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Voorwoord  
Voor u ligt het bestuursverslag van St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 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 850 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 70 professionals (53 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  
Henk de Kock  
  
College van Bestuur   
Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten  
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Het schoolbestuur 
 

Organisatie  
 

Contactgegevens 
Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten  
Bestuursnummer 42738 
Gemeenlandsedijk 26a, 3216 AG Abbenbroek 
0181-391044 
info@stichtingsamenwerkingsscholenvpr.nl 
https://www.samenwerkingsscholenvpr.nl/ 

Contactpersoon  
Mevr. I. van Doesburg en de heer drs. H. de Kock 
College van bestuur 
0181-391044 
 

Overzicht scholen 
 

Naam school 

brinnnummer 

Adres Telefoon 

 

Website 

Bs. De Vlasbloem Zoetemanring 55a,  
3214 GA Zuidland 

0181-451860 https://bsdevlasbloem.nl 

 

Bs. De Ravelinde 

 

Bloemendaele 4, 
3218 XA Heenvliet 

0181-662551 https://bsderavelinde.nl 
 
 

Bs. De Zeewinde Hoogvlietlaan 28, 
3235 BL Rockanje 

0181-402500 

 

 

https://bsdezeewinde.nl 
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Juridische- en organisatiestructuur 

Op 1 augustus 2016 ontstond de (informele) samenwerkingsschool De Vlasbloem in Zuidland uit een fusie tussen een 
openbare en een christelijke school. De fusie was makkelijker omdat beide scholen de nieuwbouw in 2015 betrokken, 
maar kwam vooral ook doordat beide directeuren een bijzonder samenwerkingsproces tussen alle geledingen van 
beide scholen in gang wisten te zetten. De betreffende besturen (VCO De Kring en PRIMOvpr) wilden deze beweging 
zo goed mogelijk accommoderen. Om recht te doen aan de uitgangspunten van wederzijds respect en 
gelijkwaardigheid werd besloten tot het oprichten van een nieuwe stichting, de stichting Samenwerkingsscholen 
Voorne-Putten feitelijk een personele unie1 van bestuur en toezicht met de twee “moeder”-besturen. 

Wenkend perspectief 

De fusie tussen de twee scholen in Zuidland kan niet los gezien worden van de regionale problematiek van 
teruglopende leerlingaantallen. In de gehele regio was er sprake van forse krimp. De bestuurders voelden zich 
verantwoordelijk voor toekomstbestendig goed onderwijs en kwamen met het zogenaamde wenkend perspectief voor 
VCO De Kring en PRIMOvpr: 

1. Behoud goed en toekomstbestendig onderwijs.  
2. Samenwerking als middel.  
3. Het beste van twee werelden in tijden van krimp. 

De nieuwe informele samenwerkingsschool werd vanwege haar karakteristieken gezien als een kans: 

• In school zowel openbaar als bijzonder onderwijs. 
• Vrij van vorm en invulling: beide identiteiten gewaarborgd. 
• Toegankelijk voor alle leerlingen. 
• Verbinding in het dorp. 
• Samenwerking in het gebouw de Kern. 

Zuidland was daarmee de eerste school in ons gebied met een verregaande samenwerking, waarbij het wenkend 
perspectief als uitgangspunt diende. Om technische redenen werd de school ondergebracht in de nieuwe Stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. 

In augustus 2018 zijn ook scholen in Rockanje en Heenvliet gefuseerd en ondergebracht in de stichting 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten. 
 

De stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten is opgericht als bestuur voor samenwerkende, fuserende scholen 
vanuit Onderwijsgroep PRIMOvpr en VCO de Kring. De Raad van Toezicht van deze relatief nieuwe stichting voldoet 
aan de eisen die gesteld worden ten aanzien van goed onderwijsbestuur en wordt gevormd door drie leden van de 
Raad van Beheer van VCO de Kring en drie leden van de Raad van Toezicht van PRIMOvpr .  
 
Op basis van artikel 24 lid 3 (Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern toezichtsorgaan zijn bij 
een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied) wordt formeel niet 
voldaan aan de code Goed onderwijs Goed Bestuur.  

Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing.) Echter,  op basis van artikel 3 (pas toe of leg uit) kan dit 
worden uitgelegd. 
 
Het bestuur bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur van PRIMOvpr en de directeur-bestuurder van VCO 
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De Kring. In de statuten van de stichting is christelijk identiteitsonderwijs gewaarborgd. Ook is er een 
identiteitscommissie die hierop toeziet.  
  
Per 1 augustus 2018 ressorteren drie samenwerkingsscholen onder de stichting:  
 
Samenwerkingsschool De Vlasbloem in Zuidland  
Samenwerkingsschool De Zeewinde in Rockanje   
Samenwerkingsschool De Ravelinde in Heenvliet   
  
Per school zijn afzonderlijke medezeggenschapsraden geformeerd. Met de toevoeging van de scholen in Heenvliet en 
Rockanje was er aanleiding om een GMR te formeren, welke in januari 2019 voor de eerste maal bijeen is gekomen. De 
GMR heeft een externe, onafhankelijke voorzitter. 
 

Organogram 
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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: 
Focus op de kwaliteit van het onderwijs 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit 
Lerende en ontwikkelingsgerichte organisatie 
Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie 
Pas toe of leg uit. 
 
