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VOORWOORD

Recept voor hoge 
onderwijskwaliteit?
In 2009 was de focus op de kwaliteit van het onderwijs zeer prominent. En terecht. Scholen 
moeten elk kind zo ver mogelijk begeleiden bij het behalen van goede schoolprestaties. 
Daarbij moeten we opkomen voor beter onderwijs voor kinderen die moeilijk mee kunnen 
komen. De ASKO streeft dan ook allereerst naar de maximale ontwikkeling van de mogelijk-
heden van elk kind. We zijn voortdurend bezig de kwaliteit van het onderwijs vast te hou-
den en, waar mogelijk, te verbeteren.

Foto: Patty Roos
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Meten is weten
Onderwijsconcepten van scholen verschillen en ook de 
populaties zijn onvergelijkbaar. Met het oog daarop is 
er een toenemende behoefte aan meetgegevens en 
vooral aan mogelijkheden om de kwaliteit van scholen 
onderling te kunnen vergelijken. Gevolg is dat scholen 
transparanter worden. De ASKO is hier voorstander van: 
bijvoorbeeld ouders hebben er recht op te weten of 
de school van hun keuze voldoende kwaliteit biedt. De 
ASKO wil dan ook samen met de verschillende partici-
panten (ouders, medezeggenschapsraad, team, directie 
en bestuur) werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Asschernorm
In 2009 is er sprake van diverse kwaliteitsnormen. Naast 
de norm die de inspectie hanteert, ontwikkelde de 
wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam een 
eigen kwaliteitsnorm, de zogeheten Asschernorm. Deze 
houdt geen rekening met de populatie van de scholen. 
Vanuit de schoolbesturen kwam daar een reactie op die 
tot ‘de spiegel PO’ heeft geleid: een uitgebreide set van 
gegevens per school, waarbij juist wel rekening wordt 
gehouden met de verschillen in populaties.  
 
Preventieve expertteams
De gemeente Amsterdam introduceerde de KBA (Kwa-
liteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam). Op verzoek 
van een schoolbestuur kan de kwaliteit van een school 
door een expertteam worden doorgelicht. De experts 
ontwikkelen daarna, in overleg met school en bestuur, 
een verbeterplan. 
Het expertteam bestaat uit oud-inspecteurs van on-
derwijs. Het onderzoek van het team is zeer intensief 
en betreft alle docenten. Team en directie voeren het 
verbeterplan uit, waarbij ook externe specialisten wor-
den ingehuurd om advies en steun te bieden. Zo gaan 
schoolteams en –directies aan de slag met zwakke én 
sterke punten. De extra coaching wordt als verfrissend 
en stimulerend ervaren. 
In eerste instantie is de KBA bedoeld voor zwakke 
scholen, maar de ASKO maakt hiervan vooral preventief 
gebruik. 

Kleurrijke scholen
Naast de aandacht voor kwaliteit is het tegengaan van 
segregatie een onderwerp dat in 2009  wederom 
nadrukkelijk naar voren kwam. In 2007 ondertekenden 
schoolbesturen het convenant Kleurrijke Scholen. In 
2009 startten verschillende pilots, waarbij de ASKO 
betrokken is (Zuider-Amstel, West binnen de Ring en 
IJburg). Doel is het realiseren van een evenwichtige ver-
deling van achterstandskinderen over de scholen. Elke 
school dient een afspiegeling te zijn van de buurt waarin 
de school zich bevindt. Onderdeel van het convenant 
is de mogelijkheid om de keuzevrijheid van ouders in 

geringe mate te beperken, met het doel de spreiding 
mogelijk te maken. Daarop voerde de ASKO op IJburg 
bij de Willibrordschool een beleid dat voorrang gaf aan 
kinderen van laag opgeleide ouders. Ouders bleken het 
echter niet te waarderen op enige wijze in hun keuze-
vrijheid te worden beperkt. Hun weerstand daartegen 
was zodanig dat de schoolbesturen in oktober beslo-
ten de keuzevrijheid op geen enkele manier meer te 
beperken. Het beleid richt zich er nu op dat elk kind 
een gelijke kans heeft om op de school van zijn of haar 
keuze te komen. Als een school beperkt plaats heeft, 
moet op een onafhankelijke, eerlijke manier worden 
geloot. Tevens hebben de schoolbesturen uitgesproken 
populaire scholen niet excessief te laten groeien, omdat 
de groei van de ene school vrijwel altijd ten koste gaat 
van andere scholen. Het lijkt erop dat er een causaal 
verband is tussen de grootte van een school (het aantal 
leerlingen) en het aantal achterstandkinderen.

De zorg over de ontwikkeling van segregatie neemt 
toe. Het lijkt erop dat naarmate de aandacht hiervoor 
toeneemt, de segregatie ook toeneemt. Het is noodzaak 
dat besturen het beleid hierover met elkaar afstemmen 
en op basis van wederzijds vertrouwen dit vorm gaan 
geven. Het gaat hierbij om afstemming van het aan-
namebeleid, het groeibeleid en een eerlijke verdeling 
van kansrijke en kansarme kinderen. Er is veel onderling 
vertrouwen nodig om escalatie te voorkomen. 
In het onderwijsverslag van de inspectie 2008/2009 ’de 
staat van het onderwijs’ wordt het onderwerp ‘segrega-
tie’ in de laatste vier bladzijden behandeld. Dit thema 
behoort vanaf 2006 tot de lokale educatieve agenda 
(LEA). Uiteraard is de kwaliteit van het onderwijs het 
belangrijkste hoofdstuk van het inspectieverslag, alle 
onderwijssectoren komen hierbij aan bod. Opmerkelijk 
is dat de koppeling tussen kwaliteit en segregatie niet 
wordt behandeld. Wel is er de constatering dat relatief 
veel zwakke scholen ook scholen met achterstandsleer-
lingen zijn. Deze scholen moeten zich extra inspannen 
om goede kwaliteit te leveren.

Het beleidsplan Jong Amsterdam beslaat vier jaar, het 
schooljaar 2009-2010 is het laatste jaar daarvan. School-
besturen bereiden zich nu voor op een nieuwe vierja-
rige beleidsagenda waarin de thema’s ‘kwaliteit van het 
onderwijs’,’professionalisering van personeel’, ‘monitoring 
van de gegevens’  en ‘huisvesting’ de centrale aandacht-
punten vormen.  
De ASKO werkt gestaag aan het verder ontwikkelen en 
verbeteren van goed onderwijs.
 

	 J.A.	Overmars
	 lid	centrale	directie
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Meters maken met ICT en ouders bij onderwijs betrekken 

Introductie nieuwe 
bestuursvoorzitter
Begin 2009 volgde Cathy Spierenburg de 
heer Nagel op als bestuursvoorzitter van de 
ASKO. Hoe kijkt zij aan tegen ontwikkelingen 
in 2009? En ligt de ASKO volgens haar visie 
op koers?

