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Voorwoord 
Voor u ligt het bestuursverslag van St. Onderwijsgroep PRIMOvpr over het jaar 2019. 
In het afgelopen jaar lag de focus op het opstellen en vaststellen van het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. Hierin 
zijn de doelstellingen voor ons onderwijs op de scholen uitgewerkt en vastgesteld. Dit in nauw overleg met de 
schooldirecties. 
 
Een ander belangrijk onderwerp is het onderzoek naar de bestuurlijke fusie. Hiervoor werd in april een 
intentieverklaring getekend door de toezichthouders, voorzitters van de GMR’s en de bestuurders van PRIMOvpr, 
Floréo, Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten en VCO De Kring. 
Vervolgens is een projectorganisatie opgezet met werkgroepen en een stuurgroep, waarin personen vanuit diverse 
gremia van de vier organisaties hebben geparticipeerd. Dit heeft geleid tot een Fusie Effectrapportage (FER) die in 
januari 2020 aan de GMR’s is aangeboden. Eind februari 2020 hebben alle GMR’s hiermee ingestemd.  
 
Leerlingen 
In 2019 volgden zo’n 3500 leerlingen onderwijs op onze scholen.  
 
Kwaliteit 
Alle scholen hebben het basisarrangement van de inspectie. Over het algemeen stemmen de resultaten vanuit de 
Cito E-toetsen tot redelijke tevredenheid. Er wordt bestuur breed op of boven de norm gescoord. Wij blijven kritisch 
ten opzichte van onze eigen resultaten en werken aan kwaliteit door middel van een stevig intern toezichtskader.  
 
Professionals  
In 2019 werkten ruim 445 professionals (312 fte) bij onze stichting. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor goed 
onderwijs op onze scholen en werken constructief met elkaar en met derden samen om onze opdracht te realiseren. 
Alle medewerkers binnen onze organisatie worden, elke dag opnieuw, aangemoedigd om zichzelf te blijven 
ontwikkelen met hulp van anderen. Wij stimuleren iedereen om zich voortdurend aan te passen aan de 
veranderende omgeving door onder meer scholing en ontwikkeling, reflectie en doelgerichte feedback. 
We vinden het belangrijk dat scholen in het primaire proces veel ruimte hebben voor eigen beleid. Een aantal doelen 
is echter niet onderhandelbaar. Deze bepalen we vooraf (onder meer in het strategisch beleidsplan) en mensen 
verantwoorden zich over de voortgang van werkzaamheden en behaalde resultaten. We proberen 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en zijn dan ook tevreden over de wijze waarop op 
het merendeel van onze scholen gewerkt wordt aan de lerende organisatie. 
 
Waardering 
We bedanken al onze professionals voor hun enorme inzet en passie voor goed onderwijs. Onderwijs maak je 
samen. Zonder een goede samenwerking met onze collega-besturen, met ons Onderwijskantoor De Cirkel, met de 
VPR-Pool, met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, met de ambtenaren en wethouders van de 
gemeentes waarin we werken, met onze kinderopvangpartners en de bibliotheek zouden wij geen goed onderwijs 
kunnen geven. Een woord van waardering voor deze plezierige samenwerkingen is dan ook zeker op zijn plaats in dit 
verslag. 
 
Abbenbroek, 26 mei 2020 
 
Ingrid van Doesburg 
 
College van Bestuur  
St. Onderwijsgroep PRIMOvpr 
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Het schoolbestuur 
 

Organisatie  
 

Contactgegevens 
Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio 
Bestuursnummer 41570 
Gemeenlandsedijk 26a, 3216 AG Abbenbroek 
0181-391044 
info@primovpr.nl 
www.primovpr.nl 
 

Contactpersoon  
Mevr. I. van Doesburg 
Voorzitter College van Bestuur 
0181-391044 
 

Overzicht scholen 
Een overzicht van de scholen is opgenomen in bijlage 1. 
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Juridische- en organisatiestructuur 
Het bevoegd gezag van de scholen van Onderwijsgroep PRIMOvpr wordt gevormd door het College van Bestuur van 
de “Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr”, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24387549. De stichting heeft ten doel het geven van 
openbaar onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen, met inachtneming van artikel 36 WPO, dan wel 
artikel 49 Wet op Expertisecentra. Hoe zit de organisatie van het schoolbestuur in elkaar?  
 
 

Organogram 
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Code Goed bestuur 
 
De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 
organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken.  Welke is 
van toepassing op het schoolbestuur?  
 
Per 1 augustus 2012 is o.g.v. de wet “Goed onderwijs, goed bestuur” gekozen voor het model van organieke 
scheiding tussen bestuur en toezicht met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Er wordt op geen enkel 
punt van de wet afgeweken. Dit betekent dat het College van Bestuur de bestuurlijke taken en bevoegdheden 
uitvoert en de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur is en toezicht houdt op de uitvoering van 
haar bestuurlijke taken.  
Zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht zien vier belangrijke pijlers van goed bestuur, t.w.:   
integriteit, transparantie, toezicht en afleggen van verantwoording.  
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Alle leden zijn benoemd door de gemeenteraden. De Raad van 
Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aangewezen.  
De verhouding tussen het bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de stichting en het 
daarop gebaseerde toetsingskader van de Raad van Toezicht.   
De dagelijkse leiding van de scholen ligt bij de directeur. In het directiestatuut (inclusief bijlage) is de verdeling van 
taken en bevoegdheden tussen directie en College van Bestuur vastgelegd. Het College van Bestuur vormt het 
bevoegd gezag en is drager van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.  
Het gaat hierbij om de code goed bestuur, gedragscodes en richtlijnen die de organisatie onderschrijft en naleeft. In 
het geval dat de geldende code goed bestuur, gedragscodes of richtlijnen niet worden onderschreven of nageleefd 
dan licht het bestuur toe waarom dit het geval is (“pas toe of leg uit”). 
 

Bestuur  
Mevr. I. van Doesburg is de voorzitter van het College van Bestuur en benoemd door de Raad van Toezicht. De 
overige positie binnen het College van Bestuur is vacant. 
Zij bekleedt naast het voorzitterschap de volgende nevenfuncties: 
• Voorzitter College van Bestuur Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 
• Vicevoorzitter Deelnemersraad Samenwerkingsverband Kindkracht 
• Lid adviescollege CED-Groep  
 

Besturingsfilosofie 
Wij realiseren ons dat goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat goed bestuur bijdraagt aan 
goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven in dit verband de Code Goed Bestuur (PO). Bij de besturing van 
de organisatie gaan we uit van een aantal kernwaarden die van belang zijn voor de competenties en het gedrag van 
onze medewerkers: 
• Respect 
• Veiligheid 
• Vertrouwen 
• Samenwerking 
Onze besturingsfilosofie kenmerkt zich verder door de volgende uitgangspunten: 
1. Focus op de kwaliteit van het onderwijs 
2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit 
3. Lerende en ontwikkelingsgerichte organisatie 
4. Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie 
5. Pas toe of leg uit. 
 



Bestuursverslag 2019 
 
 

8 
 

Toelichting op de besturingsfilosofie: 
Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor goed onderwijs op onze scholen en werken constructief met elkaar en met 
derden samen om onze opdracht te realiseren.  
Alle medewerkers binnen onze organisatie worden, elke dag opnieuw, aangemoedigd om zichzelf te blijven 
ontwikkelen met hulp van anderen. Wij stimuleren iedereen om zich voortdurend aan te passen aan de 
veranderende omgeving door onder meer scholing en ontwikkeling, reflectie en doelgerichte feedback. 
 
We vinden het belangrijk dat scholen in het primaire proces veel ruimte hebben voor eigen beleid. Een aantal doelen 
is echter niet onderhandelbaar. Deze bepalen we vooraf (onder meer in dit strategisch beleidsplan) en mensen 
verantwoorden zich over de voortgang van werkzaamheden en behaalde resultaten. We proberen 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. 
In voorkomende gevallen gebruikt het CvB haar aanwijsbevoegdheid. 
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Raad van Toezicht 
Inleiding 
De Raad van Toezicht is de intern toezichthouder van PrimoVPR in welk kader de bij wet- en regelgeving opgelegde 
taken worden uitgevoerd, waaronder het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en jaarrekening. Daarnaast 
vervult de RvT de werkgeversrol en een adviesrol aangaande het College van Bestuur. De RvT is zich bewust van de 
belangen en rollen van leerlingen, personeel en overige stakeholders en overweegt deze bij voortduring bij het 
handelen. 
Samenstelling 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat statutair uit 7 leden. Per 31-12-2019 is de samenstelling als volgt: 
 
G.M.L. Schott, voorzitter 
Mw. B.F.L. Vermaas-van de Bilt, plaatsvervangend voorzitter 
N.D.R. Jaspers, lid 
E.G. Mulder, lid, afgetreden per november 2019, vacature per deze datum 
B. van Dam, lid 
J. van Veen, lid 
L. Snippe, stagiair 
 
De leden zijn allen benoemd door de betrokken gemeenteraden. 
 

 Benoeming en vergoeding leden RvT 
De benoeming van de leden van de RvT is geregeld in de Statuten (art. 10), waarin ook de werkwijze (art. 11) en de 
taken en bevoegdheden (art. 12) van de RvT zijn vastgelegd. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar 
en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Er wordt voor de RvT een rooster van aftreden gehanteerd.  
 
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding volgens de Vergoedingsregeling leden Raad van Toezicht 2012, 
gebaseerd op de adviesnormen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) 2010 en 
wordt verantwoord in de jaarrekening. 
 

Rooster van Aftreden Raad van Toezicht 
Leden Benoem

d 
Herb
enoe
min
g 

Einde 
lopende 
termijn 

Hernoemba
ar 

G.M.L. Schott 1-1-2013 2017 2021 Nee 
N.D.R. Jaspers  1-8-2012 2016 2020 Nee 
B.F.L. Vermaas – van de 
Bilt 

1-8-2012 2016 2020 Nee 

B. van Dam 1-11-
2018 

2022 2022 Ja 

J. van Veen 1-11-
2018 

2022 2022 Ja 

L. Snippe, stagiair 1-11-
2018 

Jaarli
jks 

n.v.t.  

 
Bestuursleden benoemd in een tussentijdse ontstane vacature treden in de plaats op het rooster van aftreden van 
hun voorganger. 
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Overzicht functies en nevenfuncties Raad van Toezicht 
 

Lid Functies en nevenfuncties 
G.M.L. Schott Directeur operatie en sales, BeLife b.v. 

 
2016 - heden 
Lid Raad van Toezicht St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 

N.D.R. Jaspers lid op voordracht van de GMR. Benoemd 1 augustus 2012 (2e termijn 2016) 
Tot 14-08-2019: Functie: Adviseur Informatiemanagement Gemeente 
Rotterdam  
Vanaf 14-08-2019: Gepensioneerd. 
Nevenfuncties: 
• Lid Cliëntenraad Stichting Zuidwester Regio Zuid-Holland-Zuid in 
Spijkenisse 
• Verkeersregelaar (sport)evenementen (regio) Spijkenisse 
• Lid Algemeen Bestuur Atletiekvereniging Spark in Spijkenisse 
• Penningmeester Stichting Vrienden Tyltyl in Rotterdam 
• Penningmeester Stichting De Nieuwe Brug (organiseren activiteiten 
voor verstandelijk beperkten) in Spijkenisse 
• Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Nissewaard 
 
lid Raad van Toezicht St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 
 

 
B.F.L. Vermaas 
– van de Bilt 

Functie: Directeur Vastgoed, Zorgpartners Midden-Nederland 
Nevenfuncties: 
• Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Oost West 
wonen thuis Goeree-Overflakkee te Middelharnis.  
• Lid Raad van Toezicht bij Specialisten in passend onderwijs (SPON).  
• Vice-voorzitter Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 
 

E.G. Mulder lid. Benoemd 1 november 2018, afgetreden november 2019 
Functie: Directeur E.G. Management bv., Controller Syntrophos 
Nevenfunctie: geen. 

J. van Veen lid op voordracht van de GMR. Benoemd 1 november 2018 
Functie: lid Raad van Toezicht PRIMO 
Nevenfunctie: geen 

B. van Dam lid op voordracht van de GMR. Benoemd per 1 november 2018 
Functie: Onderwijs consultant, zelfstandig ondernemer 

L. Snippe-v.d. 
Velde 

Stagiair sinds 1 november 2018 

 
Bezoldiging en beoordeling leden College van Bestuur, honorering Raad van Toezicht 
Uit hoofde van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 2015 kan worden vermeld dat er geen 
overschrijding op deze norm heeft plaatsgevonden. Ultimo 2019 heeft de RvT zich in de beoordeling positief 
uitgelaten over het functioneren van het CvB. 
 
De totale honorering van de Raad van Toezicht is in 2019 € 40.600, -. Daarnaast was een bedrag van € 10.000, - 
beschikbaar voor opleiding en scholing. Dit valt binnen de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen en 
toezichthouders. Zie hiervoor de toelichting op de WNT in de jaarrekening. 
 

Toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen en rechtmatige verwerving van en aanwending van de 
middelen 
Met de huidige governancestructuur, die voor PrimoVPR van kracht is geworden op 01-08-2012 beschikken we over 
een formele scheiding tussen toezicht en bestuur en voldoet onze rechtspersoon aan de eisen van de wet “Goed 
onderwijs, goed bestuur”. Tevens onderschrijven we de “Code Goed Bestuur in het PO” van de PO-raad.  
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In het Toetsingskader RvT wordt sturing en richting gegeven aan het toezicht, zijn de belangrijkste onderwerpen van 
het toezicht benoemd en zijn de toezichttaken nader gestructureerd.   
 
De vermelde onderwerpen in het toetsingskader worden mede aan de hand van de planning & controlcyclus 
geagendeerd. 
 
De planning- en controlcyclus van de RvT bevat ten minste de volgende elementen: 
 

Maand: 
 

Vaste planning en control elementen Dynamische elementen (o.b.v. 
jaarplan 2020) 

Januari 
 

 
 

1. Goedkeuring FER en start 
besluitvormingsproces 

2. Werving en selectie RvT 
nieuwe organisatie 

3. Start aanbesteding 
accountant 

4. Start aanbesteding 
arbodienstverlening 

5. FER Brielle (ovb) 
6. Voorbereiden 

inspectiebezoek  
April 1. Jaarlijkse klassenbepaling 

bezoldiging 
2. Wethoudersoverleg: bespreking 

begroting  
3. Toezicht op bestuursformatieplan 
 

4. Ontvangst instemming 
(K)GMR’s (feb/ mrt) 

5. Verslag van invoering 
functiehuis 

6. Verslag van DGO 
7. Bespreking 

inspectieverslag 
 

Mei 1. Voorlopige jaarrekening en 
concept tekst bestuursverslag 

2. Bestuursrapportage inclusief 
MARAP 1e kwartaal 

 

3. Ontvangst raadsbesluiten 
fusie 

4. Definitieve besluitvorming 
fusie 

Juni  
 

1. Jaarrekening 
2. Managementletter 
3. Bestuursverslag met expliciete 

vermelding van: 
 uitvoering Code Goed Bestuur 
 toezicht op rechtmatig 

verwerven en rechtmatig en 
doelmatig besteden van 
middelen 

 risicomanagement 
4. Accountantsverklaring 
5. Eerste halfjaar bezoek KGMR 

6. Voortgang fusie  

Oktober  1. Bestuursrapportage inclusief 
MARAP tot en met augustus 

2. Wethoudersoverleg: bespreking 
jaarrekening 

3. Kadernota begroting volgend 
kalenderjaar 

4.  

