariseren waar de kansen en mogelijkheden 
liggen. 

Telkens blijkt samenwerking een belangrijk 
uitgangspunt. Een goede samenwerking vraagt 
om respect en vertrouwen, in jezelf en in elkaar. 
Rondkijkend op onze scholen en op basis van 
gesprekken met onze teams kunnen we met recht 
dit respect en vertrouwen uitspreken, in elkaar en in 
de organisaties waarmee we samenwerken.

Wij danken alle mensen die hieraan hebben 
bijgedragen voor hun inzet en betrokkenheid. In het 
bijzonder bedanken wij Alex Oldenburg voor zijn 
verdiensten. Alex was lid van het College van Bestuur 
vanaf de start van Onderwijsgroep PRIMOvpr tot en 
met januari 2017. 

Met veel vertrouwen en enthousiasme zullen we de 
ingeslagen weg van samenwerken aan steengoed 
onderwijs voortzetten in 2018.

Namens Onderwijsgroep PRIMOvpr

Ingrid van Doesburg
Voorzitter College van Bestuur
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Zuid-Amerikaanse muziekles    
Op 7 februari krijgt groep 7/8 van 
OBS De Houthoeffe muziekles in 
het Kunstgebouw.

Snappet-tablets voor ‘t Schrijverke 
De leerlingen gaan werken met 
‘Snappet-tablets’. ICT ondersteunt 
op deze manier het onderwijs-
proces op een efficiënte manier. 

Lokale kunst  
Leerlingen van OBS ’t Want 
presenteren hun kunstwerken, 
gemaakt samen met lokale 
kunstenaars. 

Op bezoek bij de Koning 
Met hun vlog ‘Veteranen be-
dankt!’ wint groep 8 van OBS 
Markenburg een ontmoeting met 
de Koning. 

Geslaagde samenwerking  
Pilot-IKC Waterwereld biedt 
kinderen OBS De Wateringe en 
kinderopvang méér ontwikkelings-
mogelijkheden.

Sportieve Koningsspelen  
Bij de Montessorischool stond 21 
april in het kader van sport, spel 
en sportiviteit.

Avontuur op het schoolplein  
Op 2 juni is het klaar: het nieuwe 
avontuurlijke, groene schoolplein 
van OBS De Hoorn.

Abbenbroek-Beach  
Leerlingen OBS De Vliegerdt 
genieten volop van omgetoverd 
schoolplein in ‘Abbenbroek-
Beach’.

Een ‘eigen’ bos als speeltuin 
Op 24 mei kreeg OBS Mildenburg  
een eigen natuurspeelbos dat werd 
geopend door de boswachter van 
het Zuid Hollands Landschap. 

Fijn én veilig 
Met een hoge kwaliteitsscore
beoordelen leerlingen van 
OBS De Kring de school als 
fijn én veilig.

Hoogtepunten 2017
Samen met ouders en andere belanghebbenden zorgen 
onze leerkrachten ervoor dat onze leerlingen sociaal-
maatschappelijk betrokken raken in de samenleving. We zijn 
trots op de hoogtepunten van 2017, waarmee de scholen 
laten zien zich graag te willen inzetten voor uiteenlopende 
projecten.
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Samenwerking in Heenvliet  
OBS Tweespan ondertekent 
samenwerkingsovereenkomst 
met CBS Merula.

Nieuw Integraal KindCentrum  
OBS De Brandaris wordt onder-
deel van Integraal KindCentrum 
Zeester dat feestelijk werd
geopend door burg. Junius. 

Les op bijzondere locatie 
Groep 8 van OBS De Branding 
krijgt les over VOC in museum 
‘De Delft’ in Delfshaven.

Duurzaamheid op school
Groene daken voor OBS 
Het Palet: verduurzaming in 
optima forma.

Interview Jacoba van Beieren
Voor het magazine Westvoornaer 
interviewen leerlingen van JPS 
De Driehoek Jacoba van Beieren.

Natuurschoolplein 
Het nieuwe natuurschoolplein 
van OBS Meester Eeuwout komt 
mede tot stand door de intensieve 
samenwerking met ouders. 

Schoolplein 14  
SBO De Windroos start in oktober 
samenwerking met Schoolplein 14.

Ruim voldoende 
Onderwijsinspectie beoordeelt  
OBS De Tiende Penning ruim 
voldoende.