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.  
 

Governance Code en Functiescheiding 
Met de huidige governancestructuur beschikt St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten over een formele scheiding 
tussen toezicht en bestuur en voldoet onze rechtspersoon aan de eisen van de wet “Goed onderwijs, goed bestuur”. 
In het Toetsingskader Raad van Toezicht 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 & controlecyclus geagendeerd. E.e.a. gebaseerd op de 
agendering binnen de moederbesturen.  
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Raad van Toezicht 
Inleiding 
De raad van toezicht is de intern toezichthouder van St. Samenwerkingsscholen Voorne-Putten 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 Raad van Toezicht de werkgeversrol en een adviesrol aangaande het college van 
bestuur. De raad van toezicht 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 zes leden. Per 31-12-2019 is de samenstelling als volgt: 
 
H. Fledderus, voorzitter 
Mw. B.F.L. Vermaas-van de Bilt, vicevoorzitter 
G.M.L. Schott, lid 
N.D.R. Jaspers, lid 
J. Oudshoorn-Langstraat 
P.J. Vermaat 
 
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. 9) 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 Benoemd Herbenoeming Einde 
lopende 
termijn 

Hernoembaar 

H. Fledderus 2018  2022 Ja 
J. Oudshoorn-
Langstraat 

2016 2019 2023 Nee 

P.J. Vermaat 2016  2022 Ja 
G.M.L. Schott 2016  2021 Nee 
N.D.R. Jaspers  2016  2020 Nee 
B.F.L. Vermaas 
– van de Bilt 

2016  2020 Nee 

 

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 Lid. Benoemd 1 augustus 2016 

 
Functie: 
Directeur operatie en sales, BeLife b.v. 
 
Nevenfunctie: 
2016 - heden 
Vz Raad van Toezicht PRIMOvpr 

N.D.R. Jaspers Lid. Benoemd 1 augustus 2016 
 
Nevenfunctie: 
Lid Raad van Toezicht PRIMOvpr 

 
B.F.L. Vermaas 
– van de Bilt 

Vice-voorzitter. Benoemd 1 augustus 2016 
 
Functie: Directeur Vastgoed, Zorgpartners Midden-Nederland 
Nevenfuncties: 
• Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Woongoed 
Goeree - Overflakkee te Middelharnis. Woningbouwvereniging met 2900 VHE 
op Goeree – Overflakkee. Aandachtsgebieden: volkshuisvesting en 
vastgoed. 
• Lid Raad van Toezicht bij Specialisten in passend onderwijs (SPON). 
SPON biedt onderwijs en begeleiding aan ruim 900 leerlingen die aangepast 
onderwijs behoeven in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. Aandachtsgebieden; 
Innovatie en Vastgoed. 
• Vice-voorzitter PRIMOvpr 
 

H. Fledderus Voorzitter. Benoemd 1 november 2018 
Voorzitter Raad van Beheer VCO de Kring 
 

J. Oudshoorn-
Langstraat 

Lid. Herbenoemd 1 augustus 2019 
Adjunct-directeur Zalmplaatschool Hoogvliet 
 
Nevenfunctie: 
Lid Raad van Beheer VCO de Kring 
 

P.J. Vermaat Lid. Benoemd 1 augustus 2016 
Functie: 
Manager Purchase and Logistics AWETA 
Nevenfuncties: 
Vz. Veteranencommissie Hellevoetsluis 
Lid Raad van Beheer VCO de Kring 

 
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.  
 
De totale honorering van de Raad van Toezicht 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 
De stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten is opgericht als bestuur voor samenwerkende, fuserende scholen 
vanuit Onderwijsgroep PRIMOvpr en VCO de Kring. De Raad van Toezicht van deze relatief nieuwe stichting voldoet 
aan de eisen die gesteld worden ten aanzien van goed onderwijsbestuur en wordt gevormd door drie leden van de 
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Raad van Beheer van VCO de Kring en drie leden van de Raad van Toezicht van PRIMOvpr.  
  
Op basis van artikel 24 lid 3 (Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern toezichtsorgaan zijn bij 
een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied) wordt formeel niet 
voldaan aan de code Goed onderwijs Goed Bestuur.  
 
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 2019) 
 

   
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. Wethoudersoverleg: bespreking 
begroting 

2. Jaarlijkse klassenbepaling bezoldiging 
3. Toezicht op het bestuursformatieplan 

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

5. Verslag van invoering functiehuis  
6. Verslag van DGO  
7. Bespreking inspectieverslag  

 
Mei 

1. Voorlopige jaarrekeningen concept 
tekst bestuursverslag 

2. Bestuursrapportage inclusief MARAP 1e 
kwartaal 

4. Ontvangst raadsbesluiten 
fusie  

5. 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 aan (G)MR en 

identiteitscommissie 

6. Voortgang fusie 

 
Oktober  

1. Wethoudersoverleg: bespreking 
jaarrekening 

2. Kadernota begroting volgend 
kalenderjaar  

3. Bestuursrapportage inclusief MARAP 
tot en met september 

4.  