“De ASKO staat er absoluut goed voor. Het bestuurs-
kantoor biedt ASKO-scholen adequaat ondersteuning 
bij de dagelijkse gang van zaken en overkoepelende 
onderwijskundige thema’s. We ontwikkelen strategie, zijn 
proactief en spelen in op wat er in onze samenleving 
gebeurt en welke acties daarop wenselijk zijn. 
In 2009 stonden met name de volgende thema’s cen-
traal.”

Passend Onderwijs “Het kabinet wil Passend Onder-
wijs invoeren. Dat betekent dat basisscholen onderwijs 
moeten bieden aan alle kinderen, ook aan leerlingen 
die extra zorg nodig hebben. Dat vergt nogal wat van 
leraren. Overal zitten kinderen in de klas die het moeilijk 
hebben omdat bijvoorbeeld oma of opa net is overle-
den of omdat zij worstelen met obesitas, astma of een 
scheiding van hun ouders. Als daar een groot aantal 
leerlingen met leer- en gedragsproblemen of (zware) 
handicaps bijkomt, is goede ondersteuning en deskun-
digheid nodig. Het lijkt me dus verstandig in het proces 
van Passend Onderwijs daar  aandacht voor te hebben. 
In 2009 zijn op studie- en directiedagen voorbereidin-
gen hiervoor getroffen. Door de val van het kabinet viel 
verdere besluitvorming van de overheid stil. De ASKO 
ging wel verder met het ontwikkelen van plannen en 
acties om goed op Passend Onderwijs aan te sluiten. Ik 
volg met belangstelling hoe dit na de verkiezingen vorm 
zal krijgen.”
Onderwijskwaliteit “Bij de hang naar verbetering van 
onderwijskwaliteit staan basisvaardigheden als rekenen 
en taal volop in de belangstelling. Ruim twintig ASKO-
scholen zijn druk doende met speciale projecten of 
subsidie hun taal- en rekenonderwijs naar een hoger 

plan te tillen. Daarbij biedt de ASKO vroegschoolse 
educatie met schakelklassen, voorscholen en brede 
scholen, zodat kinderen met achterstanden al vroeg de 
nodige extra ondersteuning krijgen.
Het streven naar kwaliteit gaat samen met het zoeken 
naar methoden om die kwaliteit zo goed mogelijk te 
meten. Wat is het hoogst haalbare voor leerlingen 
met grote taal- en rekenachterstanden of met leer- 
of gedragsproblemen door bijvoorbeeld  dyslexie, 
ADHD en autisme? Alleen cijfers over schoolprestaties 
en Citotoetsscores geven een te summier beeld. Het 
verhaal achter kale cijfers speelt ook mee. Zorgen dat 
kinderen met plezier naar school gaan, niet uitvallen en 
zich ontwikkelen tot evenwichtige en sociale personen, 
is daarbij eveneens belangrijk.”
Buitenschoolse opvang “Steeds meer ouders werken 
allebei en hebben behoefte aan buitenschoolse opvang 
van hun kinderen. ASKO-scholen bieden al volop 
mogelijkheden voor voor- en naschoolse opvang. In het 
schooljaar 2009/2010 zijn enkele scholen overgegaan 
op een continurooster met voor-, tussen- en naschoolse 
opvang.”
Segregatie “Bij het tegengaan van té witte en té zwarte 
scholen is naar mijn idee niet alleen het onderwijsveld 
betrokken. Segregatie is een maatschappelijk probleem 
dat alleen het onderwijs niet oplost. Bijvoorbeeld wo-
ningvoorziening in diverse wijken heeft ook invloed op 
dit thema. Afstemming met andere schoolbesturen en 
samenwerking met andere partijen is naar mijn mening 
noodzakelijk.

Naast bovenstaande landelijke thema’s zijn er meer 
onderwerpen die aandacht vragen.”



5 asko jaarverslag 2009

Personeelsbeleid “Op directiedagen en in andere 
situaties treft  mij telkens weer de gedrevenheid en 
professionaliteit  waarmee ASKO-medewerkers met 
hun werk bezig zijn. 
Met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (zie ook de 
informatie over de Functiemix, elders in dit verslag) 
en goed beleid hopen we meer mannen en nieuwe 
Nederlanders als leerkracht te mogen verwelkomen, 
groepen die nu nog binnen de ASKO, zijn onderver-
tegenwoordigd.”
We houden nauwlettend de bevolkingsontwikkeling van 
Amsterdam in de gaten om daarop in te spelen als het 
nodig is. Samenwerking of schaalvergroting zijn opties 
die geagendeerd worden.
ASKO keurmerk “Extern kan de ASKO aan meer naam 
en faam bouwen. Natuurlijk hebben we een drukke 
tijd achter de rug met de verhuizing van het bestuurs-
kantoor eind 2009. Nu zou het mooi zijn als we onze 
naamsbekendheid kunnen vergroten en mensen de 
ASKO als een soort keurmerk gaan zien: een keurmerk 
dat aanduidt dat een school hoge onderwijskwaliteit 
biedt en toegevoegde waarde heeft bij de ontwikkeling 
van kinderen.”
Bestuurskantoor “Mijn voorganger, de heer Nagel, heeft 
zich veertig jaar lang fantastisch voor de ASKO ingezet. 
Aan mij de taak zijn goede werk voort te zetten en er 
die inhoud aan te geven, die past bij ontwikkelingen van 
deze tijd. 
Het nieuwe gebouw biedt veel meer mogelijkheden. 
Het is een prettige werkomgeving en het kan de ont-
moetingsplek worden voor de directeuren. De Centrale 
Directie is uitgebreid naar twee personen.”

Kanttekeningen
“Hoewel de ASKO dus goed op koers ligt, vind ik dat 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie tot nu toe 
onderbelicht zijn gebleven. Ik zou graag zien dat de visie 
van ouders meer in de schijnwerpers komt. Zij kiezen de 
scholen voor hun kind uit en ouders en scholen hebben 
een gemeenschappelijk belang: zij willen het beste voor 
een kind. Daarom weegt de mening van ouders zwaar 
voor de ASKO en is het belangrijk dat deze meetelt bij 
besluitvorming. 

Verder vind ik dat een heel grote slag moet worden 
gemaakt op ICT-gebied. Ik wil graag dat er een intranet 
komt waarmee ASKO-medewerkers en deskundigen 
kennis en nieuws kunnen delen. Ook ben ik voorstander 
van digitale nieuwsbrieven. Het ASKO-personeelsblad 
‘Eigenwijzer’ verschijnt vier keer per jaar en biedt 
verdieping. Goede aanvulling zijn naar mijn mening 
internetbrieven waarmee we sneller en vaker nieuwtjes 
over bijvoorbeeld boeiende nieuwe projecten kunnen 
verspreiden. In deze tijd waarin kinderen al zelf websites 
bouwen, vind ik dat ook de ASKO mee moet gaan in 
alle mogelijkheden die ICT biedt.”