Samenwerking in Rockanje 
Burg. Peter de Jong geeft startsein 
aan samenwerking tussen
OBS Remix en oec. basisschool 
Baron de Vos van Steenwijk.

Kwaliteit-PROOF 
VSO Maarland stemt 
Onderwijsinspectie, leerlingen en 
ouders tevreden.

First Lego League
De samenwerking tussen team OBS 
‘t Overbos en Helinium maakte een 
spannend avontuur met onderzoek, 
presentaties, robotica en teamwork.

5.000 voor het goede doel  
Leerlingen van OBS Het Palet 
halen maar liefst 5.000 euro op 
voor ‘Duchenne Heroes’.
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Waar gaan we voor?

In onze visie hoe wij dat denken te realiseren, stellen we 
leerlingen centraal als wereldburgers van de toekomst. Wij 
brengen kinderen kennis en vaardigheden bij en leren hen 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen. 

Leren excelleren

Het kalenderjaar 2017 heeft geheel in het teken gestaan 
van het derde jaar van onze strategische beleidsperiode 
2015-2019. Het motto: ‘Leren excelleren’ staat voor een 
brede ontwikkeling op elk niveau. 

Ambities beleidsperiode 2015-2019

1. Een goede start
Wij geven leerlingen een belangrijke basis mee. Dit doen wij 
op diverse niveaus: kennis en vaardigheden, sociaal-emotio-
neel vlak en voor sport, beweging en cultuur. 

2. Met elkaar verbeteren
Onze scholen richten zich op het verbeteren van het 
onderwijs. Wij stimuleren niet alleen leerlingen, maar ook 
leerkrachten hun talenten te ontwikkelen. Medewerkers 
ervaren een open en betrokken organisatie, waarin contact 
en overleg met elkaar, er voor elkaar zijn, de basis vormen. 
Scholen betrekken ouders/verzorgers en de leerlingen 
actief bij de ontwikkeling van kinderen. Ook werken wij 
actief samen met partners in het sociaal-maatschappelijke 
veld. Hiermee creëren wij een onderwijsomgeving die zich 
continu verbetert en vernieuwt!

Waar
we voor staan

3. Resultaatgericht onderwijs
Wij dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. 
Leerkrachten evalueren prestaties en passen het les 
geven in de klas aan op ieders talent en behoefte. 
Schooldirecteuren stellen de leerling centraal en sturen 
resultaatgericht vanuit onderwijskundig leiderschap.

Evaluatie

Succes meten we af aan een bovengemiddelde waardering 
van ons onderwijs door de overheid (inspectie), de mede-
werkers, de ouders en de leerlingen. Halverwege 2017 zijn 
de schoolplannen geëvalueerd. Waar nodig, is op school-
niveau een extra impuls gegeven aan de voortgang. Kortom, 
we liggen op koers.
 

Strategische ontwikkelingen

De wereld verandert steeds sneller. PRIMOvpr bereidt zich 
al geruime tijd voor op het continueren en versterken van 
goed onderwijs in de regio, binnen een krimpende markt. 
Het aantal leerlingen in het voedingsgebied neemt af. 
Hoewel het totaal aantal leerlingen van de Onderwijsgroep 
in 2017 een lichte stijging kent ten opzichte van 2016, is 
het leerlingaantal ten opzichte van 2006 gedaald met 14%. 

Binnen het strategisch beleid is de balans tussen grootte, 
kwaliteit en bereikbaarheid van onze scholen het uitgangs-
punt. Door middel van duidelijke sturing aan intern beleid 
als ook door actief de samenwerking op te zoeken wordt 
dit beleid steeds verder doorgevoerd. Hierin werken we 
constructief samen met onze eigen directe achterban maar 
ook met de gemeentes, de regionale schoolbesturen van 
het primair en voortgezet onderwijs, de Bibliotheek op 
school en de kinderopvangpartners.  

Wij bieden leerlingen eigentijds onderwijs, 
waarbij een brede en optimale ontwikkeling 
voor ieder kind wordt nagestreefd. Dat doen 
wij op een vernieuwende wijze en met oog 
voor persoonlijke betrokkenheid en respect 
voor elkaar.

- Beleid -
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In 2017 startten we meerdere voorbereidende onderzoeks-
trajecten waarmee de effecten van voornoemde ontwikke-
lingen steeds meer concreet worden door de vorming van 
fusiescholen, samenwerkingsscholen, de ‘Brede School’ of 
de Integrale KindCentra (IKC). 