November 
 

5. Zelfevaluatie RvT: 
 Naleving Code Goed Bestuur 
 Uitvoering maatschappelijke 

opdracht 
 Toetsing effectieve en efficiënte 

organisatie 
 Zelfevaluatie CvB 
 Naleving integriteitscode 
 Naleving treasury beleid 
 Toetsing functioneren      

medezeggenschapsorgaan 
 

5. Evaluatie werking P&C cyclus 
6. Update risicomanagement 
 

December 
  

1. Vaststellen begroting volgend 
kalenderjaar 

7.  
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Wethoudersoverleg 
Het CvB en de RVT overleggen twee maal per jaar met de portefeuillehouders van de gemeentes waarin de St. 
Samenwerkingsscholen Voorne-Putten onderwijs verzorgt: Nissewaard 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 

Overige activiteiten 
 
De RvT kwam vier 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 en de verdere bestuurlijke samenwerking. 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. 
 
De RvT ziet actief toe op de naleving van wettelijke voorschriften en op de rechtmatige verwerving en rechtmatige en 
doelmatige besteding van middelen. 
 
De RvT is belast met de benoeming van de externe accountant. 
 
In 2019 is de RvT eenmaal aangeschoven bij de vergadering van de GMR. 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.  
 
  

2. Managementletter interim controle 
accountant 

 
3. Planning contactmomenten 

stakeholders volgens kalenderjaar 
Tweede halfjaarbezoek (G)MR en 
identiteitscommissie(s) 
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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. 
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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. 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. 
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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. 
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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.   
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Toegankelijkheid & toelating 
 
Ons 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 scholen zijn toegankelijk voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. En ons onderwijs wordt gegeven 
met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.   
De scholen van onze stichting 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 onze stichting 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 
 
Met onderstaande belanghebbenden is regelmatig contact en wordt dialoog gevoerd:  

Belanghebbende 
organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Onderwijskantoor de 
Cirkel 

De werkzaamheden op het gebied van personeels- en salarisadministratie en de 
financiële administratie zijn ondergebracht bij Onderwijskantoor de Cirkel. Het 
onderwijskantoor ressorteert onder het bestuur van VCPO Spijkenisse. De 
werkzaamheden voor de andere besturen (VCO de Kring, PRIMOvpr 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 zes 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 
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, St. 
Kinderopvang Nissewaard 

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

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.  

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. 

 
 
Klachtenbehandeling 
 
In totaal zijn in 2019 drie klachten op bestuursniveau geregistreerd. De klachten betroffen allen de Zeewinde, maar 
waren verschillen van aard. Een klacht betrof de schorsing van twee leerlingen en is na interventie van het bestuur 
afgehandeld. De andere twee klachten hingen samen met de problematiek rondom de tijdelijke huisvesting. Een van 
deze klachten is afgehandeld. De andere klacht is nog in behandeling.   
 
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. 
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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 het 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 
 
Met betrekking tot de ontwikkeling van een doorgaande lijn zien we met name dat op de Vlasbloem wordt 
geïnvesteerd in de samenwerking met de VVE partners om zodoende een goede overgang van VVE naar basisonderwijs 
te organiseren. Voor de doorgaande lijn van 10-14 jarigen wordt, naast plusklassen bij het voortgezet onderwijs, met 
name op de Vlasbloem ingezet op een goede overgang naar het VMBO door de inzet van het praktijkonderwijs in 
groep 8; de zgn. ‘klusklas’ waarbij Gemeente Nissewaard een belangrijke partner is. 
Op de andere scholen binnen de stichting behoeft de ontwikkeling van een doorgaande lijn nog aandacht. 
 
Het jaar 2019 was voor zowel de Ravelinde als de Zeewinde het eerste jaar na de fusie. Na het aanlooptraject met 
daarin interim-directies is er voor beide scholen in 2019 een directie aangetrokken.   
Daarnaast heeft de Zeewinde te maken gehad met de nodige huisvestingsproblematiek en twee verhuizingen in één 
jaar tijd. Dit heeft de nodige inspanningen gevergd. Nu komt op beide scholen ruimte voor focus op het primaire 
proces. 
 
Conclusies 
We slaagden erin om de focus te houden op het primaire proces, ondanks de extra werkzaamheden rondom de fusie.  
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 de managementgesprekken 
- opzetten eigen academie 
Nog bezig: 
- Doelen stellen t.a.v. speerpunt doorgaande lijn 2-14 jaar 
- Positionering van senior-directeuren 
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Onderwijsresultaten 
Op dit moment halen alle scholen binnen de Stichting Samenwerkingsscholen 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 ruimschoots behaald wordt. Tegelijkertijd zijn we niet helemaal tevreden over het niveau 
dat met rekenen behaald wordt. 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. Hierbij 
is namelijk zichtbaar dat we op twee van de drie scholen niet voldoende uit onze betere leerlingen halen. Daar laten 
we kansen liggen. 
 
Op basis van onze eigen ambities op de referentieniveaus ziet het beeld er echter iets minder rooskleurig uit.  
 

 
Rekenen is vanuit de bestuursambitie voor de scholen binnen de stichting een duidelijk aandachtspunt. In schooljaar 
2020-2021 starten we daarom met lezingen effectief rekenonderwijs van Marcel Schmeier. Sommige scholen hebben 
ook al andere interventies ingezet op rekenen.   
Tevens is taalverzorging op het eerste referentieniveau ook een aandachtspunt. Dit is door de scholen opgepakt. Er is 
extra aandacht en instructie op spelling, ontleden en interpunctie.   
 