Indrukwekkend in 2009
“Wat mij het meest is bijgebleven van 2009? Daarover 
hoef ik niet lang na te denken. Dat zijn de gebeurtenis-
sen rond Robiënna Raboe, een leerlinge van de Sint 
Aloysiusschool, een ASKO-school in de Jordaan. Ro-
biënna overleed door huiselijk geweld. De impact op 
haar klasgenootjes, hun ouders en het onderwijsteam 
was enorm. Ik heb er veel respect voor hoe het onder-
wijsteam zich in die emotionele tijd staande hield en de 
kinderen en hun ouders heeft opgevangen.”  
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Wie is Cathy Spierenburg?
Cathy Spierenburg werkte 22 jaar in het onderwijs 
en maakte daarna vooral naam als netmanager van 
de kinderzenders Z@ppelin en Z@pp. 
In 2002 werd Cathy uitgeroepen tot omroepvrouw 
van het jaar.     
Nu is zij programmamanager van Mediasmarties, 
een project van het Ministerie van OC&W 
en het Ministerie van Jeugd en Gezin. Daarin 
wordt gewerkt aan het opzetten van een 
classificatiesysteem dat aangeeft welke films, tv-
programma’s, websites en games geschikt zijn voor 
kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Naast deze 
baan heeft zij verschillende bestuursfuncties voor 
nationale en internationale (onderwijs)organisaties, 
onder andere sinds 1 januari 2009 voor de ASKO. 



6 asko jaarverslag 2009

 Dat je muziek kunt maken met steigerbuizen, 

flessen, klapkokers en cementkuipen ontdekten 

leerlingen van de Bisschop Huibersschool tijdens 

bijzondere muzieklessen. Met ondermeer een 

rap over Slotervaart tracteerden zij hun ouders 

en leerkrachten op een groots muziekspektakel. 

 De taalcoördinator op de Pool bedacht 

en maakte samen met ouders boekentas-

sen met onder andere een prentenboek, 

een luistercd en een spelletje. De tassen 

stimuleren leesplezier van kleuters. 

	Wat	is	het	leuk	in	het	onderwijs	
		

Bijzondere	momenten	van	ASKO-scholen	

JAAR IN BEELD (1)

De St. Lukasschool in Osdorp 
bestond vijftig jaar. Om dit 
te vieren, voerden leerlingen 
hun zelfbedachte toneelstuk 
‘Onze Geschiedenis’ op. 

 In oktober trok de brede 
 Mgr. Bekkersschool in een 
nieuw gebouw. Boven de 
ingang hangt een kunstwerk 
dat door een oud-leerling 
 is ontworpen.

 Kleuters van het Wespennest zaaiden ‘paasgras’, 
 dat een paar weken later 

 prachtig groen in de potjes stond.
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 Veertig-jarig jubileum van het Wespennest: 
alle kinderen konden een week lang samen 

met circus Kristal circusacts oefenen.

De Achthoek ging op wereldreis binnen het 
project ‘Reis om de wereld in kunst en cultuur’. 
Groep 7c verdiepte zich in Mexico en de 
groepen 8 richten met elkaar een sambaband op. 
Sommige leerlingen veranderden in 
exotische standbeelden.

Leerlingen van de Elisabeth Paulusschool 
deden mee aan de landelijke scholieren-
actie Schaatsen voor water. Met zo veel 
mogelijk gesponsorde rondjes schaatsen, 
zamelden de kinderen geld in voor drink-
waterprojecten in Afrika.

 Keyboardles op de Bron. 

7 
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Onderwijsontwikkelingen
Belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs zijn bijvoorbeeld Passend Onderwijs  
(een nieuwe wet voor kinderen die extra zorg nodig hebben), het verbeteren en meten 
van de kwaliteit van onderwijs en het ontwikkelen en verder uitbouwen van buitenschoolse 
voorzieningen (bso). Hoe gaat de ASKO met deze ontwikkelingen om?

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat schoolbesturen voor 
álle kinderen, dus ook voor kinderen die extra zorg 
nodig hebben, kwalitatief goed onderwijs moeten gaan 
organiseren ofwel onderwijs dat nauw aansluit op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarnaast is belang-
rijk dat kinderen dichtbij huis onderwijs volgen dat goed 
bij ze past, zodat ze zoveel mogelijk naar school kunnen 
gaan in de buurt waar ze wonen en leven. 

Regionale netwerken
Om bovenstaande mogelijk te maken, legden de 
gezamenlijke schoolbesturen van primair onderwijs 
en voortgezet (speciaal) onderwijs in 2009 de basis 
voor de vorming van een Regionaal Netwerk Passend 
Onderwijs voor Amsterdam en omstreken. Zij kwamen 
tot een gezamenlijk plan van aanpak, beschreven in de 
Stedelijke Koers Passend Onderwijs. Dit plan mondde 
uit in aanvragen van een veldinitiatief of experiment. 
Helaas zijn de meeste aanvragen niet gehonoreerd. 
Wel hebben de aanvragen geleid tot koersbepaling. De 
samenwerking met het VO wordt inmiddels losgelaten.

Werken vanuit mogelijkheden
In de meeste samenwerkingsverbanden zijn studieda-
gen voor directies en interne begeleiders gehouden 
over de invoer van handelingsgericht werken (HGW). 
Deze manier van werken (vanuit de mogelijkheden van 
kinderen en niet meer vanuit het medisch model den-
kend) vraagt veelal een andere attitude van leerkrach-
ten, ouders, IB-ers en schooldirecties.
In 2009 is deze andere aanpak geïntroduceerd. In 2010 
zal meer aandacht binnen de ASKO voor de implemen-
tatie ervan plaatsvinden.

Betere samenwerking 
Vaak is de samenwerking met het ouder-kind-centrum 
(OKC) en buiten Amsterdam met het centrum voor 
jeugd en gezin (CJG) nog pril, maar scholen zullen in 
de toekomst veelvuldig gebruik maken van het aanbod 
voor opvoedingsondersteuning. De schoolarts maakt 
deel uit van het OKC.

Beleid en onderwijskwaliteit
In het huidige onderwijssysteem beoordeelt de Onder-
wijsinspectie het niveau van onderwijs (goed, voldoen-
de, zwak, zeer zwak) aan de hand van het volgende:
De leerlingenopbrengsten + jaarstukken (schoolplan, 
schoolgids, zorgplan) + signalen (die bij de inspectie 
binnenkomen zoals klachten van ouders).
Jaarlijks worden deze gegevens opgenomen in een 
risicoanalyse.
Als deze negatief is, leidt de analyse tot een kwaliteits-
onderzoek op de school. Is de analyse positief, dan is 
er eens per vier jaar basistoezicht. Dit is vrij summier 
geworden en heeft als consequentie dat de schoolbe-
sturen zelf, meer dan voorheen, hoeder van  onderwijs-
kwaliteit zijn.
Wanneer een school afglijdt van zwak naar zeer zwak 
kan deze in een traject van zeer zwakke scholen terecht 
komen. Een laatste stap is melding bij de minister, die 
sancties kan opleggen (zie recentelijk bekostigingssanc-
tie bij een islamitisch schoolbestuur). 
 