Leerlingondersteuning en samenwerkingsverbanden

Het bieden van passend onderwijs voor ieder kind staat bij 
PRIMOvpr hoog in het vaandel. We werken daarvoor samen 
met de experts van twee samenwerkingsverbanden. 
Voor het voortgezet speciaal onderwijs is dat het samen-
werkingsverband Voorne-Putten en Rozenburg. Voor het 
primair (speciaal) onderwijs is dat het samenwerkingsver-
band Kindkracht. 

Onze scholen hebben eind 2017 het schoolondersteunings-
profiel bijgewerkt en zijn gericht op een adequate basison-
dersteuning. In dit schoolondersteuningsprofiel geeft iedere 
school aan welke extra begeleiding zij kan geven. Naast de 
basisondersteuning bieden sommige scholen extra begelei-
ding aan leerlingen, via bijvoorbeeld een impulsklas. 

Ontwikkeling deelname speciaal basis onderwijs (SBO)  

Ondanks de extra aandacht en investeringen in de basis-
ondersteuning van de scholen zien we, binnen het gehele 
samenwerkingsverband Kindkracht in 2016 en 2017, een 
substantiële stijging in de deelnamepercentage SBO. In 
2018 wordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van 
deze stijging.

Wat we zien

Governancewijziging Kindkracht

Sinds haar oprichting heeft Kindkracht een toeziendhou-
dend bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de 
aangesloten schoolbesturen. In 2017 heeft het bestuur 
besloten de organisatie om te willen vormen en te komen 
tot een nieuwe structuur met een onafhankelijke Raad 
van Toezicht. De nieuwe governancestructuur is in 2017 
voorbereid waarin de betrokkenheid van de schoolbesturen 
in 2018 vorm krijgt door middel van een deelnemersraad.

Begaafdheid

Het begaafdheidsprogramma ‘Buiten de Grenzen’ heeft 
ook in 2017 zijn meerwaarde getoond. Leerlingen die meer 
leerstof aan kunnen of behoefte hebben aan intensieve 
begeleiding, konden deelnemen aan de bovenschoolse 
Plusgroepen of het Vooruitwerklab Op Locatie van het 
Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO). Of zij konden 
deelnemen aan de Plusgroepen van het voortgezet onder-
wijs (Helinium in Hellevoetsluis en Maerlant in Brielle). 

Innovatie

Onderwijs is een zaak voor ons allen en de wekelijkse arti-
kelen in bladen en kranten wijzen ons daar indringend op. 
Onderwijs kan (en moet) steeds beter, maar de vraag is hoe? 
Veranderingen in het onderwijs kunnen alleen plaatsvinden 
wanneer de professionals en het management van de 
scholen dat zelf ook willen. Veranderingen moeten, omdat 
de tijdgeest dat van het onderwijs vraagt. De technologi-
sche versnellingen brengen het onderwijs in het hart van de 
samenleving. Immers, leerlingen leren nu vaak buiten school 
om te gaan met de 21e eeuwse uitdagingen. Onze scholen 
zijn hier een belangrijke inhaalslag aan het maken. 

In dit kader zijn de directeuren en bestuurder in 2017 
gestart met de leergang Regie en Strategie en hebben zij 
zich verdiept in vier belangrijke visie-thema’s: 

 1. Visie op leren
 2. Visie op het leren organiseren
 3. Visie op professionaliteit
 4. Visie op verandermanagement

De uitkomsten uit deze leergang vormen de bouwstenen 
voor het volgende strategisch beleidsplan. 

Wijziging samenstelling RvT PRIMOvpr

Per 1 december 2017 heeft de Raad van Toezicht een 
wijziging ondergaan in de samenstelling. De heer Pol, 
voorzitter van de Raad van Toezicht, trad af vanwege het 
aflopen van de benoemingstermijn. Per gelijke datum heeft 
de heer Schott, de plaatsvervangend voorzitter, de voorzit-
tersfunctie overgenomen. In het eerste kwartaal van 2018 
is de werving voor nieuwe leden van de Raad van Toezicht 
gestart.
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Onderwijsresultaten

Op basis van de eindopbrengsten en de kwaliteitsonder-
zoeken voldoen alle scholen ook in 2017 (ruim) aan de 
kwaliteitseisen die de inspectie stelt. 