November 
 

1. Zelfevaluatie RvT: 
 Naleving Code Goed Bestuur 
 Uitvoering maatschappelijke 

opdracht 
 Toetsing effectieve en 

efficiënte inrichting organisatie 
 Zelfevaluatie CvB 
 Naleving integriteitscode 
 Naleving treasurybeleid 
 Toetsing functioneren 

medezeggenschapsorganen 
 Scholing en beloning 

2. Evaluatie werking 
aangepaste P&C cyclus 

3. Update risicomanagement 
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December 
 

1. Vaststellen begroting volgend 
kalenderjaar 

2. Management-letter interim controle 
accountant (toezicht op naleving 
adviezen accountant) 

3. Tweede halfjaar bezoek KGMR 
4. Planning contactmomenten 

volgend kalenderjaar met 
stakeholders 

5. Beoordeling CvB 
 

Vast onderwerp op alle 
vergaderingen 

1. Samenwerking andere besturen 
2. Nieuwbouw 
3. AVG? 

Wethoudersoverleg: 
Ntb 
 

 
 

Governance ontwikkelingen 
Met externe begeleiding heeft de RvT in november 2018 en Januari 2019 een tweetal sessies belegd om onze 
volledige Governance aanpak te bezien, met hierin de nadruk op het gebruik van bestaande documenten. De huidige 
RvT vindt het veel documenten en heeft geconcludeerd dat er ook dubbelingen en tegenstrijdigheden in staan. Naar 
aanleiding van de bijeenkomst ligt er een voorstel om documenten aan te passen en tevens uit te breiden met een 
Toezichtsvisie. Gedurende 2019 werd duidelijk dat de voorgenomen fusie een grote kans van slagen heeft. Om die 
rede draagt de huidige RvT dit advies met bijbehorende stukken over aan de RvT van de nieuwe stichting om deze 
daar, naar eigen goedkeuring, te implementeren. 
 
In november 2019 heeft de voltallige RvT een zelfevaluatie uitgevoerd, gebruikmakend van de handreiking van het 
Nationale Register Toezichthouders. Grofweg zijn hierin de volgende onderwerpen aan bod geweest: collectief 
functioneren, samenspel met de bestuurder, individueel functioneren van de voorzitter en de leden. Van deze 
bijeenkomst is een verslag aanwezig. 
 
In 2019 was er zowel een renumeratie- als een auditcommissie: in de renumeratiecommissie namen zitting: dhr. 
G.M.L. Schott en mevr. B. Vermaas-v.d. Bilt en in de auditcommissie zaten: dhr. E.G. Mulder, dhr. N.D.R. Jaspers en 
mevr. L. Snippe. Deze commissies bereiden onderwerpen m.b.t. deze commissies voor en geven advies aan de 
voltallige Raad van Toezicht alvorens tot een besluit wordt overgegaan. De renumeratiecommissie heeft ultimo 2019 
ook de beoordeling van de bestuurder uitgevoerd met input aangereikt bij de zelfevaluatie. 
Wethoudersoverleg 
Het CvB en de RVT overleggen twee maal per jaar met de portefeuillehouders van de gemeentes waarin PRIMOvpr 
onderwijs verzorgt: Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, onder andere in het kader van de bij wet- en 
regelgeving toegewezen taken aan de gemeenteraden en het convenant gemeentelijk toezicht. In de vergaderingen 
worden tenminste de begroting en het jaarverslag besproken. Namens de RvT namen de heren van Veen en Schott 
deel aan dit overleg. 
 

Overige activiteiten 
De RvT kwam zes maal bijeen voor regulier overleg. De bijeenkomsten werden gekenmerkt door een goede sfeer en 
een resultaatgerichte instelling. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren de samenwerking met andere 
besturen op Voorne-Putten, de verdere bestuurlijke samenwerking inclusief onderwijskantoor De Cirkel en de fusies 
van scholen en de daarmee gepaard gaande overheveling naar de stichting samenwerkingsscholen Voorne Putten. 
Daarnaast acteerde de RvT als critical friend op het gebied van risicomanagement en het uitvoeren van het 
strategisch beleidsplan 
 
In 2019 was de RvT actief betrokken bij het proces rondom te totstandkoming van de Fusie Effectrapportage. In dit 
proces is de werkgroep Governance & Identiteit actief geweest met deelname van de leden van de RvT. Verder zijn 
er rondom de fusie een aantal bijeenkomsten georganiseerd in verschillende samenstellingen en met verschillende 
doelen waarin de RvT vertegenwoordigd is geweest. Denk hierbij aan besluitvormende en informerende overleggen 
met: andere RvT’s , (K.)G.M.R.’en, schooldirecteuren en medewerkers. 
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De RvT ziet actief toe op de naleving van wettelijke voorschriften en op de rechtmatige verwerving en rechtmatige 
en doelmatige besteding van middelen. Dit doet de RvT door zich te laten informeren middels de 
bestuursrapportages (marap’s) welke driemaal per jaar worden opgesteld vanuit de stichting. Daarnaast voert de 
RvT hierover actief het gesprek met bestuurder en controllers. 
 
De RvT is belast met de benoeming van de externe accountant. 
 
In 2019 is de RvT tweemaal aangeschoven bij de vergadering van de KGMR. Er is inhoudelijke informatie uitgewisseld 
over het functioneren van de beide raden en over het algemeen beleid. De RvT heeft vastgesteld dat de GMR 
constructief overleg heeft met het CvB. De RvT was aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie en bij de startdag voor 
directeuren van schooljaar en bij de opening van een vernieuwde schoollocatie.  
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Profiel 
 
Missie en Visie 

 

 
Op onze scholen zijn alle leerlingen welkom. Als onderwijsgroep willen wij rechtvaardige kansen bieden aan alle 
kinderen, ongeacht achtergrond en milieu. Onze scholen hebben hoge verwachtingen van kinderen en garanderen 
goed onderwijs. 

Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na, te weten het aanleren van kennis en vaardigheden, 
burgerschapsvorming en persoonsvorming. Onze scholen richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen deze 
drie onderwijsdoelen om zo kinderen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die 
vaardig, waardig en aardig zijn. 

Kennis en vaardigheden 
Kennis is de basis van ons denken en geeft leerlingen autonomie en respect binnen een democratische samenleving, 
die tevens afhankelijk is van die kennis om goed te kunnen functioneren. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. 

Wereldburgerschap 
Wereldburgers nemen een actieve verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen in relatie tot de toekomst van 
onze aarde en de realisatie van een sociaal en rechtvaardige samenleving. 

Persoonsvorming 
Kinderen krijgen de kans zich te ontwikkelen tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. Ze leren om 
de eigen ontwikkeling en leefomstandigheden te beïnvloeden en verantwoorde beslissingen te nemen voor zichzelf 
en de wereld om hen heen. 



Bestuursverslag 2019 
 
 

15 
 

Kernactiviteiten 
 
Samenwerken aan goed en passend onderwijs 
 
De vier besturen PO op Voorne-Putten willen samenwerken om hun wettelijke en maatschappelijke opdracht zo goed 
mogelijk uit te voeren: elk kind op Voorne-Putten heeft immers recht op goed passend onderwijs, zodat elk kind goed 
wordt voorbereid op de toekomst. 
Scholen moeten hiertoe samenwerken met elkaar, met ouders en met andere leden van de gemeenschap om de 
educatieve ervaring van de kinderen te optimaliseren. Scholen spelen een belangrijke rol in het toekomstige succes 
van het leven van leerlingen en hun gemeenschap. Wij willen jonge mensen een fundament geven waarop zij uit 
kunnen groeien tot actieve en verantwoordelijke (wereld)burgers, die de samenleving om hen heen begrijpen en die 
in staat zijn het verschil te maken in die samenleving.   

Niet alleen de bestuurders maar ook de directeuren van de vier besturen geloven dat het best mogelijke onderwijs 
kan worden verkregen als alle energie en aandacht uitgaat naar het verder verbeteren van het onderwijs: “elke dag 
samen een beetje beter”. Daarvoor is ontschotting nodig en samenwerking in plaats van concurrentie.   

Directeuren hebben deze wens in oktober 2018 vastgelegd in een intentieverklaring, waarin zij onderschrijven dat ze 
het onderwijs in onze regio een kwaliteitsimpuls willen geven en pleiten voor een verdergaande bestuurlijke 
samenwerking, waardoor een vrij verkeer van kennis, kunde, personeel en leerlingen mogelijk is.  

De intentieverklaring gaat uit van de volgende leidende principes: 

• Samen verantwoordelijk voor het onderwijs in Voorne/Rozenburg/in de gemeente/in de wijk  

• Open staan voor elkaar  

• Respect hebben voor elkaars (culturele) achtergrond en identiteit  

• Onderdeel te zijn van een (nog) groter geheel  

• Samen optrekken  

• Problemen samen oplossen  

• Expertise delen  

• Diversiteit  

• Maatschappelijke meerwaarde creëren   

In november 2018 gaven de bestuurders de opdracht aan VOS/ABB een overzicht te maken van de mogelijkheden die 
er zijn om de samenwerking tussen de besturen te regelen. Hieruit bleek dat een fusie per 1 augustus 2020 als haalbaar 
werd geacht. Op 18 april 2019 tekenden de vier schoolbesturen schoolbesturen, gemeenschappelijke 
medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht en Beheer (toezichthouders) een intentieverklaring om een 
onderzoek te starten naar een fusie.  

De gezamenlijke bestuurders, willen na de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, komen tot één 
onderwijsorganisatie, waarbij alle vormen van samenwerking ingezet kunnen worden, zonder ingewikkelde 
constructies en met behoud van identiteit. Na de beoogde bestuurlijke fusie dient er één bestuur te zijn met 
verschillende sterke en onderscheidende scholen waardoor keuzevrijheid van ouders is geborgd maar die wel gebruik 
maken van een gezamenlijk ontwikkelde expertise en ontwikkelmogelijkheden. Een dergelijke organisatie maakt het 
mogelijk om te organiseren over de huidige bestuurlijke grenzen van de scholen zonder dat concurrentie een rol speelt. 
Professionals kunnen werken en samenwerken in het belang van het kind.   
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Personeel kan zonder ingewikkelde detacheringsconstructies worden uitgewisseld op basis van expertise.  
De medewerkers op het bestuurskantoor werken voor de gehele organisatie en door de omvang kan een impuls 
worden gegeven aan de kwaliteit en wordt de continuïteit gewaarborgd. 

Voor het uitvoeren van het fusieonderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Binnen het plan van aanpak is een 
(beperkte) projectorganisatie ingericht met een stuurgroep, bestaande uit de projectleider en de drie bestuurders en 
vier werkgroepen: governance & identiteit, onderwijs & kwaliteit, personeel & financiën en ouders & 
medezeggenschap. Daarnaast is er, mede op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, een 
klankbordgroep ingericht. Er is een externe projectleider aangesteld en er is een (externe) communicatieadviseur 
toegevoegd aan de projectorganisatie. De projectleider heeft naast de bijeenkomsten van de stuurgroep ook de 
vergaderingen van alle werkgroepen bijgewoond. 

De uitkomst van het fusieonderzoek was de Fusie Effectrapportage. Dit rapport is op 10 januari 2020 formeel 
aangeboden aan de leden van de vier (K)GMR’s. Dit is de officiële start van het instemmings- en adviestraject. 

  



Bestuursverslag 2019 
 
 

17 
 

Strategisch beleidsplan 
 

Als bestuur zijn we in 2019 begonnen met de uitvoering van ons strategische beleidsplan (2019-2022). 

Vanzelfsprekend zorgen onze stichtingen voor basiskwaliteit. Onze financiën zijn op orde en onze scholen leveren de 
verwachte kwaliteit (zie de uitslagen van de zelfevaluatie). Onze ambities reiken verder dan het leveren van 
basiskwaliteit: we willen toegevoegde waarde hebben en de basiskwaliteit ontstijgen. Onze organisaties hebben ook 
veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).  

 
Parels 
Het meest trots zijn we op onze parels: 
 
We zijn een professionele, zelfbewuste, trotse en ambitieuze lerende organisatie.  
We hebben focus en duidelijke visie op onderwijs en organisatieontwikkeling .  
Cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs op alle scholen.  
Samenwerking en fusies zorgen voor sterkere scholen. 
Financieel sterke organisatie waardoor ruimte voor investeringen.  
Breed palet aan scholen en aanbod binnen de besturen.  
Professionele samenwerking tussen directie en bestuur.  
 

Tijdens het proces van visieontwikkeling hebben we een aantal grote doelen vastgesteld, die de leidraad vormen voor 
de komende vier jaar. We hebben ons hierbij mede gebaseerd op een aantal belangrijke adviezen, te weten "De staat 
van het Onderwijs 2016/2017" van de Onderwijsinspectie als ook het rapport van de OECD (2016), "Netherlands 2016: 
Foundations for the Future, Reviews of National Policies for Education".  

De aandachtspunten die we oppakken, willen we steeds verbinden met deze grote doelen. Onze grote doelen zijn erop 
gericht om het onderwijs elke dag verder te verbeteren. Op deze manier versterken we ook de basisondersteuning en 
zullen we steeds inclusiever onderwijs kunnen aanbieden op onze scholen. De scholen zullen in hun schoolplan een 
koppeling beschrijven tussen de hieronder geformuleerde speerpunten en de eigen grote doelen. 

Doelen 
1. We hebben een verdergaande bestuurlijke samenwerking gerealiseerd.  
2. Het vakmanschap van de professional staat centraal.  
3. We hebben een kennisrijk en gegarandeerd curriculum.  
4. We zijn een lerende organisatie waarin plg’s1 gezamenlijk werken aan het verbeteren van het onderwijs.  
5. We hebben een doorgaande lijn voor 2 tot 14-jarigen.  
6. We zijn een aantrekkelijke werkgever.   
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Ambitie 
We hebben de ambitie om het onderwijs in de regio te versterken en voortdurend te blijven ontwikkelen. We 
hanteren daarbij een bestuursstijl van lef en visie en we benutten kansen in allerlei vormen van samenwerken.   

Wij nemen daarbij verantwoordelijkheid:   
• We stellen het belang van alle kinderen voorop.   
• We tonen eigenaarschap in ontwikkeling (jezelf, de ander en de omgeving).   
 
Wij werken samen:   
• We werken in verbinding met elkaar vanuit een breed gedragen visie.   
• We zijn oprecht nieuwsgierig en benutten elkaars kennis, kunde en expertise.   
• We ontwikkelen gezamenlijke projecten om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en verbeteren.   
 