Meten voor de toekomst
De ASKO  bewaakt, naast de Onderwijsinspectie, de 
kwaliteit van haar onderwijs. Daarbij wordt als onder-
deel van het kwaliteitsdenken ook gelet op ziektever-
zuim, groei of krimp van een leerlingenaantal, financiën, 
onderhoud van gebouwen en het ondernemerschap 
van scholen, bijvoorbeeld bij het initiëren van na-
schoolse activiteiten. Regiomanagers gaan niet, zoals de 
inspecteur dat steekproefsgewijs doet, de klassen in om 
het primaire proces te bekijken. De inspectie kijkt niet in 
alle klassen en ook niet zo grondig dat alles wat verbe-
terd zou moeten worden, wordt gezien. Dit is de taak 
van schooldirecteuren.
Bovenal hebben we geconstateerd dat er één referen-
tiekader zou moeten zijn, in overeenstemming met de 
SBL-competenties, voor het vaststellen van de kwaliteit 
van een leerkracht.
De inspectie kent een toezichtbeleid, het schoolbestuur 
en de scholen hebben kwaliteitsbeleid dat niet alleen 
gericht is op oordelen en ‘meten achteraf ’, maar vooral 
op ’meten voor de toekomst’, om vanuit cijfers uit het 

Foto: Esmee van Loon
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verleden heldere doelen en toekomstige leeropbreng-
sten te kunnen bepalen. 

Managementcontracten met scholen
Bij vijf pilotscholen lopen sinds 2008 managementcon-
tracten, waarin beleidsafspraken per school worden 
vastgelegd. Ook met het op schrift stellen van deze we-
derzijdse afspraken over te realiseren doelen, gewenste 
concrete resultaten, benodigde middelen en acties en 
de wijze van rapporteren, geeft de ASKO sturing aan de 
kwaliteit van haar onderwijs.
Op basis van de onderlinge afspraken is er ruimte voor 
schooldirecties om autonoom te kunnen handelen, tege-
lijk hebben het bestuur en het management inzicht in 
alle ontwikkelingen. 

Zorg in de klas
Sinds 2008 is er binnen alle Samenwerkingsverbanden 
WSNS (Weer Samen Naar School) een minimumstan-
daard zorg ontwikkeld die voor alle scholen kan gelden 
en waar ook de ASKO voor al haar scholen gebruik van 
maakt. Deze standaard is door Amsterdamse Interne 
Begeleiders  ontwikkeld en geeft alle noodzakelijkheden 
aan binnen de zorg: van signaleren tot handelingsplan, 
van kinderbespreking tot ouders informeren en bij het 
onderwijs betrekken. In 2009 zijn nieuwe onderdelen 
aan de standaard toegevoegd, zoals Schoolmaatschap-
pelijk werk, het Zorgbreedteoverleg en het pedago-
gisch klimaat. Het inzicht is gegroeid dat de kwaliteit van 
het primaire proces een voorwaarde is om goede zorg 
te bieden in de klas.

Stedelijke en landelijke ontwikkeling
Amsterdam scoort ten opzichte van de andere drie 
Grote Steden (in het G-4-verband) laag op een paar 
fronten. Zo heeft Amsterdam in 2009 26 zwakke scholen 
en 6 zeer zwakke scholen: dat is meer dan de grote 
steden Utrecht (0) en Den Haag (1). Rotterdam heeft net 
iets meer (8) zeer zwakke scholen, maar minder zwakke 
scholen. Amsterdam heeft ook het hoogste percentage 
lwoo en pro verwijzingen (8e-groepers die worden ver-
wezen naar de laagste vorm van vmbo met leerwegon-
dersteuning of in aanmerking komen voor praktijkonder-
wijs). Deze kinderen hebben een leerachterstand van 
één of meer jaren op hun leeftijdgenootjes.
Voor de gemeente Amsterdam was dat reden om in 
actie te komen en iets aan het aantal zeer zwakke scho-
len te doen. Sinds 2008 gebeurt dit onder leiding van  
wethouder Asscher, die ook met rijkssteun voor noodza-
kelijke verbetertrajecten subsidie ter beschikking stelt. 
De aanpak Kwaliteitsbeleid Basisonderwijs Amsterdam 
(KBA) startte in 2008 en kreeg een nieuwe impuls voor 
de komende jaren. In 2008 kwamen alleen nog de 
zeer zwakke en zwakke scholen voor deze aanpak en 
subsidie in aanmerking, maar in 2009  kunnen ook de 
risicovolle scholen daarvoor in aanmerking komen. De 
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kwaliteitsaanpak wordt hier als een preventief instru-
ment gebruikt. De ambitie van wethouder Asscher is 
dat Amsterdam binnen drie jaar geen zwakke scholen 
meer heeft. In totaal doen 43 van de 208 Amsterdamse 
scholen mee.
De aanpak, uitgevoerd door onderwijsexperts, geldt 
voor twee jaar. De experts zijn oud-inspecteurs met veel 
ervaring en kennis van zaken. Deelnemende scholen 
krijgen gratis steun van het expertteam.

Geen zwakke scholen meer
In 2009 had de ASKO geen zwakke scholen meer. Toch 
lijkt voor sommige ASKO-scholen een kwaliteitsim-
puls als preventie noodzakelijk. De ASKO vroeg deze 
scholen mee te doen aan de KBA; vijf scholen gingen in 
2009 van start, en één (voorheen zwakke) school doet al 
langer mee.
De aanpak KBA staat niet op zichzelf. Ook vanuit de 
PO-raad kwamen in 2009 dergelijke initiatieven, zowel 
voor kleine als grote, integrale, projecten die gericht zijn 
op de noodzakelijke verbetering van de prestaties van 
leerlingen in de primaire vakken, lezen, taal en rekenen.

Internationale trend
Staatssecretaris Dijksma koos als adviseur voor Michael 
Fullan, de Canadese onderwijskundige die onder de 
noemer ‘duurzaam leren’, achterstand en schooluitval wil 
tegengaan. Fullan heeft al in Canada, Engeland en de VS 
winst weten te boeken, met name in achterstandswijken 
van grote steden. Zijn aanpak richt zich op samenwer-
king tussen scholen en hun besturen om de onderwijs-
kwaliteit grondig aan te pakken en alle partijen rond de 
scholen daarbij te betrekken om uiteindelijk de school-
prestaties te verhogen. Hij wijst vooral op de morele 
plicht dit te doen. Schoolsucces is namelijk de sleutel 
tot maatschappelijk participeren. Deze verhoogde 
aandacht voor meer onderwijskwaliteit is geen Neder-
landse maar een internationale onderwijstrend.