Externe audits

We vinden het belangrijk om regelmatig met een frisse blik 
van buiten naar de kwaliteit van onze scholen te kijken. 
In het schooljaar 2017-2018 is Oog voor Leren daarom 
gevraagd al onze scholen te visiteren. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar het onderwijsproces en het schoolklimaat van 
de scholen.

Overzicht resultaten per school

Vensters PO/VO (een product van de PO/VO-raad) is een 
project van Schoolinfo, waarbij cijfermatige informatie over 
scholen wordt verzameld in één systeem. Deze informatie, 
afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van 
de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. 
Een overzicht van resultaten per locatie en vergelijkingen 
van scholen is te vinden op: www.scholenopdekaart.nl.

Werken
vanuit een visie 

Inspectiebezoek

De inspectie bezocht in 2017 drie van onze scholen. 
Dat zijn OBS De Tiende Penning, OBS ’t Want en VSO 
Maarland. De schoolteams zijn heel trots op de inspec-
tierapporten waarin wordt gesproken over een sterke 
kwaliteitsontwikkeling. OBS Het Overbos heeft bovendien 
in een tussentijds kwaliteitsonderzoek het predikaat ‘goed’ 
ontvangen. 

Professionalisering

Het landschap van het leren in de klas is de afgelopen 
jaren flink veranderd en zal ook de komende jaren volop 
in beweging blijven. Hierbij heeft PRIMOvpr de ambitie 
om excellent onderwijs te bieden. Dat staat of valt met de 
inzet van goede leerkrachten en de manier waarop zij hun 
talenten ontwikkelen. In voorgaande jaren heeft PRIMOvpr 
gericht geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van 
personeelsleden en het onderwijskundig leiderschap van 
de directeuren. Deze koers is ook in 2017 onverminderd 
voortgezet. 

Een leven lang leren

Op 11 januari 2017 neemt Alex Oldenburg tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op bijzondere wijze afscheid als lid 
College van Bestuur. In zijn afscheidsspeech blikte hij terug 
op zijn 40-jarige onderwijsloopbaan en ‘Een leven lang 
leren!’. Ter gelegenheid inspireert hoogleraar organisatie-
kunde Mathieu Weggeman over hoe je als team ambities 
kan waarmaken. 

Het strategisch beleid van PRIMOvpr komt 
tot uiting in concrete onderwijsresultaten, 
ambities, projecten en activiteiten.
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Ruim baan voor leerkracht 

Om goede invallers te vinden, boeien en binden aan de 
regio, startten we samen met vijf samenwerkende school-
besturen (VCO De Kring, Prokind scholengroep, VCPO 
Spijkenisse, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 
en stichting Floréo) op 1 augustus de regionale talenten-
pool, genaamd VPR Pool. Door het bundelen van krachten 
bieden we een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden 
met een baangarantie en goede loopbaanmogelijkheden. 
Hiermee is de vaste PRIMOvpr invalpool onderdeel 
geworden van een regionale talentenpool. Meer informatie 
hierover is te vinden op: www.vprpool.nl.

Leerlingenconferentie

Vanuit de visie dat goed onderwijsbeleid meer kans van 
slagen heeft wanneer deze aansluit bij de belevingswereld 
van leerlingen, vond op woensdagmiddag 31 mei alweer het 
tweede leerlingencongres plaats. Deze keer met als thema: 
Fairplay en Respect. Onder leiding van ex-basketbalprof 
Henk Pieterse formuleerden de 80 deelnemende kinderen 
dat onze scholen gaan voor vier belangrijke regels: respect, 
wees jezelf en accepteer een ander, kom voor elkaar op en 
leer van elkaars fouten.   

Aftrap nieuwe schooljaar

In de aula van scholengemeenschap Helinium openden we 
met circa 325 onderwijscollega’s het nieuwe schooljaar. Op 
het programma stond een Omdenklezing van gastspreker en 
grondlegger van het omdenken: Berthold Gunster. Hij nam 
ons mee in zijn verhaal hoe het onderwijs ogenschijnlijk 
lastig gedrag van kinderen kan omdenken tot talenten en 

constructief gedrag. Een techniek die we eigenlijk overal 
en altijd kunnen toepassen; op het werk zelf, maar ook 
daarbuiten. 

Schoolpleinen

In 2017 is een groot aantal schoolpleinen op de schop 
gegaan, als gevolg van de gerichte investering in maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 
Zo zijn de schoolpleinen vergroend van De Hoorn, Meester 
Eeuwout, De Mildenburg en De Brandaris en is het plein 
van VSO Maarland verbeterd. 