Wij vertrouwen elkaar:   
• We hebben dezelfde positieve intenties.   
• We hebben een open houding.   
• We tonen respect voor elkaar en communiceren op een eerlijke manier.   
  
Wij zorgen voor diversiteit:  
• We bieden een breed aanbod.   
• We richten onze blik naar binnen en buiten.   
• We laten elke school aansluiten bij de mensen in de wijk of het dorp.   
  
Wij bieden ruimte:  
• We stimuleren duurzame ontwikkeling.   
• We maken ruimte voor innovatie.   
• We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen.   
  



Bestuursverslag 2019 
 
 

19 
 

Toegankelijkheid & toelating 
Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met 
onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Onze openbare scholen zijn toegankelijk 
voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met 
eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.  
De scholen van PRIMOvpr kennen geen apart toelatings- en verwijderingsbeleid en handelen volgens de in de WPO 
vastgelegde wettelijke toelatingsprocedure:  
 
Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.  
 
Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, een school of afdeling voor speciaal 
onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet 
onderwijs zijn toegelaten, toelatingstijdstippen vaststellen op ten minste een maal per maand.  
 
In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het bevoegd 
gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet.  
 
Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgend van aansluitend 
voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het schooljaar de school, mits hierover 
met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de leerlingen de school aan het einde van het schooljaar 
waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.  
 
De beslissing over de toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating tot de scholen 
is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet (2000) en is 
niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van ouders.   
 
Toelating is altijd het uitgangspunt, weigering is een uitzondering. De scholen van Onderwijsgroep PRIMOvpr mogen 
een kind niet weigeren wegens godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen. Het bevoegd gezag kan een 
leerling alleen weigeren op basis van criteria die in het toelatingsbeleid van de betreffende school staan (en dus 
vermeld zijn in de schoolgids). Op het moment van aanmelding moet het toelatingsbeleid bekend zijn bij ouders. 
Weigering op grond van criteria die niet in de schoolgids vermeld staan vragen om een zwaardere motivering, dan 
gronden die vooraf bekend zijn. 
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Dialoog  
 
Belanghebbenden 
Naast onze toekomstige fusiepartners VCO de Kring en St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten, is met 
onderstaande belanghebbenden regelmatig contact en wordt dialoog gevoerd:  
 

Belanghebbende 
organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Onderwijskantoor de 
Cirkel 

Per 1 januari 2015 heeft PRIMOvpr de werkzaamheden op het gebied van personeels- 
en salarisadministratie en de financiële administratie ondergebracht bij 
Onderwijskantoor de Cirkel. Het onderwijskantoor ressorteert onder het bestuur van 
VCPO Spijkenisse. De werkzaamheden voor de andere besturen (St. 
Samenwerkingsscholen, VCO de Kring en Prokind) worden uitgevoerd op basis van 
een samenwerkingsovereenkomst (met kosten voor gemene rekening). Het 
onderwijskantoor is gehuisvest in Abbenbroek. 

VPR Pool Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de VPR Pool gestart. Penvoerder van de VPR 
Pool is Prokind. Binnen deze pool werken de vijf primair onderwijsbesturen op 
Voorne-Putten samen om langdurige vervanging mogelijk te maken. Daarnaast is 
deze pool een kweekvijver voor jong onderwijskundig talent.  

Kindkracht (2808) Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs 
St. 
Samenwerkingsscholen 
Voorne-Putten (42738) 

Per 1 augustus 2016 is de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten opgericht. 
Dit is een co-creatie tussen de besturen PRIMOvpr en VCO de Kring met als doel het 
voorzien van kwalitatief goed onderwijs binnen de krimpende regio Voorne-Putten. 
Binnen deze stichting ressorteren de zgn. samenwerkingsscholen. Dit zijn scholen die 
vanuit deze twee besturen zijn gefuseerd tot één school.  

Gemeente Nissewaard, 
gemeente Hellevoetsluis, 
gemeente Westvoorne, 
gemeente Brielle 

Met gemeenten wordt onderwijsinhoudelijk het gesprek gevoerd binnen het LEA 
(Lokaal Educatieve Agenda)-overleg en de REA. Daarnaast vindt met de gemeenten 
veelvuldig overleg plaats over onder andere huisvesting, VVE, subsidies en 
nieuwkomers. 

Kinderkoepel, Bonte 
Vlinder, Humankind 

Met deze kinderopvangorganisaties wordt het gesprek gevoerd over VVE, 
kinderopvang en IKC-vorming. 

Onderwijsgroep Galilei Galilei (Maerlant, Helinium) is partner in het po/vo overleg. Binnen dit overleg wordt 
beoogd een goede doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs mogelijk te 
maken.  

PENTA-college CSG Het PENTA-college is partner in het po/vo overleg. Binnen dit overleg wordt beoogd 
een goede doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs mogelijk te maken.  

 
Zaken met een politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten)  
Ook in 2019 had het bestuur te maken met (landelijk georganiseerde) lerarenstakingen. Deze hadden zowel een 
politieke als maatschappelijke impact. Bij deze stakingen vroegen de leerkrachten om een rechtvaardiger CAO en 
verlaging van de werkdruk.  
  
Klachtenbehandeling 
In totaal zijn in 2019 zes klachten op bestuursniveau geregistreerd. De klachten betroffen verschillende scholen en 
waren verschillend van aard: 
 
1. Schoonmaak toiletten 
2. Informatieverstrekking bij gescheiden ouders 
3. Schorsing leerling 
4. Sfeer in de groep (veiligheid) 
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5. Niet naleven van procedurele zaken rondom leerling 
6. Informatieverstrekking door directie 
 
Een van de klachten werd ingediend via de Geschillencommissie. Alle klachten zijn in goed overleg opgelost.  
 
Eind 2019 is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw veiligheidsbeleid. Dit beleid bevat een actualisatie 
van het klachtenbeleid. Naar verwachting is dit beleid medio 2020 gereed. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van internationalisering in de strategische beleidsplan periode.  
Internationalisering is in het primair onderwijs in ontwikkeling. Internationalisering kan zowel betrekking hebben op 
beleidsontwikkelingen als op de inrichting van het onderwijs zelf. Binnen PRIMOvpr krijgt dit met name vorm in het 
onderwijs zelf. De leerlingen krijgen les in het vak Engels. Een aantal van onze scholen is zelfs Early Bird of lid van het 
Anglia netwerk, waarbij leerlingen een internationaal geaccrediteerd Anglia-examen afleggen. Deze lijn wordt de 
komende jaren doorgezet. 
 
We maken in toenemende mate gebruik van internationale onderzoeken en studies ter verbetering van ons onderwijs 
(denk aan de onderzoeken van Zenger&Folkman en Laker & Hill tav leiderschap, de onderzoeken van E.D. Hirsch Jr en 
Greg Ashman, de bevindingen van Katharine Birbalsingh en de publicaties van Ofsted). Dit doen we onder meer door 
het lezen van vakliteratuur en het bezoeken van relevante congressen als Making Shift Happen en ResearchED. 
Daarnaast bezoeken we nu en in de toekomst incidenteel scholen in het buitenland om bepaalde onderwijskundige 
aspecten in de praktijk te bestuderen. 
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Verantwoording beleid 
 

Onderwijs & kwaliteit  
 

Onderwijskwaliteit 
Het beleid op het gebied van onderwijskwaliteit komt voort uit ons strategisch beleidsplan en is in lijn met onze Missie 
& Visie: ieder kind heeft recht op goed passend onderwijs. 
 
Zicht op onderwijskwaliteit 
Uiteraard heeft iedere school zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat de school biedt. Dit krijgt de school door: 
• het leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin de resultaten van de leerlingen worden bijgehouden 
• het vergelijken van de jaarlijkse toetsen binnen de school en met andere scholen (het gemiddelde in 
Nederland en scholen met een vergelijkbare populatie) 
• de uitkomsten van audits 
• het rapport van de onderwijsinspectie 
• tevredenheidsonderzoek en veiligheidspeilingen bij leerlingen, ouders en personeel 
 
Op bestuursniveau worden de scholen gevolgd middels het leerlingvolgsysteem Parnassys. Op deze wijze worden 
analyses gemaakt en conclusies getrokken die input leveren voor eventuele verbeteracties 
 
Daarnaast worden twee maal per jaar managementgesprekken gevoerd met de directies van de scholen gericht op 
onderwijskwaliteit en wordt de voortgang van de grote doelen gemonitord.  
Op de website http://www.scholenopdekaart.nl zijn per school de resultaten te zien. 
 
Verder zijn de volgende vier vragen leidend in het kijken naar de kwaliteit op onze scholen. 
• Leren de leerlingen voldoende? 
• Wordt er goed lesgegeven? 
• Zijn de leerlingen veilig? 
• Is er zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? 
 
Deze vragen nemen een grote rol in tijdens de managementgesprekken en de doorloopdagen op de scholen. 
 
Hoe wordt aan onderwijskwaliteit gewerkt? 
Onze professionals werken samen aan het continue verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door: 
• het planmatig werken aan de doelstellingen van het schoolplan van de school 
• deze doelstellingen zijn afgeleid van het strategisch beleidsplan 
• het volgen van trainingen en cursussen o.a. bij de vpr academie (start in augustus 2019) 
• het delen van kennis en ervaring binnen netwerken (denk aan expert leerkracht per vakgebied, intern 

begeleiders, etc.) 
• het delen van kennis en ervaring binnen een professionele leergemeenschap 
• het uitvoeren van collegiale consultatie en lesson study en het leren van feedback 
• het delen van 'best practices' om van elkaar te leren 
• het uitvoeren van onderzoek binnen een professionele leergemeenschap 
 
Bij het werken aan onderwijskwaliteit wordt gebruik gemaakt van WMKpo. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt 
van de zelfevaluatie, veiligheidspeilingen bij leerlingen, ouders en medewerkers (jaarlijks), tevredenheidspeilingen bij 
leerlingen, ouders en medewerkers (elke twee jaar), quickscans die passend zijn bij de schoolontwikkeling en het 
strategisch beleidsplan, de schoolplannen, de jaarplannen en de jaarverslagen. 
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Wijze van verantwoorden 
Iedere school rapporteert over de kwaliteit van het onderwijs aan het college van bestuur. Deze rapportage wordt 
voorbereid binnen de gesprekscyclus met het bestuurskantoor. Het college van bestuur en de betrokken 
beleidsmedewerkers bezoeken regelmatig de scholen.  
Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en de onderwijsinspectie 

 
Doelen en resultaten 
 

 
 
 
De grote doelen waaraan gewerkt wordt binnen de huidige strategische beleidsplanperiode zijn: 
1. Het realiseren van een verdergaande bestuurlijke samenwerking. 
2. Het vakmanschap van de professional staat centraal. 
3. We hebben een kansrijk en gegarandeerd curriculum. 
4. Wij zijn een lerende organisatie waarin plg’s gezamenlijk werken aan het verbeteren van het onderwijs. 
5. Wij hebben een doorgaande lijn voor 2-14 jarigen. 
6. De stichting is een aantrekkelijk werkgever. 
 
Analyse op het bereiken van de doelen 
Gedurende het jaar 2019 is gewerkt aan de bestuurlijke samenwerking op meerdere niveaus. 
Er is binnen de werkgroep Onderwijs & Kwaliteit vanuit de fusie onderzoek gedaan naar een gezamenlijke visie op 
onderwijskwaliteit. Er is een voorstel voor een gezamenlijke visie geformuleerd een aangeboden aan de stuurgroep. 
Daarnaast is onderzoek gedaan naar de gewenste kwaliteitsstructuur, -cultuur en instrumenten in de kwaliteitscyclus. 
 
In 2019 is, naast de reguliere managementgesprekken een start gemaakt met doorloopdagen en audits op de scholen. 
Aandachtspunt hierin was voornamelijk het toepassen van EDI (Expliciete Directe Instructie) Het thema vakmanschap 
van de professional staat centraal: is een belangrijk thema tijdens netwerkbijeenkomsten van de intern begeleiders 
en op de studiedagen op de scholen. Hierin is in 2019 een start gemaakt, er zijn tussen de scholen nog wel verschillen 
waargenomen. Het doel is om in de komende jaren hier verder van elkaar te leren. 
 
Er is ook een verschil zichtbaar in de ontwikkeling van de verschillende directeuren. De leiderschapsprofielen vanuit 
Zenger & Folkman hebben hier bruikbare inzichten in gegeven en worden door de directeuren en het College van 
Bestuur omarmd. Deze verschillen in ontwikkeling vragen om verschillen in begeleiding en deze zijn op maat en naar 
behoefte (van zowel de directeur als de bestuurder) ingezet.  
De professionaliteit en werking bestuurskantoor hebben gevraagd om verdere verdieping en uitwerking. Dit kan in de 
komende jaren nog verder geoptimaliseerd worden om de efficiency te vergroten. 
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T.a.v. de resultaten zien we dat ambitieniveau nog niet behaald wordt. Sommige scholen zitten er heel dichtbij en 
andere scholen hebben meer tussenstapjes nodig om deze ambitie te behalen. 
 
We constateren dat er meer kennis nodig is op de scholen voor de ontwikkeling van professionele 
leergemeenschappen waarin voortdurend de focus is op het verbeteren van onderwijs. Mede hiertoe wordt binnen 
de VPR Academie, gestart in schooljaar 2019-2020 en ontwikkeld om vakmanschap te verbeteren, een uitdagend 
programma voorbereid 
 
In Hellevoetsluis is in 2019 ingezet op IKC ontwikkeling. De vorming van het IKC is erop gericht een doorgaande lijn te 
ontwikkelen voor de leeftijd van 2-14. Dit om ieder kind zich in een zo kansrijke omgeving te laten ontwikkelen. De 
ontwikkeling leek eind 2019 te stagneren onder invloed van de educatieve kwaliteit en samenwerking van en met de 
partner voor voorschoolse educatie. Doel is om dit in de komende periode weer op te pakken. 
Met betrekking tot een doorgaande leerlijn voor 10-14 jarigen is een start gemaakt met een taalacademie in 
Hellevoetsluis.  
 
Conclusies 
We slagen erin om de focus te houden op het primaire proces, ondanks de extra werkzaamheden rondom de fusie. 
Nogmaals constateren we het belang van sterk leiderschap ten behoeve van de gewenste ontwikkeling in de scholen. 
Hiertoe geven we, naast de reguliere zaken als managementgesprekken, scholing, ondersteuning bestuurskantoor, 
een extra impuls tijdens de tweedaagse in het najaar.  
De doorloopdagen en audits waren ontwikkelingsgericht en hebben positief bijgedragen aan de schoolontwikkeling. 
Vooruitlopend op onze wens om ook in de toekomst auditteams te gaan formeren hebben twee mensen 
auditorentraining PO-raad gevolgd. We concluderen dat dit verder afstaat van de ontwikkelingsgerichte 
doorloopdagen en zullen dit voor het najaar van 2020 agenderen.  
 