  

Overzicht referentieniveaus eindtoets 2019 Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
Lezen Taalverzorging Rekenen Signaleringswaarde Schoolweging en schoolspreiding Landelijk gemiddelde
1F 2F 1F 2F 1F 1S                               2F/1S

Ravelinde 97% 79% 97% 76% 97% 52% 49% 29,5/5,2 60,30%
Vlasbloem 100% 74% 93,5% 39% 91% 61,3% 49% 29,5/5,2 60,30%
Zeewinde 98% 79% 93% 40% 91% 44% 47,3% 30,1/6,3 59,20%

Overzicht referentieniveaus eindtoets met bestuursambitie

Lezen Taalverzorging Rekenen

1F 2F 1F 2F 1F 1S

Bestuursambitie 99% 85% 98% 65% 95% 65%

Ravelinde 97% 79% 97% 76% 97% 52%

Vlasbloem 100% 74% 93,5% 39% 91% 61,3%

Zeewinde 98% 79% 93% 40% 91% 44%
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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. 
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. 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  

 

 

 

In 2019 zijn er weinig opvallende zaken t.a.v. doublures, kleur verlening en versnellers. Zichtbaar is dat de Vlasbloem 
voor het eerst in drie jaar tijd minder doublures heeft. Dit heeft te maken gehad met het grote aantal zij-instromers 
die de school in voorgaande jaren binnen kreeg. Er komen nog steeds veel zij-instromers naar de Vlasbloem, vanwege 
de nieuwbouwwijk waarin de school ligt. De school heeft in het aanmeldingsproces extra aandacht voor het niveau 
van de nieuwe leerling zodat de leerling in de juiste groep geplaatst kan worden. Dit lijkt nu zichtbaar effect te hebben.  
 
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. 
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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. 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 de St. Samenwerkingsscholen zijn de beschikbare middelen geheel besteed aan personele 
inzet (onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel, vakleerkrachten).  
 

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 
Het verzuim in 2019 was 3,7 %.  Dit is niet alleen een forse daling ten op zichtte van 2018. 
Maar ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde verzuimpercentage in het basisonderwijs, te weten 5,9% in 2018.  
Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het po ( bron: DUO Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en 
VO, 2018). Het verzuim heeft ook in 2019 veel aandacht gehad. Dit heeft bijgedragen aan het verder terugdringen van 
het verzuim.   
 
Verzuim  2019 2018 

Verzuimpercentage  3,72 5,70 

Kort verzuim  0,39 0,99 

Lang Middel verzuim  2,90 4,71 

Meldingsfrequentie  0.72 0.90 

 
 
Als wij kijken naar het verzuim gedurende het jaar kijken, zien wij het volgende beeld. 
 
 

Verzuim Q1 Q2 Q3 Q4 

Verzuimpercentrage 4,4 3,9 2,9 3,7 

Kort verzuim (0-8) 0,7 0,6 0,1 0,3 

Kort Middel (8-43) 0,2 0,6 0,1 1,4 

Lang Middel (43-366) 3,6 2,7 2,7 2,0 

Lang (>366) 0 0 0 0 

Meldingsfrequentie 0,98 0,84 0,22 0,85 

 
De daling van het verzuim heeft zich in het eerste, tweede en derde kwartaal doorgezet. In het vierde kwartaal is een 
stijging te zien van het verzuimpercentage. Dit zien wij met name terug in de stijging van het kortmiddel (8 – 43 dagen) 
verzuim. De stijging wordt veroorzaakt door het verzuim op de Zeewinde.  
 
De meldingsfrequentie, de mate waarin het personeel zich het afgelopen jaar heeft ziek gemeld,  is gedurende de 
eerste drie kwartalen flink gedaald. In het vierde kwartaal is de meldingsfrequentie toegenomen maar is nog wel onder 
de norm van 1. 
 
Van lang verzuim ( langer dan 366 dagen) is in 2019 geen sprake geweest, hierdoor is er ook geen instroom in de WIA 
geweest. Hiermee is een mooi resultaat behaald. Landelijk zijn de afgelopen jaren juist meer nieuwe WIA-uitkeringen 
toegekend binnen het primair onderwijs. 
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Onderstaande tabel geeft het beeld op de verschillende indicatoren per school weer: 

 

Verzuim De Zeewinde  De Ravelinde De Vlasbloem 

Verzuimpercentrage 6,5 0,5 2,8 

Meldingsfrequentie 0,95 0,64 0,49 

 

Het verzuimpercentage binnen de Zeewinde is 6,5%. Dit ligt fors hoger ten opzichte van de andere scholen. Dit geldt 
ook voor de meldingsfrequentie.   
Er was hier sprake van niet beïnvloedbare en niet-werk gerelateerde fysieke en psychische klachten van enkele 
medewerkers.  
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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: 
 
Per gemeente hebben de volgende ontwikkelingen in 2019 plaatsgevonden:  
 
Nissewaard: 
 
Ravelinde:  
Mogelijke nieuwbouwplannen voor de kernen in Bernisse-Noord zullen niet eerder geschieden dan in 2027. De school 
is gehuisvest in het oude gebouw van de Merula en bij de fusie in 2018 zijn enkele aanpassingen aan het gebouw 
verricht. Het gebouw van Obs Tweespan is in 2019 overgedragen aan de gemeente Nissewaard. 
 