Resultaatgerichte ASKO-scholen
In totaal zijn achttien ASKO-scholen bezig in diverse 
trajecten. Zes scholen met de aanpak KBA (het intensief-
ste traject van twee jaar), tien scholen met een project 
van de PO-raad (een lichtere versie, ook voor twee jaar) 
en twee scholen met een leespilot uit Jong Amsterdam 
(voor twee jaar). 

Vroege educatie
Recent deed de onderwijsinspectie onderzoek naar 
de effectiviteit van de voor- en vroegschool. Hieruit 
komt onder andere naar voren dat noch de voorschool 
(peuters) noch de vroegschool (kleuters in groep 1 en 
2) vooraf doelen stelt waar kinderen aan het eind van 
het VVE-traject aan moeten voldoen. Dit maakt dat de 
opbrengsten niet goed gemeten kunnen worden en dat 

daardoor misschien ook wel niet genoeg bereikt wordt. 
Maar cijfers ontbreken om dit te bewijzen.

Taalonderwijs verbeteren
Nieuw in 2009 is de woordenlijst die in Amsterdam is 
ingevoerd met de drieduizend basiswoorden die een 
kind in groep 3 moet beheersen om goed mee te ko-
men in het basisprogramma voor lezen, taal en rekenen. 
Deze lijsten zijn aan alle basisscholen en voorscholen 
aangeboden. Een woordenlijst is echter lastig te hante-
ren zonder een clustering van woorden rond thema’s. 
Dit is wat het programma Met Woorden in de Weer 
beoogt en leerkrachten leert.
Verder is het de bedoeling dat in de voorscholen met 
dit programma wordt gewerkt. Een programma, speciaal 
voor preteaching voor en door ouders, is in de maak.
Scholen in wijken waar veel NT-2-leerlingen wonen, 
doen er goed aan net woordenschatonderwijs bezig te 
gaan. Acht ASKO-scholen hebben een intensief woor-
denschatprogramma ingevoerd (Met woorden in de 
Weer of een programma dat daarop lijkt) of hadden dit 
al en zijn er mee verder gegaan in 2009.

Vanuit het beleidsplan Jong Amsterdam is bepaald dat 
elke basisschool een taalcoördinator  aanstelt en een 
taalbeleidsplan opstelt en uitvoert. Van de 31 ASKO-
scholen heeft 70 % een taalcoördinator.
Vanuit de PO-raad onder de noemer School-aan-zet, 
doen sinds 2008 zes ASKO-scholen mee met een 

Foto’s: Istock
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drie-jarig taaltraject. Daarnaast zijn vanuit het Amster-
damse taalbeleid ruim tien ASKO-scholen actief met het 
verbeteren van taalonderwijs. In 2009 ging het nieuwste  
project van start: een tweejarig leesproject van het CPS 
waaraan twee ASKO-scholen meedoen (de Mgr. Bekkers 
en de Regenboog).
Ook doet een aantal ASKO-scholen mee aan het 
project Schakelklas (succesvol project voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben bij lezen en taal).

ASKO en tso (tussenschoolse opvang)
De landelijke overheid heeft bepaald dat schoolbe-
sturen vanaf 1 augustus 2006 eindverantwoordelijk 
worden voor tso. Ook is bepaald dat schoolbesturen en 
ouders gezamenlijk de invulling van de tso bepalen.
Daarop stelde het ASKO-bestuur kwaliteitseisen voor 
de tso op. Dit zijn richtlijnen voor de scholen, die tso in 
de praktijk gaan regelen (intern met leraren/ouders die 
toezicht houden) of laten regelen (extern).
Het Bestuur van de ASKO geeft er de voorkeur aan, dat 
tso wordt uitbesteed aan een professionele opvang-
organisatie. Maar  ASKO-scholen zijn niet verplicht de 
opvang uit te besteden. Voor de scholen die dit zelf 
regelen, stelt de ASKO de volgende eisen: 
• De school moet een inzichtelijke en controleerbare 

financiële administratie van de ouderbijdragen en 
vrijwilligersvergoedingen bijhouden;

• De school mag geen arbeids(rechtelijke) relatie aan-
gaan met de overblijfkrachten;

• Op termijn moet de tso voldoen aan de ‘Kwali-
teitscriteria tussenschoolse opvang’, die door het 
bestuur zijn geformuleerd. Deze  zijn onderdeel van 
het Huishoudelijk reglement, waarin staat aan welke 
regels kinderen en toezichthouders voor de tso zich 
hebben te houden en op welke manier de financiën 
geregeld zijn.

Per 31 december 2009 hadden binnen de ASKO 
21 scholen de tso zelf geregeld, tien scholen sloten 
een contract af met een externe partij. Omdat zo’n 
externe partij, stichting IJsterk, failliet ging (mede door 
te grote afhankelijkheid van tijdelijke subsidies) moesten 
vier scholen noodgedwongen zelfstandig hun tso 
organiseren.

Continurooster 
In 2010 gaan veel scholen de mogelijkheden van een 
continurooster verkennen. Bij zo’n continurooster blijven 
alle leerlingen tussen de middag op school. De mid-
dagpauze is onderdeel van de schooltijd, maar is geen 
onderwijstijd. Vaak eten de kinderen samen met hun 
leraar in de klas, hun van huis meegebrachte lunch op. 
Het eten duurt meestal een kwartier. Daarna spelen de 
kinderen een half uurtje buiten onder toezicht van een 
leraar, een of twee ouders of anderen. Het continuroos-
ter levert tijd op. Hierdoor kunnen de kinderen aan het 
eind van de dag eerder naar huis. Sommige scholen 
kiezen ervoor om op vrijdagmiddag geen les te geven, 
andere kiezen voor vijf gelijke dagen. 
Ouders kiezen soms bewust voor een school die een 
continurooster heeft, zij hebben instemmingsrecht bij de 
invoering hiervan. Als zij een continurooster wensen, is 
het wel cruciaal dat ook de leerkrachten hiervan het be-
lang onderkennen, omdat van hen een belangrijke inzet 
kan worden gevraagd. Er zijn voor- en nadelen. Enkele 
ASKO-scholen werken al jaren met een continurooster. 
Andere scholen overwegen het nog. De ene school is 
laaiend enthousiast, de andere niet, bijvoorbeeld omdat 
schoolteams het als een extra belasting zien.
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Project voor hoogbegaafde kinderen
In 2009 trof de ASKO voorbereidingen voor het pro-
ject Day a Week School (DWS): sinds maart 2010 gaan 
honderd hoogbegaafde leerlingen één dag per week 
naar de DWS op verschillende locaties in Amsterdam. 
Ze volgen een programma dat speciaal is afgestemd op 
hun talenten en behoefte aan extra uitdaging. De leerlin-
gen komen uit de groepen 5,6 en 7 van diverse Amster-
damse basisscholen, waaronder vier ASKO-scholen. De 
pilot duurt twee jaar.
Veel basisscholen proberen excellente leerlingen binnen 
hun eigen muren te stimuleren. Dit leunt vaak sterk op 
het initiatief en de kennis van een leerkracht. Daarnaast 
is het aantal hoogbegaafde kinderen op scholen veelal 
gering. Daardoor is de benodigde investering in profes-
sionalisering, materiaal en faciliteiten moeilijk op te 
brengen. 
Om toch ook op wensen en behoeften van deze groep 
te kunnen inspelen, dienden de ASKO, het Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel (OOADA), het onderwijs-
adviescentrum ABC en de Dienst Maatschappelijke Ont-
wikkeling van de gemeente Amsterdam in februari 2009 
een gezamenlijke subsidieaanvraag in voor het project 
DWS. 