Interventies van afgelopen periode: 
Afgerond: 
- potentieelprogramma onderwijsassistenten 
- doorontwikkeling van managementgesprekken 
- opzetten eigen VPR Academie 
 
Nog bezig: 
- Doelen stellen t.a.v. speerpunt doorgaande lijn 2-14 jarigen 
- Positionering van senior-directeuren 
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Onderwijsresultaten 
 
Op dit moment behalen alle scholen binnen PRIMOvpr de ondergrens van de referentieniveaus zoals vastgesteld 
door de commissie Meijerink (2012). Voor het eerste referentieniveau is de norm gesteld op 85%. Voor het tweede 
referentieniveau wordt gekeken naar de schoolweging die gebaseerd is op de volgende kenmerken: 
 
• het opleidingsniveau van de ouders 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school 
• het land van herkomst van de ouders 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 
 
De schoolweging wordt berekend door het CBS.  
Aan de schoolweging wordt een signaleringswaarde toegekend en deze waarde is de ondergrens voor het tweede 
referentieniveau. 

 
Over het algemeen kan gesteld worden dat het onderwijs op onze scholen ervoor zorgt dat de ondergrens van 85% op 
het eerste referentieniveau op alle vakgebieden behaald wordt. Tegelijkertijd zijn we niet helemaal tevreden over het 
niveau dat met reken behaald wordt. Wij vinden dit aan de lage kant. Bijsturingsmaatregelen zijn onder meer: 
aanbieden van opleidingen in de VPR Academie met veel aandacht voor didactiek en het organiseren van lezingen van 
Marcel Schmeier, gericht op effectieve rekeninstructie. Verder besteden scholen op individueel niveau ook extra tijd 
en aandacht aan spelling, zinsbouw, grammatica en interpunctie om taalverzorging op het tweede referentieniveau 
te verhogen.   
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Op basis van onze eigen ambities op de referentieniveaus ziet het beeld er echter iets minder rooskleurig uit: 
 
 

 
 
Rekenen is vanuit de bestuursambitie voor alle scholen een duidelijk aandachtspunt. Zoals gezegd wordt vanaf 
schooljaar 2020-2021 gestart met lezingen effectief rekenonderwijs van Marcel Schmeier. Sommige scholen hebben 
reeds andere interventies ingezet op rekenen.  
 
Tevens is taalverzorging op het tweede referentieniveau ook een aandachtspunt. Dit is door de meeste scholen al 
opgepakt met extra aandacht en instructie op spelling, ontleden en interpunctie. Tot slot is zichtbaar dat we ook niet 
tevreden mogen zijn over het tweede referentieniveau voor lezen.  
 
Scholen maken stappenplannen om de bestuursambitie te gaan behalen. Het is op dit moment nog te vroeg om de 
ambitie bij te stellen. Dit is het eerste jaar dat er op deze wijze gekeken wordt naar de resultaten van de eindtoetsen. 
De ambitie zou over drie jaar behaald moeten worden. Er is op dit moment nog voldoende tijd om daarnaartoe te 
groeien. Dit vraagt soms om een bestuurlijke aanpak en soms om een aanpak per school. Beide zijn op dit moment 
ingezet. 
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Uitstroom en adviezen  
 

 
 
In 2019 zijn, in vergelijking met 2018, meer adviezen gegeven die boven het advies van de eindtoets lagen. De scholen 
monitoren zelf door contact met het voortgezet onderwijs en op basis van de onderzoeken door het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijs of de adviezen passend zijn gebleken. In 2019 is het aantal passende adviezen in vergelijking 
met voorgaande jaren iets gedaald.  
 
Onderzoek door Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) heeft per brinnummer in beeld gebracht of de adviezen 
passend zijn bij de populatie en of de adviezen kloppen bij het schoolsucces van de leerlingen in de eerste drie leerjaren 
van het voortgezet onderwijs. Met het schoolsucces wordt bedoeld of kinderen hun schoolloopbaan zonder 
onderbrekingen voortzetten en of zij op het niveau blijven wat door de basisschool geadviseerd is. Tevens wordt dit 
afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Hieruit blijkt dat de scholen over het algemeen passende adviezen geven. Naar 
voren komt dat een enkele school soms te lage adviezen geeft en een andere school te hoge adviezen. Door de 
leerlingen de eerste drie leerjaren in het voortgezet onderwijs te volgen wordt dit mooi zichtbaar. De scholen zijn zich 
hier, door dit onderzoek, van bewust en kunnen hun advisering verbeteren en aanpassen.  
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Doublures, kleutergroep verlenging en versnellers  
 

 
 
Opvallende cijfers bij kleuterverlenging op de Windroos, Meester Eeuwout, ’t Want, ’t Schrijverke en de Houthoeffe. 
De Windroos valt te verklaren omdat dit een school is voor speciaal basisonderwijs. Voor ’t Schrijverke en de 
Houthoeffe geldt dat de kinderen die in de kleutergroepen verlengen voornamelijk vluchtelingenkinderen zijn. Deze 
kinderen verlengen omdat de taalontwikkeling vaak te ver achterloopt waardoor de basisvoorwaarden om aan groep 
3 te beginnen onvoldoende aanwezig zijn.  
 
Voor de Meester Eeuwout geldt dat de visie die men heeft op de ontwikkeling van het jonge kind bijdraagt aan de 
hoge percentages kleuterverlenging. Dit vergt een andere visie van de school en dit wordt na de fusie opgepakt.  
 
Voor ’t Want geldt dat dit een kleine school betreft en het absolute aantal laag is. Toch is jaar 2019/2020 opvallend 
voor ’t Want. De achterstand van deze leerlingen was te groot om weg te werken in twee jaar onderbouw, waardoor 
besloten is deze kinderen extra tijd te geven zodat ze de rest van hun schoolloopbaan niet steeds op hun tenen moeten 
lopen. 
 
De doublures in de groepen 3-8 op de Hoorn is opvallend in 2019/2020. Omdat dit een kleine school betreft lijkt het 
percentage hoog echter, in absolute cijfers gaat het om slechts één leerling.  
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Inspectie  
Er is in 2019 geen inspectiebezoek geweest.  
In het najaar van 2020 wordt een bestuursonderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie. (Mede) vooruitlopend 
op het onderzoek vonden in 2019 managementgesprekken en interne kwaliteitsaudits in de vorm van doorloopdagen 
plaats. 
 
Passend onderwijs 
Voor het vormgeven van passend onderwijs wordt nauw samengewerkt met samenwerkingsverband Kindkracht. Het 
samenwerkingsverband en de schoolbesturen hebben met elkaar enkele leidende principes afgesproken waartegen 
ze het beleid en de ontwikkeling van beleid kunnen afwegen. 
Leidende principes:  
- Alles wat we ontwikkelen moet een meerwaarde hebben voor het kind;  
- Schoolbesturen en samenwerkingsverband gaan uit van ruimte en vertrouwen gekoppeld aan heldere 
verwachtingen, doelen en resultaten;  
- Tussen scholen/schoolbesturen onderling en het samenwerkingsverband is een vrij verkeer van kennis, kunde, 
personeel en leerlingen. 
 
De middelen vanuit de lumpsum en vanuit het samenwerkingsverband worden aangewend om de volgende 
strategische doelstellingen te kunnen bereiken: 
 
1. Kinderen gaan naar school in hun eigen wijk/ dorp;  
2. Kinderen die het nodig hebben krijgen op de school in de wijk/het dorp extra ondersteuning;  
3. Een klein deel van de kinderen heeft een kwalitatief hoogwaardige specialistische setting nodig;  
4. Er is een sterke verbinding tussen de voorschool en de school;  
5. Risico’s bij (jonge) kinderen signaleren we vroeg en ondersteuning op maat wordt snel ingezet;  
6. Er is een sterke verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp (school en thuis).  
7. Het samenwerkingsverband zorgt voor de realisatie van passend onderwijs door een doelmatige inzet van het 
beschikbare budget en inzet van expertise/deskundigheid. 
 
Bij de start van schooljaar 2019-2020 is, om zo effectief mogelijk de gestelde doelen te kunnen bereiken vanuit 
Kindkracht ingezet op bundeling van krachten in regio-vorm, de zogenaamde ROK’s. Binnen deze ROK’s zijn 
directeuren, Intern Begeleiders en schoolbegeleiders voortdurend in overleg om passend onderwijs te kunnen bieden.  
De Kindkrachtmiddelen “basisondersteuning-plus” worden met name in gezet om initiatieven en beleid te financieren 
die in het kader van de bestuurlijke samenwerking zijn opgezet: de schoolbegeleiders, deelname aan de leeskliniek, 
bovenschoolse plusklassen en vooruitwerklab en de impulsklas. 
 
Toelichting op werkzaamheden op het gebied van onderzoek 
Wij stimuleren een onderzoekende en reflecterende houding bij alle medewerkers binnen de stichting. Wij vinden dit 
erg belangrijk omdat hierdoor het onderwijs voortdurend kan worden verbeterd, worden aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen en nieuwe kansen benut kunnen worden.   
Mensen met een onderzoekende houding stellen zichzelf voortdurend de vraag of hun veronderstellingen met 
betrekking tot goed onderwijs nog juist zijn en of de aanpak die zij hanteren werkt voor alle leerlingen.   
Leraren kunnen hun onderzoekende houding versterken door het uitvoeren van praktijkonderzoek. Dit kan een grote 
bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling. Dit gebeurt nog (te) weinig. Over het algemeen wordt gericht onderzoek 
gedaan door mensen die een opleiding volgen. De uitkomsten van deze onderzoeken worden wel gedeeld, maar er 
vindt niet altijd een vervolg plaats.   
Binnen de groep directeuren en intern begeleiders is het doen van onderzoek meer onderdeel van hun professionele 
handelen. Zij doen dit regelmatig. Om dit verder te optimaliseren is in 2019 aandacht besteed aan Data-team methode 
om de kwaliteit van het doen van onderzoek te verhogen.   
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Een zestal medewerkers is gestart met de Data-team opleiding met als doel het vergroten van analytische en 
onderzoekende vaardigheden om de data m.b.t. resultaten op schoolniveau te kunnen analyseren en bespreken. De 
directeuren en intern begeleiders kunnen op die manier hun team meenemen.  
 
Het uitvoeren van onderzoek vergt over de gehele linie nog extra aandacht wil dit een vast onderdeel worden van 
onze organisatie. 
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Personeel & professionalisering 
 

Doelen en resultaten 
 
De school is een lerende organisatie en teamleden zijn georganiseerd in plg's (professionele leergemeenschappen). In 
de plg's wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van ons onderwijs, o.a. door gerichte feedback op het dagelijks 
handelen in de klas, gezamenlijk voorbereiden van lessen, gericht onderzoek om herkende problematiek op te lossen. 
Leerkrachten staan open voor het geven en ontvangen van feedback. Elke leerkracht werkt aan een jaarlijks persoonlijk 
ontwikkelingsplan (pop). Deze pop wordt gemaakt op basis van de schoolontwikkeling en georganiseerde feedback 
van collega's en directie.    
 
Teamleden zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en delen deze kennis met 
collega's. Teamleden zijn allemaal medeverantwoordelijk voor de doelstellingen van de school. De school 
verantwoordt zich regelmatig naar stakeholders (ouders, bestuur, gemeente, voortgezet onderwijs, voorschool). 
 
Deze doelen gelden voor de volledige strategische beleidsplanperiode en zijn in 2019 nog niet allemaal behaald. 
 
We hebben geconstateerd dat er meer kennis nodig is op de scholen (te starten bij de directeuren) voor de 
ontwikkeling van PLG's. 
Aantrekkelijk werkgeverschap: herziening van het functiehuis is gereed en wordt naar verwachting per 1-8-20 volledig 
geïmplementeerd. .  
De eerste evaluaties van zij-instroomtrajecten voor leerkrachten zijn positief, gezamenlijk met de andere besturen is 
een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Uit evaluatie van beleid blijkt dat de begeleiding van herintreders een 
belangrijk aandachtspunt is. Naar aanleiding van de pilot talentmanagent is een in-company opleiding schoolleider 
gestart. De ervaringen en inzichten vanuit de pilot zijn verwerkt in een beleidsstuk tav talentmanagement. Formatie 
en mobiliteit gestart met succesvolle interne loopbaanmarkt in jan 2020.  
De gezamenlijke Academie is in 2019 gestart met een aantal trainingen. Binnen de Academie zijn licenties verworven 
voor train de trainer modules voor Teach like a Champion en Klaskit. Inmiddels zijn er interne trainers geworven voor 
Klaskit en Teach, opleidingen starten in september 2020 
 

Uitkeringen na ontslag 
 
Er hebben in 2019 geen gedwongen ontslagen plaatsgevonden. Derhalve zijn de uitkeringen na ontslag nihil. 
Om toekomstige werkloosheid te voorkomen wordt in brede zin gewerkt aan ontwikkeling van medewerkers (PLG's, 
Academie, mobiliteit, professionele dialoog) Hierdoor blijven medewerkers breder en duurzaam inzetbaar en zal uitval 
worden beperkt. Verder worden startende medewerkers intensief begeleid en worden zo veel mogelijk 
maatwerkoplossingen aangedragen voor oudere medewerkers (vroegpensioen, vermindering fte's, aanpassen taken). 
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Aanpak werkdruk 
 
Vanuit het werkdrukakkoord hebben de scholen middelen ontvangen om de werkdruk te verlagen.  
De teams zijn betrokken in de keuze voor besteding van de beschikbaar gelden. Per school heeft de PMR instemming 
verleend voor het bestedingsplan.   
Op alle scholen van PRIMOvpr de beschikbare middelen geheel besteed aan personele inzet (onderwijzend personeel, 
onderwijs ondersteunend personeel, vakleerkrachten).  
  
Daarnaast zijn er op enkele scholen, niet financiële, maatregelen genomen om de werkdruk te verlagen. Voorbeelden 
hiervan zijn:  
• Invoering van het continurooster met speciale aandacht voor de pauzes van leerkrachten en het gebruiken 
van specifieke talenten van leerkrachten.  
• Het geven van meer ruimte tijdens vergaderingen en studiedagen om administratieve taken te verrichten  
• Het schrappen van taken die niet per sé noodzakelijk zijn.  
• Het onderzoeken van mogelijkheden om groepsplannen anders vorm te geven.  
 

Strategisch personeelsbeleid 
 
Afstemming van personeelsbeleid op onderwijskundige visie en de opgaven waar de scholen voor staan:  
Het personeelsbeleid binnen de stichting is afgestemd op de gestelde strategische doelen. In het strategisch 
beleidsplan 2019-2023 worden nauwkeurig de onderwijskundige doelen beschreven. Dit neemt mee dat een hoge 
mate van professionaliteit en vakmanschap verwacht wordt van onze medewerkers. Het beleid is zo ingezet om onze 
medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen in het bereiken van deze gestelde onderwijskundige doelen.  
 
Implementatie, monitoring en evaluatie 
Implementatie van nieuw beleid vindt plaats nadat advies is ingewonnen binnen het directeurenoverleg. Tijdens de 
managementgesprekken (2x per jaar) wordt het toegepaste beleid geëvalueerd. HRM bespreekt met de directeuren 
de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het personeel om te monitoren of de onderwijskundige doelen behaald 
kunnen worden. 
 