Schoolplein 14 

Op De Windroos, Het Palet en De Brandaris is in 
Hellevoetsluis gestart met het project ‘Schoolplein 14’. Het 
project heeft tot doel om leerlingen tijdens en na schooltijd 
uit te dagen om meer te sporten en te spelen. Een mooie 
opdracht die mede mogelijk wordt gemaakt door de 
prettige samenwerking tussen schoolbesturen, de Cruyff 
Foundation, de gemeente Hellevoetsluis, Rabobank Voorne-
Putten en Rozenburg, de Kinderkoepel, Stichting PUSH en 
Lekker bezig. 

Hendrik Feenstra prijs

De Hendrik Feenstra onderwijsoeuvreprijs werdt eind 
2017 toegekend aan de dan net gepensioneerde onder-
wijsambtenaar John van Veen. Hij ontving de prijs als blijk 
van waardering voor zijn jarenlange inzet in het openbaar 
onderwijs op Voorne-Putten en regio. De uitreiking vond 
feestelijk plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van 
Hellevoetsluis in bijzijn van zijn kleinzoon en al zijn klasge-
noten van de Montessorischool. 
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Facilitair & Gebouwbeheer

Naast de rol van vastgoedbeheer is de taak van Anculus in 
2017 uitgebreid met het facilitair beheer van de scholen. 
Anculus is hierbij integraal verantwoordelijk voor tijd, geld, 
kwaliteit en het voldoen aan wet- en regelgeving en legt 
periodiek verantwoording af aan het bestuur. In opvolging 
van de meerjaren onderhoudswerkzaamheden die in 
2016 in kaart zijn gebracht, heeft Anculus in 2017 een 
beleidsondersteunende rol gespeeld. Dat heeft geleid tot de 
volgende activiteiten:

• Het verhuurbeleid is geïmplementeerd en 
 de daarmee samenhangende actualisatie van 
 alle huurovereenkomsten.
• Ondersteuning geboden bij het inkoopbeleid 

en het onderhouden van contracten, mede naar aanlei-
ding van aanbestedingen. Gedurende het jaar is hierbij 
veel tijd en aandacht besteed aan de inkoop van ICT-
middelen en de schoonmaakdienstverlening. Ondanks 
de vele gesprekken met de schoonmaakleverancier is het 
helaas nog niet gelukt om te komen tot een kwalitatief 
beter resultaat.  

• In de zomervakantie is het dak vervangen en verduur-
zaamd bij de scholen van Het Palet in Nieuwenhoorn en 
De Brandaris, locatie Plataanlaan in Hellevoetsluis.

• Voorbereiding gestart van het sleutelbeheerplan 
 dat in 2018 wordt uitgevoerd.
• Uitwerking van de nieuwbouwtrajecten IKC 
 Hellevoetsluis-West en de Brede school in Rockanje. 
• Eind 2017 is een start gemaakt voor de aanbesteding 
 van Repro-dienstverlening en leermiddelen.
• Er is een akkoord bereikt met de gemeente Nissewaard 
 over de Integrale Huisvestingsplannen.

Een kijkje achter 
de schermen

Financiën

De financiële bedrijfsvoering is gericht op vergroting van de 
mogelijkheid van de directeuren om onderwijskundig leiding 
te geven aan de school. Dit heeft tot gevolg dat de meeste 
middelen bovenschools worden beheerd. Dit draagt bij aan 
een transparante en efficiënte verantwoording van de finan-
ciële middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld.

Kwaliteitszorg

Naast de wettelijke eisen van de overheid richt de kwa-
liteitszorg van onze onderwijsgroep en de scholen zich 
op het streven naar ‘de goede dingen nog beter te doen’. 
PRIMOvpr werkt met een tweetal meetinstrumenten om 
haar volledige dashboard in kaart te brengen. 

Aan de hand van de resultaten is, waar nodig, een impuls 
gegeven aan de kwaliteitsontwikkeling. Deze kwaliteitsim-
puls bestaat onder andere uit de extra inzet van kennis en 
expertise. 

Personeel & Organisatie

Hoewel het strategisch personeelsbeleid zich richt op de 
gevolgen van de snelle natuurlijke uitstroom van personeel 
op een termijn van 5 jaar, maakt de risico inventarisatie 
duidelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt vraagt om 
nieuwe oplossingen. 