Geen subsidie
Helaas is die subsidie door het ministerie van OC&W 
afgewezen. Dit leidde echter niet tot het stop zetten van 
de pilot. 
De kerngroep van DWS ging op zoek naar andere mid-
delen om deze te bekostigen. 
Naast de investering van de besturen, het ABC en DMO 
heeft het stadsdeel Amsterdam Noord hiertoe een 
bijdrage geleverd. De participerende scholen investeren 
zelf ook in de DWS door een bedrag per leerling (1500 
euro) in hun begroting hiervoor vrij te maken. 
Tevens meldde in de loop van 2010 nog een ander 
bestuur zich aan als participant van de kerngroep DWS, 
namelijk: Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam 
Noord.

Voor wie?
Bepalen wie in aanmerking komt voor DWS, gebeurt 
niet aan de hand van een LeerlingVolgSysteem(LVS) 
of testresultaten, maar op basis van denkstrategieën. 
Ook laatbloeiers en hoogbegaafden met een ontwikke-
lingsachterstand krijgen een kans. De kinderen worden 
geselecteerd door hun oplossingsvaardigheid te testen 
in plaats van hun feitenkennis. Op die manier komen 

Asko in actie
De ASKO ontplooit tal van activiteiten rond sport, kunst, cultuur,  geloofsovertuiging en 
levensbeschouwing. Ook zijn er projecten die zich richten op hoogbegaafde kinderen, het 
opleiden van studenten van lerarenopleidingen en het ontwikkelen van beter onderwijs.
Hier leest u over aansprekende voorbeelden. 

Foto’s: Brenda de Vries
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ook hoogbegaafde kinderen bovendrijven die in de klas 
gemiddeld of zelfs onderpresteren.
Leerkrachten krijgen, via de IB-ers, een speciale training 
om te kunnen signaleren wanneer zij met excellente 
leerlingen te maken hebben. 
Deze kinderen worden uitgenodigd voor een volgende 
selectie door DWS. Ook in dit vervolgprogramma 
wordt gelet op denkstrategieën. De meest talentvolle 
leerlingen worden daarna uitgenodigd voor deelname.
Bij de selectie wordt speciaal gelet op commitment van 
leerlingen, ouders én leerkrachten

Pilot Uitbreiden
Inmiddels zijn er leerkrachten geschoold, kinderen 
geselecteerd en ouders geïnformeerd. De eerste zes 
DWS-klassen (vijf in Zuid en één in Noord) zijn gestart 
met gemiddeld vijftien leerlingen per groep. Vier scho-
len van de ASKO doen mee: de Mgr. Bekkersschool, de 
Biënkorf, het Wespennest en de Pool. De pilot zal zich 
de komende twee jaar nog verder uitbreiden. Ambitie 
is om in het schooljaar 2011-2012 een tweede groep in 
Noord te beginnen. 

Godsdienst en levensbeschouwing 
De ASKO heeft inmiddels zeven medewerkers die scho-
len begeleiden bij activiteiten rond religie en levensbe-
schouwing (identiteitsbegeleiders). Zij organiseerden 
studiedagen over identiteit, vooroordelen en  interre-
ligieus leren. Ook zijn lessen met nieuwe leskisten over 
de vijf wereldreligies verspreid, startte een praktijkon-
derzoek naar OGO en Levensbeschouwing en werd het 
werken met Kleur op gang gebracht (nieuwe methode 
voor levensbeschouwing vanuit sociaal-emotionele 
thema’s). 

Opvallende tendens is dat sommige scholen zich meer 
willen verdiepen in de eigen katholieke identiteit. Daar-
bij blijft de opvatting dat elke godsdienst gelijkwaardig 
is, van essentieel belang binnen de ASKO. 
Elke school geeft op eigen wijze invulling aan de iden-
titeit. De identiteitsbegeleiders maken in samenspraak 
met de schooldirecteuren en de werkgroep Identiteit 
een traject dat past bij de school, het team en de leer-
lingen. De verscheidenheid binnen de ASKO is daarbij 
een grote rijkdom! Tevens werpt deze verscheidenheid 
de vraag op naar de éénheid van de ASKO. Wat maakt 
de ASKO scholen nou zo ASKO? Deze vraag stond 
centraal op de studiemiddag Identiteit in november 
2009. Aan de hand van twee lezingen en diverse work-
shops gingen de schooldirecteuren en teamleden van 
verschillende werkgroepen Identiteit aan de slag met de 
éénheid en verscheidenheid van identiteit binnen de 
ASKO. Dit biedt volop inspiratie voor nieuwe activitei-
ten in 2010. 

Kunst in de Rivierenbuurt
In wat voor een buurt woon ik eigenlijk? En hoe ver-
houdt die buurt zich tot de rest van Amsterdam? In 
het project ‘Mijn buurt, mijn Amsterdam’ gingen de 
leerlingen van de St. Catharinaschool, een ASKO-school 
in de Rivierenbuurt, aan de slag met deze vragen. Het 
resultaat: de kinderen zijn trots op hun buurt en stad. De 
school is door dit project een duurzame samenwerking 
aangegaan met diverse kunst- en cultuuraanbieders in 
Amsterdam en de middenstand in de buurt. Daarmee is 
een mooie basis gelegd voor nieuwe culturele activitei-
ten van de school. 
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Fotografieles van FOAM
Het schoolbrede project was onderdeel van het traject 
‘Meer cultuur op school’ van Mocca (Match Onderwijs 
en Cultuur Amsterdam) en het AFK (Amsterdams Fonds 
voor de Kunst). Aan het traject deden twee middelbare 
scholen en acht basisscholen mee, waaronder de St. 
Catharinaschool. 
De groepen 1 tot en met 4 kregen fotografieles van 
medewerkers van FOAM (Fotografiemuseum Amster-
dam). Daarna gingen ze in kleine groepjes de buurt in 
om foto’s te maken van onder andere de architectuur, 
de mensen, het groen of de speelpleinen.