Dialoog met leraren en schoolleiders 
Via de nieuwsbrief worden medewerkers geïnformeerd over ontwikkelmogelijkheden, nieuw beleid, en protocollen. 
Leidinggevenden stimuleren de ontwikkeling van medewerkers via de jaarlijkse gesprekkencyclus. En HRM bespreekt 
de voortgang hiervan tijdens managementgesprekken 
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Verzuim 
 
Analyse van het verzuim 
Over de periode Q4 bedraagt het gemiddelde verzuimpercentage voor de Primo scholen 6,4%.  
Het gemiddelde verzuimpercentage is over heel 2019 genomen 7,3%. 
 
Het verzuim in de jaren 2016 en 2017 lag iets boven het landelijk gemiddelde, in 2018 lag dit er ruim onder. Na deze 
dalende lijn is in 2019 sprake geweest van een flinke stijging van het verzuim. 

 
In vergelijking met voorgaande jaren is de meldingsfrequentie (aantal keer dat iemand zich ziek meldt) gedaald van 
0.89 in 2018 naar 0.88 in 2019, maar is de gemiddelde verzuimduur gestegen van 12 dagen naar 16 dagen gemiddeld. 
Dit komt overeen met de huidige verhouding aandeel langdurige verzuim binnen het totaal verzuim tegenover het 
kort verzuim.  
 
Hieronder is het verzuim per kwartaal schematisch weergegeven. Als wij kijken naar dit overzicht dan is er gedurende 
het jaar een daling te zien van het verzuimpercentage. In Q1 was het verzuimpercentage nog 8,3% en in Q4 is dit 
gedaald tot 6,4%. De ingezette acties om het verzuim te verminderen lijken hiermee te werken . 
 

 
De meldingsfrequentie, de mate waarin het personeel zich het afgelopen jaar heeft ziek gemeld, is in 2019 0.88, wat 
onder de norm van 1 ligt. Al zien wij in het tweede en laatste kwartaal een hoge meldingsfrequentie . Het verzuim in 
de tweede helft van 2019 bestond voornamelijk uit langdurig verzuim. Het verzuim is lastig beïnvloedbaar door de 
ernst en complexiteit van de fysieke en psychische aandoeningen.   

Verzuim  Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 2019 
Verzuimpercentrage  8,3 8,3 6,9 6,4 7,3 
Kort verzuim (0-8)  0,3 0,8 0,4 0,8 0,5 
Kort Middel (8-43)  1,0 1,1 0,5 1,0 0,7 
Lang Middel (43-366)  5,8 5,9 3,7 3,2 4,2 
Lang (>366)  1,3 0,5 2,4 1,4 1,9 
Meldingsfrequentie  0.53 1.29 0.64 1.23 0.88 
Verzuimduur 21,78 6,97 17,38 11,09 15,65 
      
 

  VP   
Primo  
totaal  
  

VP 
landelijk  
*  

MF  
Primo  

MF  
landelijk  

VD  
Primo  

VD  
landelijk  

2016  6,9  6,3  --  1,2  --  20  
2017  6,2  6,0  0,81  1,0  25,21  22  
2018  5,3  5,9  0,89  1,1  12,36  22  
2019  7,3 --  0.88  --  15,65  -- 
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Onderstaande tabel geeft de verzuimcijfers per school weer: 
 

 
 
 
Bijsturingsmaatregelen 
In 2019 zijn er verschillende acties ingezet om het verzuim te verminderen. 

Hieronder worden de ingezette acties genoemd. 
1. Er is in kaart gebracht op welke scholen het meeste verzuim speelt. Dit was voornamelijk bij de Tiende Penning, 

SBO de Windroos, De Houthoeffe, VSO Maarland, SO de Watertoren De Kring, De Hoorn, Mr. Eeuwout en 
bovenschools gedetacheerden.  

2. Op deze scholen heeft het verzuim, waar beïnvloedbaar, de nodige aandacht gekregen,  waarna het verzuim 
is gedaald.  

3. Voor de bestaande verzuimdossiers met niet beïnvloedbaar verzuim is ervoor gezorgd dat de dossiers op orde 
komen en hierdoor "UWV-proof" te maken als de kans bestaat dat het komt tot een 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV.   

4. Met de arbodienst zijn de afspraken aangescherpt. Zij houden meer toezicht op het compleet houden van de 
re-integratiedossiers door de directeuren. Ook zal worden toegezien op het invoeren van “deelherstel”.  

5. Voor de (V)SO en SBO scholen is afgesproken dat de directeuren periodiek overleg voeren met de 
verzuimconsultant om dit verzuim terug te dringen. Ook deze directeuren voeren vaker deelverzuim in en 
hebben de verzuimdossiers inmiddels op orde gebracht.  

6. Meerschoolse Directeuren die ook locatieleiders hebben op scholen is aangeboden om de locatieleiders ook 
toegang te geven tot het verzuimdossier. Dit is inmiddels gerealiseerd op de Houthoeffe en de Brandaris.   

 

Organisatorische Eenheid 

Kort 
0-8 

Kort 
Middel 

8-43 

Lang 
Middel 
43-366 

Lang 
> 366 

Totaal Meldings 
Frequentie 

Verzuim 
duur 

8WU - Stichting 
Onderwijsgroep PRIMOvpr 

              

12NNFU - obs De Bosrand 0,64% 0,34% 3,84%   4,82% 0.79 15,38 

12UE - obs t Want 0,48% 0,90% 0,06%   1,45% 0.62 5,00 

12VO - obs Het Overbos 0,45% 0,53% 0,67%   1,65% 0.61 6,36 

13AK - obs de Tiende Penning 0,12% 0,24% 14,41%   14,77% 0.48 4,33 

13JH - obs de Vliegerdt 0,11% 0,01% 0,04%   0,16% 0.38 1,67 

13LE - obs de Branding 0,57% 0,53% 3,17% 0,49% 4,76% 0.87 32,48 

13MH - SBO De Windroos 0,61% 0,26% 3,84% 4,93% 9,64% 1.11 10,54 

13OK - obs Markenburg 0,45% 1,36% 1,64%   3,46% 0.88 14,17 

13XH - obs Meester Eeuwout 0,55% 0,27% 8,91%   9,72% 0.86 15,94 

13ZO - obs de Hoorn 0,16% 0,53% 10,41%   11,10% 0.44 52,20 

14EW - obs de Wateringe 0,71% 0,07% 2,87%   3,65% 1.03 3,25 

14MS - obs Het Palet 0,52% 1,09% 2,95% 1,16% 5,72% 0.85 12,79 

14YM - obs t Schrijverke 0,85% 1,86% 0,37%   3,07% 1.28 7,63 

15IF - obs de Kring 0,44% 0,09% 6,97% 2,41% 9,91% 0.68 27,44 

15QA - obs de Brandaris 0,21%   3,93%   4,14% 0.66 21,06 

15SK - obs de Houthoeffe 0,57% 0,83% 3,23% 4,10% 8,74% 0.87 11,98 

18KC - VSO Maarland 0,52% 1,37% 4,76% 6,26% 12,90% 0.98 22,84 

18KC01 - SO De Watertoren 0,42% 0,27% 5,70% 4,11% 10,51% 0.72 9,22 

AD35 - Bestuur Primo 0,69% 1,08% 7,78%   9,55% 0.76 11,08 

EB96 - PRIMO POOL VPR 1,57% 2,35%     3,92% 1.74 6,18 

EC36 - Bovenschoolse 
afdeling Primo 

0,34% 0,15% 14,33%   14,82% 0.67 34,43 

OKVPR - OKVPR 
Bestuurskantoor Primo 

0,20% 1,99%     2,19% 0.63 6,20 

Totaal 0,5% 0,7% 4,2% 1,9% 7,3% 0.88 15,65 



Bestuursverslag 2019 
 
 

35 
 

 
Op basis van actuele verzuimcijfers per school zijn de directeuren van de scholen met een constant verzuim boven het 
landelijk gemiddelde uitgenodigd voor een periodiek overleg met de verzuimconsulent van Perspectief, dit betrof 
aanscherping van bestaand beleid. Doel is om meer gericht ondersteuning te bieden en met meer afstemming de 
juiste acties te ondernemen om verzuim te voorkomen en langdurige verzuimdossiers goed af te ronden. 
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Huisvesting & facilitair 
 

Onze schoolgebouwen 
De inrichting en uitstraling van schoolgebouwen en schoolpleinen bepalen voor een groot deel de indruk van de 
kwaliteit van een school. Daarnaast schrijft de wettelijke zorgplicht een gezonde en veilige leer- en werkomgeving 
voor. 
We onderkennen de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en 
leeromgeving. En de samenhang tussen een geordende omgeving en de leerprestaties van de leerlingen. Het 
onderhoud, de inrichting en de uitstraling van onze gebouwen wijzen op kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid. 
In het kader van onderwijsvernieuwing en passend onderwijs is er in toenemende mate behoefte aan een 
andersoortige indeling van de scholen. Bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie zetten we vooral in op het aanpassen 
van de scholen aan de eisen van de toekomst en passend binnen de visie van de school. De samenwerkende besturen 
trekken juist ook op dit gebied heel nauw samen op, bij voorkeur ook zoveel mogelijk met de andere onderwijspartners 
(kinderopvang, bibliotheek, etc.). 
 

Ontwikkelingen in de diverse gemeenten 
Belangrijke gesprekspartner op het gebied van huisvesting is de gemeente. De situatie in de diverse gemeenten is als 
volgt: 
 
Nissewaard - kernen: 
Uit het IHP Nissewaard blijkt dat mogelijke nieuwbouwplannen voor de kernen in Bernisse-Noord zal niet eerder zal 
geschieden dan in 2027. Gebouw van Obs Tweespan in Heenvliet is in 2019 overgedragen aan de gemeente. Voor het 
gebouw in Abbenbroek waarin veel m2 leegstand is ontstaan wordt een vergoeding voor het voeren van 
meerjarenonderhoud ontvangen van de gemeente. 
 
Hellevoetsluis: 
Het Integraal Huisvestingsplan zou gereed zijn in 2017 maar is vertraagd. De startnotitie IHP is in het eerste kwartaal 
2019 besproken met het College van Bestuur.  Dit vormde de start voor ontwikkeling van het IHP, welke naar 
verwachting gereed is in 2020.  Onze zorgen betreffen met name de onderhoudskosten van oude gebouwen in de 
Kooistee en de Struijten.  
Op het zgn. Vermaatterein wordt een nieuw IKC ontwikkeld. De Wateringe, locatie Montessori, zal hier samen met 
RKBS Henrik Boogaard en CBS de Bron een nieuw IKC betrekken. Hierin bevindt de nieuwbouw van het IKC zich in 2019 
in de bouwfase. Oplevering hiervan vindt plaats medio 2020.  
 
Westvoorne: 
In de gemeente Westvoorne is geen IHP aanwezig. Het gebouw van Obs de Bosrand is bij de fusie in 2018 verbouwd. 
Bij OBS het Overbos is sprake van een maximale bezetting van het gebouw maar hier is nog geen sprake van 
ruimtetekort. Het gebouw van JPS de Driehoek is in 2019 overgedragen aan de gemeente. In 2019 heeft de gemeente 
in samenspraak met de schoolbesturen besloten een onderzoek uit te voeren naar mogelijke ontwikkeling van een 
brede school waarin zowel het christelijk als openbaar onderwijs in Oostvoorne in gehuisvest zal worden. 
 
Brielle:  
Er zijn plannen voor nieuwbouw in Zwartewaal. Dit betreft het laatste nieuwbouwtraject van de Brielse scholen. In 
2019 bevond dit traject zicht in de verkennende en planmatige fase. Vermoedelijk is de nieuwbouw gereed in 2022. 
In de binnenstad van Brielle bestaan concrete plannen om tot een samenwerkingsschool te komen tussen twee 
scholen. Streefdatum voor fusie is 1 augustus 2020. Het aantal leerlingen in de binnenstad van Brielle groeit. In 2019 
is gebleken dat dit gebouw te klein is voor het aantal te huisvesten leerlingen. Optie is om gebruik te maken van 
tijdelijke noodhuisvesting. Hierover hebben in 2019 gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. 
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Aan het Gooteplein gebruikt OBS Branding twee lokalen in het Bresgebouw. Afhankelijk van de realisatie van de 
woningbouwplannen kan er sprake zijn van ruimtetekort voor deze school. Het is de wens van de schoolbesturen om 
ook op het Gooteplein tot meer samenwerking en afstemming te komen mede omdat de verdeling van lokalen in 
zowel het Bresgebouw als het Zorggebouw tot onduidelijkheid kan leiden.  
Het speciaal onderwijs in Brielle kampt eveneens met een ruimtetekort. Hierover is de school in gesprek met de 
gemeente. 
 

Duurzaamheid 
Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen willen we met name inzetten op duurzaamheid. We willen van onze 
gebouwen duurzame gebouwen maken, gedefinieerd vanuit de begrippen "People", "Planet" en "Profit". We streven 
naar veilige, schone en gezonde gebouwen waar het voor iedereen prettig (samen) werken en leren is. Gebouwen met 
een prettig binnenklimaat en met flexibele, multifunctionele ruimtes ("People"). We hebben de ambitie om de 
gebouwen zorgvuldig in te passen in de omgeving, om verantwoord en duurzaam om te gaan met materialen, om 
hergebruik te stimuleren en om te zorgen voor een laag en zuinig energie- en watergebruik ("Planet"). We stimuleren 
daarbij de scholen om zoveel mogelijk afvalvrij te zijn.  
 
Tenslotte: we streven naar reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten (zie ons 
meerjarenonderhoudsplan), naar het benutten van leegstand, naar de clustering van scholen m.b.t. 
onderhoudskosten en naar het steeds vragen naar concurrerende offertes voor onderhoud e.d. ("Profit"). 
 
Veiligheid 
In 2017 is een onderzoek uitgevoerd door de Veiligheidsregio Rotterdam. Hieruit is gebleken dat in een aantal van 
onze gebouwen geïnvesteerd diende te worden in brandveiligheid. Om dit te realiseren zijn in 2018 en 2019 
investeringen gedaan.  
 
In 2019 is ook een onderzoek uitgevoerd naar het binnenklimaat van een aantal van onze scholen. Naar aanleiding van 
klachten van ouders en zorgen om het welbevinden van zowel kinderen als medewerkers is door Anculus een 
onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek die aanpassingen aan de gebouwen vergen worden 
meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. 
 