Vlasbloem:  
Dit gebouw is in eigendom van de Zes Kernen. Het gebouw wordt op basis van medeverbruik doorbelast aan de 
stichting. Door de groei van de wijk signaleren wij een toestroom van leerlingen op deze school. In overleg met de 
gemeente en de Zes Kernen verkennen wij mogelijkheden om door het aanpassen van interne ruimtes meer 
groepsruimtes te kunnen realiseren.  
 
Westvoorne 
 
Zeewinde: 
Eind 2019 heeft de Zeewinde haar intrek genomen in het nieuwe gebouw in Rockanje. Er is door zowel de gemeente 
als het schoolbestuur geïnvesteerd in een nieuw gebouw met moderne voorzieningen. De Zeewinde is gehuisvest in 
een multifunctioneel gebouw. Het leerlingaantal blijkt hoger te zijn dan de eerdere prognoses hebben kunnen 
voorzien. Hierdoor bestaat behoefte aan meer groepsruimtes. In overleg met de gemeente worden mogelijkheden 
onderzocht om het gebouw uit te breiden. 

 
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 
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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, 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"). 
 
In dit licht werd eind 2019 gewerkt aan het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor het gebouw van de 
Ravelinde in Heenvliet en is het gebouw van de Zeewinde in Rockanje onderdeel van een multifunctionele ruimte.  

 
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 
richting 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 van hun aanbevelingen.  
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Financieel beleid 
Doelen en resultaten 
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 GMR 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. 
 
Stichting Samenwerkingsscholen is een jonge en financieel gezonde organisatie. Bij het vormen van nieuwe 
samenwerkingsscholen wordt bij het berekenen van de vermogensoverdracht rekening gehouden met de het 
meerjaren beleid en de investeringsplanning van de toekomstige fusieschool zodat deze stichting voldoende vermogen 
bezit om dit meerjarenbeleid adequaat vorm te kunnen geven.  
 
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%   
Het weerstandsvermogen is ten minste 10%  
- Alle scholen werken in het kader van het strategisch beleid met een beleidsrijke begroting 
 
In 2019 werd aan enkele van deze indicatoren voldaan.  
De solvabiliteit 2 (Eigen vermogen + Voorzieningen/Totaal vermogen) is in 2019 64,7%.  
Het weerstandsvermogen (Eigen vermogen/Totale baten) is 26,7%. Hiermee kan worden gesteld dat de stichting 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. 
 
De rentabiliteit (netto resultaat/totale baten) bedraagt 4,96%. Dit is een afwijking ten opzichte van de gestelde 
indicator tussen -3% en +1%. Reden hiertoe is het positieve resultaat, met name veroorzaakt door hogere 
rijksbijdragen a.g.v. de aanvullende bekostiging die in december 2019 is ontvangen en de lagere personeelslasten. We 
verwijzen voor verder toelichting naar het hoofdstuk Verantwoording Financiën.  
 
Aandachtspunten voor het bestuur binnen het financiële beleid in 2019 waren:  
 
Implementeren van goed risicomanagement, waarbij beheersmaatregelen uitwerking vinden in de begroting: 
Dit aandachtspunt voor 2019 is opgepakt door het opnemen van passende investeringen 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.  
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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 
doelstellingen en de huidige situatie. 
 

Treasury  
Ultimo 2016 heeft St. Samenwerkingsscholen 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. In 2019 zijn 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 GMR.  
  
a)Bekostiging OCW: Op basis van het aantal leerlingen, verdeling onder- en bovenbouw en de subsidie 
onderwijsachterstandenbeleid worden de baten berekend;   
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: met ingang van schooljaar 2019/2020 worden de middelen verdeeld op ROK-
niveau. De gelden worden volledig ingezet en daarom budgetneutraal in de begroting verwerkt.   
h)Jeugdhulp arrangementen (OJA’s)  
-Bijdrage in de basisondersteuning vanuit Kindkracht (EUR 80,- per lln.) zijn 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 verwerkt. Gezien de 
risicofactor (m.b.t. daadwerkelijk te ontvangen baten) geldt overigens een terughouden beleid op het aangaan van 
detacheringsovereenkomsten.   
j)Binnen de begrotingen is sprake van een solidariteitsprincipe. Voor bovenschoolse (gezamenlijke) lasten wordt 
vanuit de schoolbegrotingen een afdracht naar de bovenschoolse begroting verwerkt. Deze afdracht is gebaseerd op 
het leerlingaantal per 1 oktober 2018. Het totaal van deze afdracht van de scholen vormt het totaal van de baten in 
de bovenschoolse- en bestuursexploitatierekening. 
 
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 schoolbegrotingen hiertoe een bedrag af aan de bovenschoolse organisatie. Deze afdracht 
is evenredig verdeeld over de scholen, gebaseerd op het leerlingaantal per 1 oktober 2018. Het totaal van deze 
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afdrachten vormt de dekking voor de totale som aan bovenschoolse- en bestuurlijke lasten. Het uitgangspunt is dat 
de bovenschoolse begroting 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.  