Kunstboek en PR
De groepen 5 en 6 werkten in workshops samen met 
Stichting WG-Kunst, een organisatie voor kunst- en 
cultuureducatie door kunstenaars. Zij gingen in groep-
jes naar de Rijnstraat, de belangrijkste winkelstraat in 
de buurt van de school. Na korte interviews met de 
winkeliers maakten de groepjes kunstwerken voor de 
winkels. Zo kreeg de kaasboer een kaastaart van klei en 
de opticien een aantal gigantische, gekke brilmonturen.
De groepen 7 en 8 maakten animatiefilmpjes over vijf 
verschillende periodes in Amsterdam, van het jaar 1200 
tot ver in de toekomst. 
Paradepaardje van het project is een boek met alle 
foto’s, kunstwerken, gedichtjes en een portret van elk 
kind. Ook de animatie van de groepen 7 en 8 is erin 
verwerkt. Voor de school is het boek een mooi PR-mid-
del om zich te profileren met kunst en cultuur.

Creatieve ASKO-scholen
Op dit moment biedt stichting Mocca scholen in Am-
sterdan een breed palet en vouchers aan voor creatieve 
projecten tijdens de lesuren en ook daarna. Maar er is 
nog te weinig sprake van samenhang. 
Slechts enkele scholen hebben een duidelijk cultuurbe-
leid: binnen de ASKO is dat onder andere de St. Jan-
school. Voor de scholen buiten Amsterdam is cultuurbe-
leid al helemaal lastig uit te voeren, mede door gebrek 
aan middelen.
Onze consulenten Beeldende Vorming (Bevo) kunnen 
helpen bij het maken van beleid en het werven van 
fondsen. 

Steunpunt Bewegingsonderwijs
Het Steunpunt Bewegingsonderwijs begeleidt scholen 
waar geen vakleerkracht werkzaam is en coacht ook 
leraren van de onderbouw en vakleerkrachten. Hoog-
tepunt van alle activiteiten zijn de jaarlijkse sportdagen 
voor groep acht. Nieuw in 2009 was een lessencyclus 
Circulatievolleybal die de bovenschoolse consulent van 
het steunpunt schreef voor de scholen die meedoen 
aan deze sportdag.
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ASKO-sportdag
Achtste groepers van veertien scholen beleefden op 
maandag 18 mei en dinsdag 19 mei 2009 een sportieve 
en gezellige dag op sportpark Middenmeer in Water-
graafsmeer. Per sportdag deden ongeveer 175 leerlin-
gen mee. Behalve enkele prijzen (medailles) ontvingen 
alle kinderen een vaantje en een vaardigheidsdiploma.
Het Circulatievolleybal bleek een succes. En ook het 
experiment met het registreren van sportieve ploegen 
voor de Fair Play prijs was geslaagd.

Leerlingvolgsysteem
Het steunpunt maakt een map met lijsten waarmee vak-
leerkrachten kunnen zien op welk niveau hun leerlingen 
bewegen en welke verbeteringen nodig zijn. Ook kun-
nen zij op de lijsten bijhouden welke vorderingen wor-
den gemaakt bij bijvoorbeeld bokspringen, verspringen 
of oefeningen aan de ringen. De map is in 2010 klaar.
Bijeenkomsten
Er waren scholingsbijeenkomsten rond specifieke 
thema’s voor alle vakleerkrachten van de ASKO, zoals:
• Scholingsbijeenkomst ‘Klimmen en Klauteren’ op basis 

van de map ’Kennismaken met sportklimmen’. 
• Scholingsbijeenkomst Multi-etniciteit.

Toekomst
In 2010 wordt bekeken hoe Motorische Remedial 
Teaching is te introduceren op diverse scholen en welk 
aandeel de bovenschools consulent daarin kan hebben.

Veilige scholen 
Tijdens het schooljaar 2009-2010 is een procedure 
opgesteld om de veiligheid op de scholen te verbete-
ren. Het gaat daarbij met name om de handelingen die 
bij het openen en sluiten van de scholen de aandacht 
verdienen. Het is raadzaam de deuren te sluiten tijdens 
de lessen en duidelijke afspraken te maken voor als er 
tijdens de schooluren bezoekers of leveranciers het 
schoolgebouw in willen.

Opleiden van pabostudenten 
Sinds 2006 zijn er negen ASKO-scholen waar studenten 
worden opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs 
volgens het model Opleiden in de School (OPLIS). Bin-
nen OPLIS werkt de ASKO samen met de pabo’s van de 
Hogeschool van Amsterdam en de IPABO.

Resultaten
Met OPLIS is het volgende bereikt:
• De lerarenopleiding sluit beter aan bij specifieke 

behoeften van het onderwijs in Amsterdam, en dus 
ook bij de ASKO.

• Studenten maken vroegtijdig kennis met specifieke 
onderwijsconcepten van de ASKO-scholen, zoals 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
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• Deelnemende studenten zijn na het afstuderen direct 
inzetbaar op ASKO-scholen.

Verder is extra subsidie toegekend voor het werken met 
academische opleidingsscholen die ook onderdeel zijn 
van OPLIS. Op deze scholen onderzoeken zowel stu-
denten als leraren in groepen hoe zij de kwaliteit van het 
onderwijs kunnen verbeteren. Zij richten zich op zowel 
het ontwikkelen van het onderwijs als op de school als 
geheel en de professionaliteit van de leerkracht.
De ASKO heeft zes Academische Opleidingsscholen: 
de Mijlpaal, de Achthoek, de Willibrord, St. Lidwina, de 
Avonturijn en de Archipel. Zij doen in samenwerking 
met de Hogeschool van Amsterdam (PABO HvA) mee 
aan OPLIS en werken allemaal met het OGO-concept. 
De ambitie van de ASKO is om meer opleidingsscholen 
te creëren.

Onderwijstoptalent op ASKO-school
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt reikte in 2009 de 
OnderwijsTopTalentPrijs uit aan student Carolijn Raes. 
Raes was met haar afstudeerproject Wetenschap en 
Techniek de beste student van de Nederlandse pabo’s. 
Zij volgde binnen OPLIS een stage op ASKO-school 
St. Lidwina. Daar ontwikkelde Carolijn Raes workshops 
en een cd-rom voor de invoering van Wetenschap en 
Technieklessen in het basisonderwijs. De jury noemde 
haar inzending verrassend vanwege de uitstekend vorm-
gegeven cd-rom met lesideeën. De overdraagbaarheid 
van dit project is groot, aldus het beoordelingsrapport. 
Carolijn is inmiddels in vaste dienst bij de Lidwinaschool 
en werkt daar één dag per week als techniekcoördina-
tor.

Publicaties en onderzoeksmatig werken
In het boek ‘De Academische Opleidingsschool. Samen 
opleiden, onderzoeken en onderwijs ontwikkelen’, een 
gezamenlijke uitgave van PABO HvA en de ASKO, schet-
sen leraren, opleiders, studenten, directies en anderen 
een beeld van hun activiteiten voor OPLIS van de afge-

lopen drie jaar. Hierin is ook een bijdrage van onderwij-
stoptalent Carolijn Raes (zie ook de voorgaande alinea) 
opgenomen.