Aanbevelingen vanuit het leerlingcongres 2018-2019 
Het leerling congres van 2018 met het thema " een schone Noordzee begint bij een schoon schoolplein" stond in het 
teken van duurzaamheid. Leerlingen leerden over de gevolgen van plastic in de Noordzee en bedachten met elkaar 
oplossingen om het plastic terug te dringen. Een aantal zeer praktische oplossingen hebben ze mee terug genomen 
naar hun eigen school om daar via de leerlingenraad in gesprek over te gaan met hun directeur. Een groep leerlingen 
in de Plusklas heeft aanvullend onderzoek uitgevoerd en in februari 2019 een rapport met aanbevelingen uitgebracht 
t.b.v. bestuur en directies van onze organisaties op het gebied van milieu en duurzaamheid. 
We hebben afgesproken dat we hun aanbevelingen opnemen in ons strategisch beleidsplan met als doel verder 
onderzoek te doen naar de haalbaarheid en effectiviteit. De aanbevelingen zijn opgenomen in de bijlagen van dit plan. 
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Financieel beleid 
Doelen en resultaten 
 
Werkdrukmiddelen 
 
Binnen de teams wordt jaarlijks in mei het gesprek gevoerd omtrent de inzet van werkdrukmiddelen in het volgend 
schooljaar. Het budget voor boekjaar 2019 betrof op bestuursniveau in totaal € 601.835,-  Binnen de teams is de 
werkdruk geanalyseerd en per school zijn doelstellingen geformuleerd en keuzes gemaakt voor de besteding van de 
gelden. Veelal is gekozen voor het verminderen van de werkdruk door het inzetten van extra onderwijsondersteunend 
personeel. Op basis van de input van de schoolteams is door de directeuren een bestedingsplan opgesteld. Deze 
bestedingsplannen zijn met instemming door P-MR aangeboden aan het bestuur. De daadwerkelijke besteding van de 
gelden wordt op bestuursniveau gemonitord.  
De besteding was als volgt:  
 

 € 
Onderwijsassistentie 397.211 
Vakleerkracht 68.007 
Ambulant 13.240 
Leerkracht 60.183 
Conciërges 38.517 
Overig (nascholing en ICT) 24.677 

 

Prestatiebox 
De gelden uit de prestatiebox bedroegen in 2019 € 673.810,- De gelden zijn als volgt, conform begroting, besteed:  

Doel:  Uitvoering:  Besteding:  

Cultuureducatie  Inkoop van het kunstprogramma, waardoor alle leerlingen ten 
minste een maal per schooljaar een theater bezoeken  

65.360  

Excellentie  Excellentieprogramma Buiten de Grenzen voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen en CBO Vooruitwerklab, opleiding 
directies  

183.276 

Handelingsgericht werken  Begeleiding van de scholen op het gebied van 
consultatieve leerlingbesprekingen, handelingsgericht werken en 
uitvoeren van diagnostische onderzoeken bij leerlingen  

204.164  

Opbrengstgericht werken  Stichting Leerkracht, Oog voor Leren, Move-a-Head, CED, overig 
onderwijskundig advies  

221.010  

Totaal    673.810 
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Beleid 
Wij hechten aan kwalitatief goed onderwijs. De schoolleiding, de leraren en het overig personeel staan garant voor de 
kwaliteit van een school. Daarnaast zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang. Dat vraagt om voldoende 
financiële middelen die we vooral willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de 
scholen, zoals geformuleerd in hun schoolplannen (doelmatigheid). Vanzelfsprekend verwerven en besteden we de 
onderwijsbekostiging rechtmatig, dat wil zeggen conform de wet- en regelgeving. We zijn een gezonde en solide 
stichting, en dat willen we ook blijven (continuïteit), omdat niet alleen de kinderen van vandaag, maar ook die van 
morgen goed onderwijs moeten krijgen. Om de continuïteit te waarborgen beschikken we over meerjarenbeleid en 
bespreken we ons financieel beleid frequent met de interne toezichthouder, de KGMR en de accountant. Het 
meerjarenbeleid schetst onze financiële uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon 
en investeringsplanning en geeft informatie over onze vorm(en) van rapporteren volgens de cyclus van planning en 
control. 
 
Investeringsbeleid 
PRIMOvpr beschikt over een zeer solide vermogenspositie. Op basis van een uitgebreide risicoanalyse is in 2013 het 
netto-investeringsvermogen berekend en heeft het bestuur besloten dit gericht in te 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. Door de uitvoering van het investeringsplan is het vermogen per 
ultimo 2017 met ruim 14% afgebouwd ten opzichte van 2013. Het investeringsplan liep in 2019 ten einde. De laatste 
investeringstranche is als volgt gerealiseerd:  
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In 2018 is opnieuw een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden zoveel mogelijk verwerkt 
in dit strategisch beleidsplan en vormt de basis voor een nieuw investeringsplan per 2020. Het berekende netto-
investeringsvermogen zal beleidsrijk worden ingezet. Inhoudelijk krijgt dit investeringsplan vorm door 
beheersmaatregelen te kunnen treffen op de belangrijkste geïdentificeerde risico’s binnen de volgende 
aandachtsgebieden: 
 
- Kwaliteit van primair proces en medewerkers (onderwijs en personeel) 
- Continuïteit (bestuurlijke samenwerking) 
- Inzet inrichting en capaciteit van bovenschools niveau 
 
Naast het investeren om de beoogde strategische doelstellingen te behalen wordt ook vermogen gereserveerd om te 
kunnen (her-)investeren in onze materiële vaste activa zoals meubilair, inventaris en ICT middelen. 
 
Financieel beleid en indicatoren 
 
Het Financieel beleid bestaat uit drie componenten: 
 
• Het beheren van de financiële ruimte (op korte en lange termijn); 
• Het borgen van de (financiële) continuïteit (op lange termijn); 
• Het managen van risico’s. 
 
Dit komt tot uiting in de volgende vastgestelde indicatoren opgenomen uit het strategisch beleidsplan: 
 
De solvabiliteit bedraagt minimaal 50% 
De rentabiliteit ligt tussen -3% en +1% in lijn met het extra investeringsplan 
Het weerstandsvermogen is ten minste 10% 
Alle scholen werken in het kader van het strategisch beleid met een beleidsrijke begroting 
 
In 2019 wordt aan deze indicatoren voldaan. 
De solvabiliteit II (Eigen vermogen + Voorzieningen/Totaal vermogen) is in 2019 75,3 % (2018: 78,5%). De rentabiliteit 
(netto resultaat/totale baten) bedraagt -2,5% (2018: -1,7%). Het weerstandsvermogen (Eigen vermogen/Totale baten) 
is 26,5% (2018: 30,4%). Hiermee kan worden gesteld dat PRIMOvpr een zeer solide financiële positie heeft, hetgeen 
mogelijk maakt een beleid te voeren dat gericht is op het bevorderen van onderwijskwaliteit door in te zetten op het 
realiseren van de strategische doelstellingen. 
 
Aandachtspunten voor het bestuur binnen het financiële beleid in 2019 waren: 
 
Implementeren van goed risicomanagement, waarbij beheersmaatregelen uitwerking vinden in de begroting: 
Op basis van eerder gesignaleerde risico’s zijn passende investeringen opgenomen in de begroting voor het jaar 2020. 
Hier moet gedacht worden aan investering in de ontwikkeling van onderwijskundige visie, professionaliseren van 
leerkrachten en het bestuurskantoor. In het kader van de bestuurlijke samenwerking is het voornemen om in geval 
van bestuurlijke fusie te komen tot de invulling van een nieuw risicobeheersingsbeleid waarbij geactualiseerd 
risicomanagement geïmplementeerd zal worden. 
 
Verbeteren van de onderlinge samenhang tussen documenten en concreter formuleren van beoogde resultaten en 
het duiden van de gepresenteerde informatie 
In 2019 is gestart met het opstellen van de bestuursrapportages waarbij een link is tussen de beoogde strategische 
doelen en de status daarvan. Deze hebben ook een link naar de begroting en verslaglegging over het boekjaar. 
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Treasury  
 
Ultimo 2016 heeft PRIMOvpr een treasurybeleid vastgelegd waarmee zij voldoet aan de eisen conform Regeling 
Beleggen en Belenen 2016. Overtollige middelen worden uitgezet via spaarrekeningen en deposito-overeenkomsten 
met financiële instellingen die voldoen aan de minimale ratingeisen uit de regeling.  De overtollige kasmiddelen zijn 
uitgezet op spaarrekeningen. Evenals in 2018 zijn in 2019 deze middelen niet opgenomen in beleggingen. De 
geactualiseerde treasury wet- en regelgeving, te weten: ‘Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016 
(gewijzigd d.d. 18 december 2018)’ wordt gevolgd.  
 

Allocatie middelen   
 
De besluitvorming omtrent de allocatie van middelen vindt plaats middels het goedkeuren van de kadernota.  
Voor de start van de begroting wordt een kadernota opgesteld. In de kadernota wordt uiteengezet op welke wijze de 
middelen in het begrotingsjaar worden verdeeld en ingezet. De kadernota wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 
College van Bestuur, Raad van Toezicht en de KGMR. 
 
De baten worden conform onderstaande uitgangspunten in de exploitatierekening verwerkt:  
  
a)Bekostiging OCW waarbij leerlingaantal op 1 oktober 2019 bepalend is voor de omvang van de bekostiging voor 
schooljaar 2020/2021. Op basis van het aantal leerlingen, verdeling onder- en bovenbouw en de subsidie 
onderwijsachterstandenbeleid worden de baten berekend;  
De bekostiging van de (V)SO of SBO-school vindt onder passend onderwijs plaats door het Rijk op basis van 1 okt. T-1 
waar het de basisbekostiging betreft, en door het samenwerkingsverband waar het de ondersteuningsbekostiging 
betreft. In de wet is geregeld dat het samenwerkingsverband de ondersteuningsbekostiging moet betalen voor 
leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en februari daarop volgend zijn ingeschreven in het (V)SO of SBO. 
Daarbij geldt de conditie dat de groei op 1 februari qua leerlingenaantal groter dan 0 moet zijn.  
b)Subsidie kleine scholentoeslag: wordt volledig toegerekend aan het BRIN-nummer;  
c)Subsidie Werkdrukakkoord: wordt volledig toegerekend aan het BRIN-nummer. De hoogte van de subsidie wordt 
separaat in de (school-)begroting vermeld.  
d)Subsidie samenvoeging scholen, wordt volledig toegerekend aan het BRIN-nummer.  
e)Onderwijsachterstandenbeleid, deze middelen worden toegerekend aan het BRIN-nummer  
f)Samenwerkingsverband Kindkracht: in 2019/2020 worden de middelen verdeeld op ROK-niveau. De gelden worden 
volledig ingezet en daarom budgetneutraal in de begroting verwerkt.   
g)Jeugdhulp arrangementen (OJA’s)  
-Bijdrage in de basisondersteuning vanuit Kindkracht (EUR 80,- per lln.) wordt aangemerkt als geoormerkte subsidie   
-Maatwerkafspraken voor (beperkt) aantal kinderen met ernstige fysieke beperkingen die participeren op reguliere 
scholen. Vanuit het samenwerkingsverband worden dergelijke scholen benaderd om afspraken daarover te maken.  
i)Detacheringen; De opbrengst van de detacheringsovereenkomsten wordt volledig verwerkt in de 
exploitatierekening. De opbrengsten vanuit de inzet van de VPR Pool worden eveneens. Gezien de risicofactor (m.b.t. 
daadwerkelijk te ontvangen baten) geldt overigens een terughouden beleid op het aangaan van 
detacheringsovereenkomsten.   
h) Binnen de begrotingen is sprake van een solidariteitsprincipe. Voor bovenschoolse (gezamenlijke) lasten wordt 
vanuit de scholen een afdracht naar de bovenschoolse kostenplaats. Deze afdracht is gebaseerd op het leerlingaantal 
per oktober voorafgaande aan het boekjaar. Het totaal van deze afdracht van de scholen vormt het totaal van de baten 
in de bovenschoolse- en bestuursexploitatierekening.  
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Lasten: 
 
Binnen de besturen wordt een groot aantal van de uitgaven op bovenschools niveau georganiseerd en gebudgetteerd. 
Dit met als doel directies van scholen te ontlasten zodat zij de focus kunnen behouden op hun onderwijskundig 
leiderschap en schaalvoordeel op contracten te kunnen bewerkstelligen.  
De scholen dragen in hun exploitatie hiertoe een bedrag af aan de bovenschoolse organisatie. Deze afdracht is 
evenredig verdeeld over de scholen, gebaseerd op het leerlingaantal van oktober voorafgaand aan het boekjaar.  
Het totaal van deze afdrachten vormt de dekking voor de totale som aan bovenschoolse- en bestuurlijke lasten. Het 
uitgangspunt is dat de bovenschoolse exploitatierekening op nihil uitkomt.   
 
Bovenschools wordt onder meer voorzien in:   
a. Het organiseren van een bestuurskantoor vanuit waar ondersteuning plaatsvindt voor de scholen op onder 
andere het gebied van HRM, Control en Onderwijs & Kwaliteit.  
b. Huisvesting, zoals huisvestingsbeheer, correctief onderhoud, klachten onderhoud, energie en water, 
gemeentelijke heffingen en huren, schoonmaak  
c. Facilitair, zoals facilitair beheer, telefonie, beheer van ICT en drukwerk, verzekeringen en abonnementen.   
d. Arbodienstverlening, voor Arbodienstverlening wordt gebruik gemaakt van een externe organisatie. De 
intentie is om per 1 augustus 2020 een gezamenlijke arbodienstverlener te hebben. De lasten voor 
arbodienstverlening, verzuimbegeleiding en preventie worden begroot conform gerealiseerde lasten in 2019.  
e. Administratie & beheer, zoals juridische dienstverlening, accountant, communicatie, telefoon -en 
internetkosten, verzekeringen en overige ondersteuning. Budgetten worden gebaseerd op afgesloten contracten en 
historie.  
f. Bovenschoolse onderwijsvoorzieningen zoals Vooruitwerklab, Buiten de Grenzen en de Leeskliniek 
 
De lopende contracten zijn tegen huidige contractwaarde verwerkt in de meerjarenbegroting 
 

Onderwijsachterstandenmiddelen  
De onderwijsachterstandenmiddelen werden binnen PRIMOvpr toegewezen aan de BRIN-nummers waar deze gelden 
betrekking op hebben. Het is aan de directeur van de school om te bepalen op welke wijze de middelen ingezet worden 
om de onderwijsachterstanden zoveel als mogelijk terug te kunnen dringen. In 2019 werd bijna 158/m ontvangen ten 
behoeve van resp. obs De Wateringe, obs de Houthoeffe, obs ’s Schrijverke, obs de Bosrand en obs Brandaris. Binnen 
de scholen voornamelijk ingezet op extra formatie (onderwijsassistentie waarbij extra aandacht is voor de leerlingen 
met achterstanden).    
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Risico’s en risicobeheersing 
 
Interne risicobeheersingssysteem  
PRIMOvpr heeft in het najaar van 2018 een risicoanalyse uit laten voeren door Infinite B.V. Er zijn verschillende 
aanleidingen voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Allereerst bestond intern de wens om de opbrengst van de 
risicoanalyse te gebruiken voor de (meerjaren-)begroting het nieuwe strategische beleidsplan 2019-2023, daarnaast 
bestaat de behoefte om bestaande risico’s te identificeren en te beheersen.  
Gedurende de beleidsplanperiode blijven deze risico’s gemonitord en wordt hierop bijgestuurd. 
 