Onderwijsgroep PRIMOvpr heeft eind 2017 
ruim 431 personeelsleden in dienst. Vanuit de 
bedrijfsvoering willen wij hen zo goed mogelijk 
ondersteunen met een professionele en 
transparante organisatie die snel en proactief 
handelt. De bedrijfsvoering wordt gekenmerkt 
door de volgende deelgebieden: Facilitair & 
Gebouwbeheer, Financiën, Kwaliteitszorg, 
Personeel & Organisatie en Communicatie. 

- De bedrijfsvoering -
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Communicatie

In een omgeving waar veel verandert, heeft iedereen 
belang bij een heldere communicatie. Om het draagvlak 
te vergroten, kiezen we heel gericht voor een onderling 
afgestemde communicatie met de verschillende actoren 
die veranderingen beïnvloeden. Om de regie te houden 
in de beeldvorming naar buiten toe, nemen wij vanuit 
onze inhoudelijke onderwijsrol een proactieve houding 
aan. Iedere school heeft een leerkracht die als neventaak 
verantwoordelijk is voor de communicatiewerkzaamheden 
van de school. Als het gaat om de (pers)woordvoering 
richting de achterban is in 2017 een extern persprotocol 
opgesteld. Hierbij wordt PRIMOvpr ondersteund door 
externe communicatiedeskundigen. 

Ondanks de extra investeringen in het aantrekken van jonge 
leerkrachten in 2015/2016 en de op 1 augustus 2017 
opgerichte talentenpool met 31 fte’s (fulltime equivalent) 
begint het op handen zijnde tekort aan onderwijsprofessi-
onals in 2017 voelbaar te worden op de scholen. Omdat 
oplossingen voor het lerarentekort en de werkdruk niet 
alleen uit Den Haag moeten komen, hebben personeels-
leden op diverse momenten in het jaar meegedacht over 
oplossingsrichtingen.

Zo zijn we tijdens een klankbordsessie met leerkrachten 
op zoek gegaan naar vormen van verspilling in het werk. 
Op basis van de Lean-theorie is er gesproken over de 
vraag: Wat je morgen anders of niet meer kunt doen? Deze 
workshop werd begeleid door de stichting LeerKRACHT 
en leverde inzichten op over een effectievere manier van 
werken. Ook zijn twee van onze scholen in 2017 gestart 
met de leerKRACHT-aanpak. Een schoolbrede aanpak die 
tot doel heeft het werkplezier voor leraren te vergroten en 
meer kansen te creëren voor kinderen.

Personeel & Organisatie:
Startende leerkrachten

Volgens de afspraken van de CAO in het primair onderwijs 
hebben alle startende leerkrachten recht op begeleiding. 
Tot volle tevredenheid zijn daartoe in 2017 twee consu-
lent begeleiders ingezet vanuit het vorig jaar ontwikkelde 
beleidsplan met de vijf samenwerkende schoolbesturen. 
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Een solide 
financiële positie
PRIMOvpr heeft al jarenlang een solide 
vermogenspositie. Op basis van een 
uitgebreide risicoanalyse is in 2013 het netto-
investeringsvermogen berekend en heeft het 
bestuur besloten dit gericht in te gaan zetten 
voor het treffen van beheersmaatregelen die 
daaruit naar voren zijn gekomen. Hierbij zijn 
drie aandachtsgebieden benoemd: strategische 
personeelsplanning, optimaliseren beheerstaken 
en optimalisatie onderwijskwaliteit. 
In 2016 is de risicoanalyse herijkt en is het 
investeringsplan geactualiseerd.

  Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

 Baten 
 Rijksbijdragen 22.834.035 20.017.173 22.329.626
 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 440.997 0 0  
 Overige baten 624.343 538.370 461.806
 Totaal baten 23.899.375 20.555.543 22.791.432

 Lasten
 Personeelslasten 20.155.474 1) 17.083.659 19.233.680
 Afschrijvingen 565.693 505.435 510.432
 Huisvestinglasten 1.948.258 1.930.311 1.997.688
 Overige lasten 1.846.194 2) 1.581.326 1.680.387
 Totaal lasten 24.515.619 21.100.731 23.422.187

 Saldo
 Saldo Baten en lasten -616.244 -545.188 -630.755
 Financiële baten en lasten 11.482 29.650 50.376
 
 Totaal resultaat -604.762 3) -515.538 -580.380

In 2017 is uit dien hoofde wederom € 270.000 extra 
geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en 
het strategisch personeelsplan. Hiermee bedragen de totale 
extra investeringen sinds 2013 in het kader van voornoemd 
investeringsplan € 1.400.000, waarmee het vermogen ten 
opzichte van 2013 met 14% is afgebouwd. 