 
De lopende contracten zijn tegen huidige contractwaarde verwerkt in de meerjarenbegroting.  
contractwaarde verwerkt in de meerjarenbegroting 
 

Onderwijsachterstandenmiddelen  
De onderwijsachterstandenmiddelen zijn binnen de stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten zeer minimaal. 
Deze worden 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 is op de Zeewinde een bedrag aan onderwijsachterstandenmiddelen binnen 
de scholen voornamelijk ingezet op extra formatie (onderwijsassistentie waarbij extra aandacht is voor de leerlingen 
met achterstanden).  

 

 Risico’s en risicobeheersing 
Binnen de St. Samenwerkingsscholen bestaan 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 op bovenschools niveau 
- Wijziging in het vormen van de voorziening groot onderhoud n.a.v. verslaggevingsrichtlijnen en nieuwbouw Zeewinde 
 
Bij de fusie van de samenwerkende besturen zal een nieuw risicobeleid worden geschreven. Hierin wordt beschreven 
hoe de stichting vorm zal geven aan het uitvoeren van de risico-analyse, de identificatie van risico’s en de beheersing 
hiervan. 
 
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.  



  Bestuursverslag 2019 
 

36 
 

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) 812 838 880 900 900 

 
In het bestuursverslag van 2018 werd toegelicht dat er in de komende jaren een leerling stijging werd verwacht Er zijn 
vergaande plannen om twee scholen in de binnenstad van Brielle te fuseren. De fusieschool zou vervolgens binnen 
deze stichting worden opgenomen. Gezien de beoogde bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020 is niet langer de 
verwachting dat de fusieschool in deze stichting zal worden opgenomen. Daarmee is deze ontwikkeling buiten 
beschouwing gelaten.  

 

FTE 
 

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

Bestuur / management 2,90  4,60  4,60  4,60  4,60  

Onderwijzend personeel 44,48  40,86  44,59  44,59  44,59  

Ondersteunend personeel  5,38  7,46  5,05  5,05  5,05  

NB Is er sprake van doordecentralisatie van huisvesting? Geef dan prognose tot en met T+5  

 
Bij deze fte aantallen wordt opgemerkt dat in 2019 op het niveau van schooldirecteuren wijzigingen zijn geweest 
waardoor dit aantal afwijkt t.o.v. 2018. Waarin 2018 nog sprake was van interim-directeuren zijn er in 2019 twee 
directeuren benoemt (waarvan één meerscholig) en twee locatieleiders.  
 
Wat zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de komende jaren binnen het schoolbestuur 
beïnvloeden? Hoe gaat het schoolbestuur daarop acteren? 
 
De leerling stijging zal zich vertalen naar een toenemend aantal groepen en daarmee meer onderwijzend personeel. 
De aanvullende inzet van ondersteunend personeel is afhankelijk van bestuur investeringen en aanvullende 
bekostiging zoals werkdrukgelden en gelden vanuit het samenwerkingsverband. Voor de meerjarenbegroting zijn deze 
investeringen en subsidiestromen niet definitief vastgesteld waardoor de inzet van OOP in de meerjarenbegroting 
beperkt is begroot. 
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Staat van baten en lasten en balans 
 

Staat van baten en lasten 
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Verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het verslagjaar 
ten opzichte van begroting  
 

 De rijksbijdragen zijn EUR 135.835 dan begroot. Deze afwijking wordt voornamelijk 
veroorzaakt door ontvangen bekostiging die niet was begroot: EUR 62.689 definitieve 
bekostiging 18/19 en EUR 80.591 aanvullende bekostiging n.a.v. het CAO akkoord in december 
2019. In februari 2020 zijn hiervoor uitkeringen gedaan ten bedrage van EUR 125.620. Voor 
dit bedrag is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd.  

 De overige baten zijn EUR 46.734 hoger dan begroot als gevolg van hogere huuropbrengsten 
(EUR 17.256) en positieve mutaties op school-bankrekeningen (EUR 31.000). 

 De personeelslasten zijn EUR 226.619 lager dan begroot.   
       Dit is enerzijds het gevolg van lagere loonkosten (EUR 257.000) door 

 een lager ziekteverzuim dan begroot en het later aantrekken van een directeur voor 
één van de scholen; 

 lagere nascholingskosten (EUR 21.000) en lagere wervingskosten (EUR 17.000). 
Anderzijds zijn de kosten van personeel niet in loondienst hoger dan begroot (EUR 
38.460): 
 voor inzet van een interim personeel op De Ravelinde (EUR 9.600) en op De Zeewinde 

(EUR 6.700 hoger dan begroot); 
 inzet van vakleerkrachten EUR 15.044; 
 hogere kosten inzet pedagogische medewerkers (EUR 3.457) en vrijwilligers (EUR 

3.630). 
En hogere overig personeelskosten, voornamelijk representatie, (EUR 15.000) dan begroot. 

 De afschrijvingslast is EUR 68.295 hoger dan begroot a.g.v. een onjuiste koppeling in het 
begrotingsprogramma waardoor in de begroting niet alle activa werd meegenomen in de 
berekening van de afschrijvingskosten. 