Belangrijkste risico’s  
Uit de risico-analyse werden de tien belangrijkste risico’s benoemd waarvoor beheersmaatregelen zijn geformuleerd 
om de risico’s te kunnen mitigeren: 

 

  

Nr. Risico
1 Er ontstaan zeer moeilijk vervulbare vacatures.
2 Bij uitval van een sleutelfunctionaris is er geen achterwacht.
3 De scholen brengen leerlingen niet op het niveau dat zij aankunnen.
4 Meerdere personeelsleden blijken niet op hun taak berekend.
5 De cyclus van functioneren en beoordelen is niet effectief.
6 Medewerkers vertonen onvoldoende leiderschap in het leren en ontwikkelen (binnen kaders).
Z1 Bestuurlijke samenwerking mislukt.
Z2

Z3 Participatie van de directeuren op bovenschools niveau wordt door de medewerkers in de school nog niet altijd goed begrepen.
Z4 De werkagenda van de staf wordt grotendeels extern bepaald.

Het lukt niet om (goed) uitvoering te geven aan de cao-eisen door onvoldoende beleidsvoerend vermogen (niet adequaat 
kunnen reageren) of onvoldoende financiële middelen (niet betaalbaar).
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Om de tien belangrijkste risico’s te kunnen mitigeren zijn beheersmaatregelen geformuleerd: 
 

 
 
Deze beheersmaatregelen zijn verweven in het strategisch beleidsplan 2019-2023. Door jaarlijks de risico’s opnieuw 
te analyseren en de implementatie van de beheersmaatregelen jaarlijks te monitoren kan worden bijgestuurd en 
kunnen wanneer nodig nieuwe acties worden ingezet.  
In 2019 is mede op basis van de gesignaleerde risico’s een aantal investeringen gedaan. Deze worden beschreven 
onder het kopje investeringsbeleid.  
 
Corona-crisis 
In de periode waarin het jaarverslag 2019 wordt opgesteld, en daarmee dit hoofdstuk inzake risicomanagement, is het 
COVID-19-virus (het coronavirus) wereldwijd verspreid. Tot op heden heeft het coronavirus ertoe geleid dat de 
stichting extra uitgaven heeft gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld repatriëring van leerlingen en medewerkers, 
extra uitgaven voor schoonmaak en desinfectie, en aanschaf van laptops ter ondersteuning van het thuisonderwijs 
aan bepaalde leerlingen. In de (recente) toekomst zal deze pandemie voor de stichting ook andere gevolgen hebben. 
Het risico is bijvoorbeeld aanwezig dat het leerproces van de (ingestroomde) leerlingen niet regulier verloopt, 
waardoor mogelijk extra inzet van personeel nodig is in het najaar van 2020. De momenteel verwachte impact zal niet 
leiden tot discontinuïteit van de stichting. De extra uitgaven zullen opgevangen worden uit de exploitatie van 2020, 
en indien noodzakelijk, uit de reserves van de stichting.  

Risiconr. Beheersmaatregelen

1. Aantrekkelijk werkgeverschap in secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingen etc.
Verdieping functiegebouw
Samenwerking met andere besturen en partners

2. Gedeelde verantwoordelijkheid/opheffen kwetsbaarheid
Kennisoverdrachto p beleidsterreinen
Borging van processen

3. Kennis vergroten van medewerkers
Goede beoordelingscyclus, intervisie in PLG, lesson study
Planmatig en cyclisch werken

4. Goede en passende begeleiding
Goede en effectieve gesprekkencyclus
Deskundigheidsbevordering medewerkers
Stellen transparante en doelmatige eisen
Consequenties op eisen uitvoeren

5. Implementeren PDCA cyclus
Begeleiding WMK vanuit HRM
Opleiden directeuren/locatieleiders op het gebied van gesprekken voeren
Goede arbeidsmarktcommunicatie

6. Vergroten kennis door scholing, lesson study, PLG
Bouwen aan een lerende organisatie. Cultuurverandering
Zorgen voor een goede academy waarbinnen mensen een opleiding kunnen volgen
Sturing op AMO mo del

Z1 Communicatieplan opstellen
Investeren in ondersteuning voor de bestuuders bij uitwerking van bestuurlijke samenwerking
Scenario voortgang strategisch proces borgen

Z2 Lean maken organisatie
Tijd en aandacht voor beleidsvoering, beleidsmatig implementeren van de verandering
Vormen financiële buffer
Verminderern concurrentiepositie

Z3 Organisatiemodel herijken
Facilitering organiseren in de school
Vergroten deskundigheid en professionalisering team

Z4 Vergroten van analytisch vermogen, betere keuzes maken waarop geanticipeerd wordt
Verbeteren relatie met lokale overheid, betrekken en informeren
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Verantwoording financiën  
 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 
gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig 
perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste 
paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 
 

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 
Leerlingen 

 R2018 R2019 P2020 P2021 P2022 

Aantal leerlingen (telling 1 oktober) 3.465 3.483 3.531 3.524 3.529 

 
Op basis van de nieuwbouwplannen in de regio zullen er wel verschillen ontstaan per school maar op bestuursniveau 
zullen geen significante dalingen of stijgingen verwacht worden. 
 

FTE 
 

Aantal FTE (stand per 31 dec) R2018 R2019 P2020 P2021 P2022 

Bestuur / management 22,51 22,09 17,97 17,97 17,97 

Onderwijzend personeel 216,26 218,52 209,54 207,81 207,81 

Ondersteunend personeel  58,98 71,90 73,49 72,51 72,51 

Totaal 297,75 312,51 301,00 298,29 298,29 

 
Het bijna gelijkblijvend aantal leerlingen zorgt voor een stabiel personeelsbestand. Hierin zijn geen grote wijzigingen 
te verwachten anders dan verschuivingen binnen categorieën.   
In bovenstaande tabel is in 2020 een daling in aantal fte van bestuur/management zichtbaar. Dit is het gevolg van 
vertrek en pensionering van (senior)directeuren, aangezien op deze uitstroom in 2019 is geanticipeerd is opvolging 
niet (meer) nodig.   
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Staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 

 

Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Verschil Verschil verslagjaar 

2018 2019 2019 2020 2021 2022
verslagjaar t.o.v. 

begroting
t.o.v. vorig jaar

BATEN EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Rijksbijdragen 22.643.343 23.043.136 24.074.942 24.011.160 24.047.689 24.287.746 1.031.806 1.431.599
Ov. overheidsbijdr & subs. 136.371 0 56.134 56.134 -80.237
Overige baten 793.607 1.086.978 574.070 918.058 860.304 860.304 -512.908 -219.537
TOTAAL BATEN 23.573.321 24.130.114 24.705.146 24.929.218 24.907.993 25.148.050 575.032 1.131.825
LASTEN
Personeelslasten 19.796.452 20.515.385 20.653.838 20.714.205 20.442.274 20.566.630 138.453 857.386
Afschrijvingen 540.514 484.927 482.406 466.367 472.471 478.006 -2.521 -58.108
Huisvestingslasten 1.904.084 1.934.454 2.037.945 1.953.398 1.948.559 1.923.040 103.491 133.861
Overige lasten 1.731.374 1.660.351 2.143.424 2.184.867 1.797.088 1.794.013 483.073 412.050
TOTAAL LASTEN 23.972.424 24.595.117 25.317.613 25.318.837 24.660.392 24.761.690 722.496 1.345.189
SALDO
Saldo baten en lasten -399.103 -465.003 -612.467 -389.618 247.601 386.360 -147.464 -213.364
Saldo fin baten & lasten 3.108 0 -2.993 -1.750 -1.750 -1.750 -2.993 -6.101
TOTAAL RESULTAAT -395.995 -465.003 -615.460 -391.368 245.851 384.610 -150.457 -219.465
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Verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar 
ten opzichte van begroting  
 
Hogere rijksbijdragen van EUR 1.031.806 
 in december 2019 is bekostiging ontvangen ten bedrage van EUR 344.298 voor uitkeringen n.a.v. 

het CAO akkoord. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 waren deze CAO afspraken 
nog niet bekend. De bekostiging is in 2019 als baten verantwoord. De uitkering waarvoor deze 
bekostiging is bedoeld vindt plaats in 2020. In 2019 is een bestemmingsreserve gevormd ten 
bedrage van deze uitkeringen ad EUR 753.341. 

 Definitieve regeling bekostiging PO 18/19 betrof een bate van EUR 308.796Er is EUR 169.041 
groeibekostiging ontvangen in 2019; 

 De baten uit hoofde van onderwijs achterstandenbeleid bedragen EUR 112.431 meer dan begroot; 
 Vanuit het Samenwerkingsverband is per saldo meer EUR 28.872 aan bekostiging ontvangen dan 

begroot, dit is het saldo van minder basisondersteuning plus, minder OJA’s maar meer 
ondersteuning voor het speciaal basisonderwijs; 

 Er is EUR 40.000 niet-begrote zij-instroom subsidie ontvangen. 
 

Hogere overige overheidsbijdragen en subsidies van EUR 56.134 
 Dit betreft ontvangen subsidies voor teambeurzen en PO-VO doorstroomsubsidies, hier staan 

loonkosten tegenover. Deze worden in de begroting niet opgenomen net als de daaraan 
gerelateerde loonkosten. Deze subsidies zorgen daarom in de realisatie voor afwijking bij baten en 
bij loonkosten. 

 

Lagere overige baten van EUR 512.908 
De detacheringsopbrengsten zijn EUR 537.935 lager dan begroot: 
 voor een groot gedeelte veroorzaakt doordat de doorbelasting van de loonkosten van het 

bestuurskantoor en de gezamenlijke loonkosten (kosten tussen PRIMO, VCO de Kring, Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne Putten en Stichting Floréo) ad EUR 256.156 in mindering is 
gebracht op de Lonen & Salarissen. Deze post was echter begroot onder de overige baten (EUR 
206.000); 

 de detacheringsopbrengsten van enkele vakleerkrachten waren dubbel begroot (EUR 80.000); en 
 detacheringsopbrengsten van leerlingbegeleiders en leerkrachten met specifieke taken zijn circa 

EUR 251.000 lager dan begroot. Hiervan is EUR 62.500 toe te wijzen aan ziekte van de 
medewerker, het restant kan verklaard worden doordat deze mensen in de eigen organisatie zijn 
ingezet waardoor er minder kosten voor personeel niet in loondienst zijn. 

 

Hogere personeelslast van EUR 138.453 
 Rekening houdend met de ontvangen UWV uitkeringen zijn de lonen en salarissen EUR 286.928 

hoger dan begroot. Deze hogere kosten worden gedekt door de in 2019 ontvangen 
groeibekostiging (EUR 169.041) en definitieve bekostiging (EUR 308.796). In deze loonkosten is 
een bedrag van EUR 88.300 opgenomen aan niet-begrote loonkosten.  
Dit betreft een langdurig zieke werknemer waarvan na twee jaar ziekte, het dossier door het UWV 
niet werd overgenomen. 
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 De mutatie in de voorziening jubilea bedraagt EUR 63.809 last, dit is als gevolg van een 
schattingswijziging EUR 52.001 hoger dan o.b.v. de oude berekeningswijze. Voor verdere 
toelichting op deze post verwijzen we naar de toelichting op de balans. 

 In de post personeel niet in loondienst is een bate opgenomen uit hoofde van doorbelaste 
loonkosten ad EUR 256.156. Dit betreft de doorbelasting van het bestuurskantoor en enkele 
specialisten en leerlingbegeleiders die binnen de 4 besturen worden ingezet. Dit betreft een 
verschuiving, in de begroting was deze bate opgenomen onder de “overige baten”. 

 

Hogere huisvestingslasten van EUR 103.491 
 De huurlasten zijn ad EUR 62.816 hoger dan begroot. Dit betreft kosten buitengebruikstelling 

Bloemendaele 2 (EUR 28.333),  huurlasten vanaf schooljaar 18/19 voor lokalen van de Mr. 
Eeuwout (EUR 21.570) en de huur voor De Driewieler groep van het VSO (EUR 3.228) vanaf 1 
augustus 2019. 

 Kosten van energie, water, heffingen en schoonmaak zijn EUR 56.863 hoger dan begroot a.g.v. 
stijging in tarieven. 

 De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is EUR 36.364 hoger dan begroot, dit wordt 
veroorzaakt door hogere kosten van een dakrenovatie (Wateringe) dan in de MJOP was 
opgenomen. In de MJOP was een te laag aantal m2 opgenomen (808m2 t.o.v. uitgevoerd 
1.050m2). 

 De kosten van klein onderhoud zijn EUR 41.440 lager dan begroot. 
 

Hogere overige kosten van EUR 483.073 
 De kosten van administratie en beheer zijn EUR 288.753 dan begroot. Dit betreft voor EUR 

186.974 de overige bestuurskosten, deze worden in de volgende bullet toegelicht. Andere 
posten die hoger dan begroot zijn, betreffen de abonnementen, telefoon- en internetkosten 
en contributies. Deze zijn in 2019 EUR 64.748 hoger dan begroot. Voornamelijk als gevolg 
tariefswijzigingen binnen contracten. 

 De bestuurskosten zijn EUR 186.974 hoger dan begroot. Dit betreft kosten die binnen de 
gemene rekening worden doorbelast aan de vier samenwerkende besturen. Deze post dient 
daarom te worden bezien in samenhang met de Overige baten, daar is de doorbelasting (circa 
EUR 104.000) verantwoord.   
Rekening houdend met de doorbelasting zijn de bestuurskosten circa EUR 83.000 hoger dan 
begroot.  
Dit kan als volgt worden toegelicht: 

o er is circa EUR 26.200 meer aan kosten bestuurlijke samenwerking verantwoord.  
o Er is EUR 39.208 verantwoord aan nagekomen kosten uit 2018 inzake fusie Mr 

Eeuwout/Geuzenschip. Dit betreft 50% van de kosten, de andere 50% komt ten laste 
van VCO de Kring. Deze fusiekosten waren begroot in 2018 en niet in 2019. 

o er is circa EUR 17.500 meer aan overige bestuurskosten verantwoord dan begroot. 
Dit betreft veel personeel gerelateerde kosten zoals attenties en bijeenkomsten, 
kosten voor de risicoanalyse van Infinite (januari 2019 ad EUR 2.173), kosten van 
startdag en leerlingcongres (EUR 3.126). Deze kosten waren onvoldoende 
opgenomen in de begroting 2019. 
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 De kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn EUR 72.919 hoger dan begroot, dit 
betreft voornamelijk meer kosten van licenties en ICT contracten. Op de scholen wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt van Chromebooks en iPads.  

 De kosten van culturele vorming zijn EUR 21.186 hoger dan begroot, dit betreft een 
verschuiving tussen jaren wat nu in 2019 zorgt voor hogere kosten. . 

 Verder was er in de begroting geen rekening gehouden met de last voortkomend uit de 
mutatie vanuit de school-bankrekeningen ad EUR 26.124, de bijdrage aan het Johan Cruijff 
plein (EUR 9.000) en een verschil in de activa staat (EUR 9.130). Ook waren de kosten van 
inkoopmanagement van Anculus ad EUR 52.002 niet begroot. 