In totaal is het vermogen in de afgelopen vijf jaar met ruim 
20% afgebouwd. Het verschil is toe te schrijven aan extra 
investeringen in passend onderwijs (2%), vermogensover-
dracht naar de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-
Putten (3%) en desinvesteringen na de activaschoning in 
2015 (1%).



 Personeel 2014 7,70
  2017 7,60
 
 Ouders 2013 7,50
  2016 7,69  

 Leerlingen 2012 8,10
  2015 8,30

Tevredenheid Aantallen  2017 2016

 Leerlingen* 3751 3748

 Personeelsleden 431 426

 Vrouw 390 380

 Man 41 46
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  2017 2016

 solvabiliteit 80,1% 80,7% 
 solvabiliteit ex. voorzieningen 68,9% 70%
 liquiditeitsratio 3,8% 4%
 weerstandsvermogen 23,0% 26,6%
 rentabiliteit -2,5% -2,5%
 kapitalisatiefactor 0,53 0,53
 personeelskosten per fte € 61.812 € 62.556
 percentage personeelskosten t.o.v. totale lasten 82,2% 82,1%

Onder de verantwoordelijkheid van PRIMOvpr vallen 18 scholen voor primair 
basisonderwijs, 1 voor speciaal basisonderwijs en 1 voor speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs.  De cijfers

Financiële kengetallen 

• Personeelslasten 1)
De personeelslasten zijn ruim € 2.800.000 hoger dan 
begroot. Dit heeft te maken met een misrekening in de 
begroting van de personele lasten in 2017, doordat niet 
het volledige verzuim en invulling van vacatures van het 
nieuwe schooljaar is meegenomen. 

Daarnaast is er extra formatie ingezet als gevolg van groei. 
Verder is er op advies van de accountant voorzichtigheids-
halve een nieuwe voorziening gevormd. Hiervoor is in de 
personeelslasten een niet-begrote dotatie voor wachtgel-
ders opgenomen ad € 180.000.  

• Overige lasten 2)
De hogere overige lasten dan begroot zijn enerzijds 
voornamelijk toe te schrijven aan de prijsstijging van de 
leermiddelen en uitbreiding van licenties voor oefen- en 
toetssoftware. Anderzijds kan dit worden verklaard met de 
ICT-implementatiekosten van Snappet-tabletonderwijs en 
Gynzy. 

• Ontwikkeling van het resultaat 3)
Het resultaat over 2017 ligt boven het begrote (negatieve) 
resultaat. Naast de jaarlijkse tranche uit het investerings-
plan, kan dit als volgt worden verklaard:

  Begroting Werkelijk Verschil

 Investeringstranche 350.000 270.507* 79.493
 Risicofonds verzuim 150.000 152.191 -2.191
 Personele voorziening EW 0 181.535 -181.535
 Overig 0 530 -530

  500.000 604.763 -104.763

*) De overige 80.000 wordt geëffectueerd in 2018.

*) Peildatum per 1 oktober van het kalenderjaar.
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Overzicht scholen
per gemeente
Nissewaard

OBS De Vliegerdt 
Abbenbroek

OBS Markenburg
Geervliet

OBS Tweespan 
Heenvliet

Brielle

OBS De Branding
Anglia onderwijs

OBS Meester Eeuwout

Speciaal onderwijs:

SO De Watertoren

VSO Maarland

OBS De Tiende Penning 
Vierpolders

OBS ’t Want 
Zwartewaal

Hellevoetsluis

OBS De Brandaris
Vreedzame school

OBS De Houthoeffe

OBS De Kring
Unitonderwijs

OBS De Wateringe
Montessorischool 

OBS Het Palet
Daltononderwijs

OBS ’t Schrijverke
Unitonderwijs

SBO De Windroos

OBS De Hoorn
Daltononderwijs 
Oudenhoorn

Westvoorne

OBS De Mildenburg
Kanjerschool
Oostvoorne

JPS De Driehoek
Jenaplanschool
Oostvoorne

OBS ‘t Overbos 
Oostvoorne

OBS Remix
Rockanje
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