 Huisvestingslasten zijn EUR 33.424 hoger dan begroot. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan 
hogere energie- en schoonmaakkosten op de drie scholen voornamelijk a.g.v. prijsstijging 
binnen de contracten, 39.653 afwijking.  
Binnen de huisvesting begroting was rekening gehouden met EUR 25.000 aan verhuiskosten 
voor De Zeewinde. Een bedrag van EUR 6.791 aan verhuiskosten is verantwoord onder de 
overige lasten. Over de gehele exploitatie bezien is er binnen de EUR 25.000 gebleven  

 De overige lasten zijn EUR 65.387 hoger dan begroot. Dit is als volgt te verklaren:  
 EUR 50.697 aan hogere overige bestuurskosten, voornamelijk als gevolg van te lage 

begrote kosten voor de bijdrage aan Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr voor het 
bestuurskantoor (EUR 64.470) en fusiekosten (EUR 14.400) over 2019.  

 EUR 6.628 hogere kosten voor abonnementen, contributies en verzekeringen welke 
te laag waren begroot; 

 EUR 7.434 hogere kosten van ICT en leermiddelen, echter dit betreft EUR 6.791 aan 
verhuiskosten Touchscreens van De Zeewinde en is daarmee geen afwijking van de 
totale begroting. Deze kosten zijn namelijk begroot in de rubriek huisvesting; 

 EUR 3.510 overige kosten. 
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Verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat in het 
verslagjaar t.o.v. voorgaand jaar 

 De rijksbijdragen over 2019 zijn ruim EUR 208.000 hoger dan over 2018.  
Voor EUR 80.591 is dit het gevolg van de bijzondere aanvullende bekostiging ontvangen in 
december 2019. Aan samenvoegingsbekostiging is in 2019 EUR 64.523 meer verantwoord. 
Voor De Ravelinde geldt dat er in 2019 een volledig jaar aan bekostiging is verantwoord, 
t.o.v. 5 maanden bekostiging (vanaf 1 augustus) in 2018.De Zeewinde is ook per 1 augustus 
2018 gefuseerd, maar omdat één van de fusiescholen, De Remix, samenvoegingsbekostiging 
had, is daar sprake van een geringe afwijking t.o.v. 2018 (EUR 7.852 lager t.o.v. 2018).   
Voor De Ravelinde zijn de door OCW in mindering gebrachte uitkeringskosten ruim EUR 
40.000 lager dan in 2018, wat een positieve impact heeft op de baten. 

 De overige baten zijn ruim EUR 25.000 hoger dan over 2018, geheel het gevolg van positieve 
schoolbank mutatie op de bankrekeningen van de scholen die administratief op deze manier 
verwerkt worden in de jaarrekening van de stichting. De bate ontstaat voornamelijk door De 
Zeewinde die eind 2019 de gelden voor het schoolplein nog op de bankrekening had staan. In 
2020 gaan deze gelden besteed worden aan het schoolplein. 

 De personeelslasten zijn ruim EUR 100.000 lager dan over 2018.  Waar in 2018 nog meer 
gebruik werd gemaakt van detachering vanuit Stichting PRIMOvpr en VCO de Kring, zijn dit in 
2019 kosten van mensen die op de payroll van de stichting zelf staan. De loonkosten zijn per 
saldo EUR 8.554 hoger dan over 2018.  
De lagere personeelslast is voornamelijk het resultaat van minder inzet van interim 
personeel voor De Ravelinde (EUR 120.643) als gevolg van eigen personeel. 

 De overige lasten zijn over 2019 EUR 83.133 hoger dan over 2018. Deze stijging betreft 
voornamelijk de hogere overige bestuurskosten (EUR 66.433). Deze zijn hoger als gevolg van 
de doorberekende kosten voor het bestuurskantoor en fusiekosten vanuit Stichting 
Onderwijsgroep PRIMOvpr 
 

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 
In de meerjarenbegroting zal de stijging van het leerlingaantal zorgen voor hogere rijksbijdragen 
enerzijds en anderzijds voor hogere personeelslasten. De meerjarige personeelskosten zijn begroot 
o.b.v. de geprognotiseerde formatie, dit betekent dat de in februari 2020 gedane uitkering n.a.v. CAO 
afspraken uit 2019 niet als last is meegenomen in de meerjarenbegroting. Gelijk daaraan is ook de 
ontvangen bekostiging voor deze uitkering niet mee begroot.  
In de begroting 2020 is een bestuursinvestering opgenomen voor o.a. de Academie. Meerjarig zijn 
deze investeringen nog niet opgenomen, het bestuur zal , naar aanleiding van een nog uit te voeren 
risicoanalyse in 2020, besluiten welke bestuursinvesteringen er op de lange termijn uitgevoerd gaan 
worden. Deze zullen, naar verwachting, liggen op het gebied van scholing en huisvesting. 
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Balans in meerjarig perspectief  

 

 
Mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande 
jaar 

 De boekwaarde van de materiele vaste activa stijgt a.g.v. het feit dat eind 2019 De Zeewinde 
is verhuisd naar het nieuwe pand in Rockanje, de aan inventaris gerelateerde investeringen 
bedragen ruimt EUR 150.000 aan ICT is voor ruim EUR 66.000 geïnvesteerd. 