 
In 2019 zijn tevens de volgende incidentele kosten verantwoord welke niet waren begroot: 
 

 
 

 

Verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar 
t.o.v. voorgaand jaar 
 

Hogere Rijksbijdragen van EUR 1.431.597 
 in december 2019 is bekostiging ontvangen ten bedrage van EUR 344.298 voor uitkeringen 

n.a.v. het CAO akkoord van 2019; 
 hogere bekostiging a.g.v. CAO wijzigingen ter dekking van de daarmee samenhangende 

salariskosten;  
 onderwijsachterstandsgelden zijn EUR 123.298 hoger in 2019 t.o.v. 2018. Deze gelden zijn in 

de plaats gekomen van de subsidie impulsgebieden. 

 
Lagere overige overheidsbijdragen en subsidies van EUR 80.237 
dit betreft voornamelijk Teambeurs en doorstroomsubsidie PO-VO. In 2019 zijn gelden ontvangen 
welke voornamelijk in 2020 besteed zullen gaan worden, deze zijn grotendeels op de balans 
geparkeerd als ‘nog te besteden subsidie’.   
In 2018 zijn de in dat jaar ontvangen teambeurs gelden volledig verantwoord.   
 
Lagere overige baten van EUR 219.537 
Dit is het gevolg van lagere detacheringsopbrengsten en hogere overige baten: 

 in 2019 is EUR 475.673 minder aan detacheringsopbrengsten verantwoord.   
Dit is enerzijds het gevolg van een in 2019 andere manier van verrekenen van de loonkosten 
van de VPR pool, hiervoor zijn in 2019 minder baten (EUR 288.364) maar ook minder 
personeel niet in loondienst kosten inzake VPR Pool (EUR 156.854) verantwoord. 

1. Aandeel in fusiekosten 2018 Mr.Eeuwout/Geuzenschip 39.208       
2. Huur lokalen 18/19 vanuit VCO de Kring 21.570       
3. Kosten afstoting Bloemendaele 28.333       
4. 3e jaar loonkosten langdurig zieke werknemer 88.370       
5. Gemiste detachteringsopbrengsten a.g.v. ziekte 62.465       

239.947

Incidentele posten in 2019
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Detacheringsopbrengsten zijn ook lager doordat er sprake is geweest van minder 
detacheringen tussen de vier samenwerkende besturen omdat er geen behoefte aan was in 
2019. 

 Er is EUR 62.667 aan eenmalige overige baten verantwoord voortkomend uit de liquidatie 
van de stichting Expertise centrum Speciaal Onderwijs waar PRIMOvpr tot aan juli 2014 deel 
uit maakte;   

 er is EUR 40.571 verantwoord aan eenmalige overige baten inzake doorbelasting fusiekosten 
Mr Eeuwout/Geuzenschip; 

 er is circa EUR 110.000 verantwoord aan overige baten uit hoofde van doorbelasting kosten 
aan de gezamenlijke vier besturen. De betreffende kosten zijn voornamelijk verantwoord 
binnen de categorie ‘overige lasten’. 

  

Hoger personeelslasten van EUR 857.386 
 de hogere loonkosten zijn voornamelijk het gevolg van hogere loonkosten a.g.v. CAO 

wijzigingen en een hoger aantal fte t.o.v. 2018 
 

Hogere huisvestingslasten van EUR 133.861 
 dit betreft een eenmalige last ad EUR 28.133 i.v.m. buitengebruikstelling van Bloemendaele 

2; 
 hogere onderhoudskosten in 2019 a.g.v. een eenmalige bate in 2018 ad EUR 43.972 van de 

gemeente Hellevoetsluis inzake werkzaamheden binnenklimaat; 
 huurkosten lokalen Mr. Eeuwout over 18/19 tot aan 31 december 2019 voor EUR 21.570 en 

huur van een ruimte voor het (VSO) ad EUR 3.228 vanaf 1 aug 2019 tot aan 31 december 
2019; 

 de hogere kosten ad EUR 36.364 voor dakrenovatie Wateringe welke te laag waren 
opgenomen in het MJOP. 
 

Hogere overige lasten van EUR 412.050 
De hierboven geschreven toelichting op afwijkingen t.o.v. de begroting is grotendeels ook dezelfde 
verklaring voor afwijkingen tussen 2019 en 2018. 

 De kosten van administratie en beheer zijn hoger als gevolg van de hogere overige 
bestuurskosten i.v.m. de intensievere samenwerking tussen de vier besturen. De kosten van 
abonnementen, telefoon- en internetkosten en contributies zijn hoger dan in 2018 als gevolg 
tariefswijzigingen binnen contracten. 

 De kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn hoger dan over 2018, 
voornamelijk door meer kosten van licenties en ICT contracten. Op de scholen wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt van Chromebooks en iPads.  

 De kosten van culturele vorming zijn EUR 21.988 hoger dan over 2018, voornamelijk als 
gevolg het van verantwoorden van de nota voor 19/20 in kalenderjaar 2019. 

 In de begroting was geen rekening gehouden met de last voortkomend uit de mutatie vanuit 
de schoolbankrekeningen ad EUR 26.124.  
En de kosten van inkoopmanagement van Anculus zijn in 2019 EUR 15.026 hoger dan over 
2018, dit betreft een verschuiving in 2019 met de beheerskosten die onder de categorie 
huisvesting vallen. 
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Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 
Gezien de geringe mutatie in het leerlingaantal is de verwachting dat de baten in de komende jaren 
zullen stabiliseren. De personele lasten nemen meerjarig af ten opzichte van 2019, dit wordt 
veroorzaakt doordat meerjarig er nog geen aanvullende personeelsinvesteringen zijn opgenomen. In 
de afgelopen jaren zijn dit investeringen geweest in deskundigheid door scholing, professionalisering, 
begeleiding van (startende) leerkrachten en bovenschoolse plusklassen. Zoals eerder genoemd in dit 
bestuursverslag dient de investeringsplanning t.b.v. de afbouw van het vermogen voor de volgende 
strategische planperiode nog te worden geformaliseerd en verwerkt in deze meerjarenbegroting, 
hiervoor zal in 2020 een risicoanalyse voor worden uitgevoerd.  
In 2020 kan er een effect optreden uit hoofde van het vormen van de huisvestingsvoorziening conform 
geactualiseerde richtlijnen. Daarnaast is een aantal nieuwbouwprojecten in ontwikkeling, het effect 
hiervan is eveneens niet doorgerekend in het meerjarenperspectief. De ontwikkeling van de overige 
lasten en dan met name de lasten op het gebied van ICT en licenties verdienen aandacht maar de 
verwachting bestaat dat wij deze op termijn constant kunnen laten. 
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Balans in meerjarig perspectief 
 

 
 

Belangrijkste mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande 
jaar 
 De vorderingen dalen met EUR 93.839 voornamelijk als gevolg van een andere manier van 

afrekenen van de VPR pool waardoor er per jaareinde een veel lagere overlopende post is.    
 De voorzieningen zijn gedaald met EUR 39.682, dit is de resultante van een hogere voorziening 

jubilea (EUR 63.809) en langdurige zieken (EUR 50.029) en een lagere voorziening eigen 
wachtgelders (EUR 26.893) en voorziening grootonderhoud (EUR 83.285). 
De hogere voorziening voor jubilea van EUR 63.809 komt voor EUR 52.001 voort uit een andere 
berekeningswijze (schattingswijziging). Daar tot aan 31 december 2018 de voorziening werd 
berekend o.b.v. een branchegemiddelde per persoon, is met ingang van 2019 gekozen om de 
waarderingsgrondslag te hanteren zoals deze door de wet wordt voorgeschreven. Deze keuze is 
gemaakt i.v.m. de beoogde besturenfusie i.v.m. uniformiteit in waarderingsgrondslagen. De 
berekening wordt nu op persoonsniveau gemaakt waarbij er rekening wordt gehouden met 
dienstjaren, blijfkans, pensioneringsleeftijd en disconteringsrente.   

 De kortlopende schulden zijn met EUR 236.344 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
hogere vooruit ontvangen OCW subsidie (teambeurs en zij-instromers EUR 89.340), de in 2020 nog 

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 2.325.842 2.291.782 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Financiële vaste activa 104.550 93.900 94.000 94.000 94.000
Totaal vaste activa 2.430.392 2.385.682 2.394.000 2.394.000 2.394.000
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 0 0 0 0 0
Vorderingen 1.810.869 1.717.030 1.620.000 1.620.000 1.620.000
Kortlopende effecten 0 0 0 0 0
Liquide middelen 6.383.360 6.103.110 5.782.397 6.028.248 6.412.858

Totaal vlottende activa 8.194.229 7.820.140 7.402.397 7.648.248 8.032.858
TOTAAL ACTIVA 10.624.621 10.205.822 9.796.397 10.042.248 10.426.858
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 4.933.932 4.322.856 3.966.397 4.212.248 4.596.858
Bestemmingsreserves 2.239.294 2.234.909 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Overige reserves en fondsen 0 0 0 0 0
Totaal eigen vermogen 7.173.226 6.557.765 6.166.397 6.412.248 6.796.858
VOORZIENINGEN 1.161.987 1.122.305 1.130.000 1.130.000 1.130.000
LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0
KORTLOPENDE SCHULDEN 2.289.408 2.525.752 2.500.000 2.500.000 2.500.000
TOTAAL PASSIVA 10.624.621 10.205.822 9.796.397 10.042.248 10.426.858
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te besteden doorstroomsubsidie POVO (EUR 110.902), een hogere post vakantiegeld en -dagen 
(EUR 45.462, voornamelijk a.g.v. hogere salarissen). 

 De bestemmingsreserves wijzigen enerzijds als gevolg van het vormen van een 
bestemmingsreserve voor de uitkering van lonen in februari 2020 n.a.v. het CAO akkoord in 2019. 
Anderzijds hebben onttrekkingen plaatsgevonden n.a.v. de laatste investeringstranche 2019. Het 
verloop van de bestemmingsreserves, inclusief toelichting, kan als volgt worden weergegeven: 

 

 
 

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans 
De meerjarenbalans is een constante ten opzichte van de balans per ultimo boekjaar 2019. Het 
huisvestingbeleid is doorgerekend in een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan welke integraal is 
opgenomen in het meerjarenperspectief. Echter, teneinde te voldoen aan geactualiseerde richtlijnen 
rondom het vormen van de huisvestingsvoorziening op de balans kan hier per verslagjaar 2020 een 
wijziging in optreden.  
De personele voorzieningen (jubilea, langdurig verzuim, wachtgelders) zijn actueel en naar 
verwachting blijven deze meerjarig in eenzelfde positie.  
De vorderingen en kortlopende schulden zijn in het meerjarenperspectief gemakshalve constant 
gehouden. PRIMOvpr kent geen financieringen of financieringsstructuren.  
In 2019 is de laatste tranche vanuit de investeringsplanning uitgevoerd waardoor de rentabiliteit 
negatief is. De kapitalisatiefactor bevindt zich echter boven de signaleringsgrens. Het 
meerjarenperspectief biedt hiermee ruimte voor afbouw van de vermogenspositie. Hiertoe zal in 2020 
een nieuw investeringsplan worden opgesteld, passend binnen de strategische planperiode 2020-
2023 van de organisatie. Hiermee zal, rekening houdend met de gestage afname van de 
kapitalisatiefactor, beleidsrijk geïnvesteerd kunnen worden.  
 

Belangrijkste toekomstige investeringen en uitgaven vanuit de voorzieningen 
 De belangrijkste investeringen vanuit de voorziening groot onderhoud zullen de investeringen op 

het gebied van het verduurzaming en binnenklimaat zijn. Het meerjarenonderhoudsplan wordt 
hiervoor in 2020 geactualiseerd naar een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. 

 Ten aanzien van de personele voorzieningen; de uitgaven voor jubilea zullen naar verwachting geen 
afwijkend beeld laten zien t.o.v. afgelopen jaren. De voorziening voor eigen wachtgelders en 
langdurig verzuim zullen naar verwachting niet significant gaan afwijken de komende jaren. 

Algemeen  4.933.931   -231.127     -753.341    3.949.463 

Huisvesting
 1.775.726     -36.052                  -      1.739.674 Advieskosten Anculus m.b.t. binnenklimaat en nieuwbouw, kosten n.a.v. VRR voor zover niet 

opgenomen in MJOP en uitgevoerde RIE door Perspectief.
Strategisch 
Personeelsplan 

    251.793   -251.793                  -                     -   Investering begeleiding leerkrachten, aankomend schoollediers, leerkrachtentekort en 
deskundigheidsbevordering 

Kwaliteit Onderwijs 
      31.125     -31.125                  -                     -   Toekomstgericht netwerk en ICT, ontwikkeling VPR Academie, doorontwikkeling 

bestuurskantoor
Passend Onderwijs       60.978     -60.978                  -                     -   Vooruitwerk lab en MHB

CAO afspraak
               -                  -         753.341       753.341 Uitkering in feb 2020 n.a.v. CAO afspraak 2019, EUR 875 per mw en 33,33% van salaris januari 

2020 aan alle mws op 1 januari 2020 indienst.
Banken scholen 
(publiek)

    119.672       -4.385                  -         115.287 Mutatie op de bankrekeningen van de scholen

Overige 
mutaties

Stand per 
31-12-2019

Toelichting Reserve
Stand per 
1-1-2019

Resultaat 

Eigen vermogen 7.173.225 -615.460                    - 6.557.765



                Bestuursverslag 2019 
 
 

54 
 

Financiële positie 
 
Kengetallen  

Kengetal R2018 R2019 B2020 B2021 B2021 Signalering 

Solvabiliteit 2 
(eigen vermogen + 
voorzieningen)/totaal 
vermogen 

78,5% 75,3% 74,5% 75,1% 76,0% Ondergrens: 
<0,30 

Liquiditeit 
vlottende activa/kortlopende 
schulden 

3,6 3,1 3,0 3,1 3,2 Ondergrens: 
<0,75 

Rentabiliteit 
nettoresultaat/totaal baten 

-1,7% -2,5% -1,6% 1,0% 1,5% <10% 

Weerstandsvermogen 
(EV/totale baten) 

30,4% 
 

26,5% 
 

24,7% 25,7% 27,0%  

 

Reservepositie 
Het bestuur is van mening dat het vermogen van de stichting er einde boekjaar 2019 het gewenste 
niveau heeft bereikt. De geplande inzet op afbouw van het vermogen heeft plaatsgevonden wat heeft 
geresulteerd in een negatief resultaat en daarmee vermindering van de vermogenspositie.  

Zoals in dit bestuursverslag op enkele plaatsen al aangegeven zal er in 2020 een risicoanalyse worden 
uitgevoerd waarna het strategisch beleidsplan geactualiseerd wordt en de daaruit volgende 
investeringen voor de toekomst zullen worden uitgewerkt. 
 
Voor het jaar 2020 is de verwachting een negatief resultaat, dit als gevolg van bestuursinvesteringen 
voor verschillende speerpunten uit het strategisch beleidsplan. Voor de jaren dient het beleid nog te 
worden verwerkt in de exploitatie, dit zal gedaan worden n.a.v. het strategisch beleidsplan dat in 2020 
zal worden geactualiseerd. 
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Bijlage 1 

Overzicht van de scholen 

 