 De kortlopende schulden dalen voornamelijk als gevolg van een lagere crediteurenpositie 
eind 2019 t.o.v. 2018. Dit is toe te wijzen aan twee crediteuren die in 2019 gedurende het 
jaar facturen hebben gestuurd waar in 2018 de eindafrekening was verantwoord. Eind 2018 
betreft dit Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr voor circa EUR 91.000 en gemeente 
Nissewaard voor circa EUR 82.000).  

 
 
 
 

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0
Materiële vaste activa 436.896 606.595 590.000 570.000 550.000
Financiële vaste activa 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa 436.896 606.595 590.000 570.000 550.000
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 0 0 0 0 0
Vorderingen 251.737 280.388 290.000 285.000 275.000
Kortlopende effecten 0 0 0 0 0
Liquide middelen 1.208.180 1.029.769 1.023.724 1.297.668 1.757.515

Totaal vlottende activa 1.459.917 1.310.157 1.313.724 1.582.668 2.032.515
TOTAAL ACTIVA 1.896.813 1.916.752 1.903.724 2.152.668 2.582.515
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 1.039.321 1.127.571 1.258.724 1.517.668 1.957.515
Bestemmingsreserves 28.866 184.318 50.000 50.000 50.000
Overige reserves en fondsen 0 0 0 0 0
Totaal eigen vermogen 1.068.187 1.311.889 1.308.724 1.567.668 2.007.515
VOORZIENINGEN 112.914 113.516 115.000 110.000 105.000
LANGLOPENDE SCHULDEN 0 0 0 0 0
KORTLOPENDE SCHULDEN 715.712 491.346 480.000 475.000 470.000
TOTAAL PASSIVA 1.896.813 1.916.751 1.903.724 2.152.668 2.582.515
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 De bestemmingsreserves wijzigen voornamelijk als gevolg van het vormen van een 
bestemmingsreserve voor de uitkering van lonen in februari 2020 n.a.v. het CAO akkoord in 
2019. Dit kan als volgt worden weergegeven: 

 
 

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans 
 In de meerjarenbalans wordt ervan uitgegaan dat het resultaat het effect in de vlottende 

activa (kasstroommutatie) bepaalt.  
 De boekwaarde van de materiële vaste activa zal licht dalen daar de investeringen in De 

Zeewinde in 5 en 20 jaar worden afgeschreven. 
 De verwachting is dat vorderingen en schulden ongeveer gelijk blijven aan 2019.  
 Het eigen vermogen zal muteren met de te verwachten resultaten.  
 De personele voorzieningen zijn actueel berekend en daar is meerjarig geen grote wijziging 

in te verwachten.  

Belangrijkste toekomstige investeringen en uitgaven vanuit de 
voorzieningen 

 Voorzieningen betreffen groot onderhoud en personele voorzieningen.  
 Bij de groot onderhoud voorziening zullen met name de investeringen op het gebied van 

binnenklimaat en energiebesparende maatregelen impact hebben. 
 Personele voorzieningen betreft m.n. de jubilea voorziening, de uitgaven voor jubilea zullen 

naar verwachting geen afwijkend beeld laten zien t.o.v. afgelopen jaren.  
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 Financiële positie  
 

Kengetallen  
Kengetal R2018 R2019 B2020 B2021 B2022 Signalering 

Solvabiliteit 2 
(eigen vermogen + 
voorzieningen)/totaal 
vermogen 

60,7% 64,7% 72,2% 75,6% 79,6% Ondergrens: <0,30 

Liquiditeit 
vlottende activa/kortlopende 
schulden 

2,0 2,7 2,7 3,3 4,3 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit 
nettoresultaat/totaal baten 

0,00% 4,96% -0,07% 5,18% 8,5% <10% 

Weerstandsvermogen 
EV/totale baten 

22,8% 26,7% 27,1% 31,4% 38,6%  

 

Reservepositie 
 Op niveau  

X Boven niveau  

 Onder niveau  

 
Het financieel beleid is erop gericht een weerstandsvermogen van 10% te bereiken. Op dit 
moment is het weerstandsvermogen hoger dan de gewenste 10%. De reserve posities is 
daardoor boven het gewenste niveau.  

Welke keuzes worden gemaakt om financiële ruimte in te zetten of om de financiële positie 
tot een aanvaardbaar niveau te brengen?  
 
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. In de komende jaren blijven in ieder geval 
investeringen in kwaliteit van onderwijs en huisvesting twee van de belangrijkste financiële 
onderwerpen van het financieel beleid. Het bestuur van de stichting zal de ontwikkeling van de 
aanwezige t.o.v. de benodigde financiële buffer monitoren. 
  
Hoe verhoudt de ontwikkeling van het resultaat/de rentabiliteit de komende jaren - negatief, 
rond de 0 of positief - zich tot het financieel beleid van het bestuur?  
 
Voor het jaar 2020 is het financieel beleid vertaald in de begroting, het resultaat over het jaar 2020 is 
begroot op ruim EUR 3.000 negatief. Voor de jaren na 2020 zal het financieel beleid nog vorm krijgen 
waarbij de uitkomst uit de in 2020 uit te voeren risicoanalyse zullen worden meegenomen. 
 

 