In het boek ‘Perspectieven op Samen Leraren Opleiden’, 
een uitgave van de vereniging voor Lerarenopleiders 
Nederland is een tekst over ASKO-opleidingsschool St. 
Jan opgenomen. Dit praktijkverhaal geeft een beschrij-
ving van de taken van een mentor en een schoolop-
leider. Verder wordt voorzichtig het succes van deze 
opleidingsschool verklaard. Kenmerkend voor het on-
derwijsteam van de St. Jan is zelfsturing, samenwerking 
en een onderzoeksgerichte houding. Het Opleiden in 
de School is de trigger geweest om een verdere profes-
sionaliseringsslag teweeg te brengen. De samenwerking 
met IPABO is verder niet gestoeld op subsidieregelin-
gen en ad hoc beleid, maar op een gedeelde lange 
termijn visie.

Kennisdeling
Kennisdeling is één van de pijlers binnen het project 
OPLIS. De ASKO vindt het belangrijk kennis en ervaring 
met anderen te delen. Vanuit de scholen zijn in 2009 
twee OGO-workshops georganiseerd voor alle betrok-
ken leerkrachten, studenten en andere belangstellen-
den. Dit schooljaar trokken de OGO-workshops ruim 
130 deelnemers.

Universitaire pabo
Komend schooljaar gaat de ASKO nauw samenwer-
ken met de Universitaire pabo’s van Amsterdam: PA 
kwadraat (VU en IPABO) en de Universitaire Pabo van 
Amsterdam (UVA en HvA). Er wordt een Academische 
Opleider in de School aangesteld die de studenten zal 
begeleiden bij het verder ontwikkelen van leerkracht- 
en onderzoeksvaardigheden. Dit schooljaar lopen er al 
drie studenten van PA2 stage op ASKO-scholen. Door 
het investeren in universitaire pabostudenten hopen we 
in de toekomst universitair geschoolde leerkrachten in 
huis te halen.

Foto: Brenda de Vries



Het leveren van maatwerk voor huisvesting 
van ASKO-scholen is en blijft een belangrijk 
uitgangspunt. Ook bij het kersverse pand 
voor het bestuurskantoor, de bouw van 
nieuwe scholen én op gebied van ventilatie 
en energiebesparing. 

De ASKO is er voorstander van dat ook de gemeente 
bij bouwbeleid met een bredere blik kijkt naar wensen 
en behoeften van diverse groepen uit de samenleving. 
In de gymzaal of gemeenschappelijke ruimte van een 
school zouden buurtactiviteiten voor ouderen of wijk-
bewoners kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld een brede 
school kan ook welzijnsvoorzieningen aan omwonenden 
bieden. Zo kunnen ouderen en andere wijkbewoners 
meer in contact komen met kinderen en hun ouders, wat 
een positieve bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen 
van meer begrip voor elkaar en meer saamhorigheid. 
In deze context pleit de ASKO ervoor dat budgetten en 
subsidies beter en efficiënter worden aangewend. Als 
een gebouw faciliteiten kan gaan bieden aan kinderen, 
ouderen, (chronisch) zieken, (allochtone) gezinnen en 
anderen zouden verschillende financiële stromen ge-
bundeld kunnen worden en efficiënter worden besteed. 
Mogelijk spaart de gemeente hiermee niet alleen geld 
uit: zo worden multifunctionele accommodaties ont-
wikkeld die inspelen op behoeften binnen de lokale 
samenleving. 
Gelukkig wordt dit ook door de overheid onderkend. 
Om tot oplossingen te komen, vinden verkennende 
besprekingen plaats met de gemeente. Echter: deze 
weg is lang!

Nieuw ASKO-bestuurskantoor
De nieuwbouw van het bestuurskantoor is eind decem-
ber opgeleverd. Deze is gelegen in een ecologische 
zone en vormt met een organische architectuur niet 
alleen een harmonieus geheel met de omgeving: het 
biedt de medewerkers van het kantoor ook een bijzon-
der prettig werkklimaat. Kortom: er staat een gebouw 
dat het oog streelt en bijdraagt aan het welzijn van alle 
ASKO-werknemers. Het kantoor is ontworpen door 
architectenbureau Alberts & van Huut, promotors van 
het organisch bouwen. Belangrijk uitgangspunt daarbij 
is dat de functie de vorm bepaalt. Ton Alberts en Max 
van Huut zijn met name bekend door hun ontwerp van 

het hoofdkantoor van de NMB-bank (nu ING Bank) in 
Amsterdam Zuidoost en het kantoor van de Gasunie in 
Groningen.
Bijzonder aan het nieuwe pand van het ASKO-be-
stuurskantoor is dat er geen enkele rechte hoek in is te 
bekennen en dat ook de ramen geen standaard rechte 
vormen hebben.
In 2010 zal het gebouw officieel worden geopend.

Brede school Mgr. Bekkers
Groepen van de Mgr. Bekkersschool bivakkeerden een 
jaar lang onder een vreemd dak. Zes groepen zaten in 
een voormalig schoolgebouw van het Speciaal On-
derwijs, zeven groepen kregen les in zeecontainers die 
daarnaast waren geplaatst. Half oktober was het zover. 
De school trok in een mooi nieuw gebouw aan de 
Volendammerweg in Nieuwendam, op dezelfde plek 
waar eerst het oude gebouw stond. Stadsdeel Noord, 
de ASKO en de Mgr. Bekkersschool werkten plezierig 
samen aan dit bouwproject. Het resultaat mag er zijn. 
De schooldirectie trok alle registers open om een waar 
spektakel van de opening te maken. De kinderen zon-
gen het Brede Bekkerslied en er volgde een bruisende 
feestweek met onder andere een bezoek van circus 
Kristal en een vossejacht die buurtbewoners hadden 
georganiseerd.
De school, de voorschool en welzijnsvoorzieningen zijn 
nu onder een dak samengebracht. Een grote verbete-
ring zijn de enorm brede gangen. Daardoor kunnen nu 
groepjes kinderen ook buiten hun lokaal opdrachten 
uitvoeren. Door de deuren met dik veiligheidsglas zijn 
andere groepen kinderen niet te horen en is de rust 
gegarandeerd. In 2010 zijn betrokkenen drukdoende 
om verder vorm te geven aan de inhoudelijke invulling 
van de brede school en het beheer daarvan. Een proces 
dat zijn eigen dynamiek kent en veel tijd vergt, maar 
ook moet worden gezien als een leerzame ervaring: niet 
alleen voor deze school, maar ook voor de ASKO in 
brede zin.
Schooldirecteur Leen van Netten: “Dit gebouw is een 
succes. De inrichting is super. Je gaat met plezier naar 
school en daar gaat het toch allemaal om.”

Gezonde lucht en energiebesparing
In verreweg de meeste scholen in Nederland laat het 
binnenmilieu te wensen over, (oude) regelgeving op 
onderwijshuisvestingsgebied blijft ons achtervolgen. De 
gebouwen voldoen weliswaar aan de wettelijke eisen, 

Asko-bouwnieuws

17 asko jaarverslag 2009



maar kwaliteitseisen blijken veel te laag gesteld te zijn. 
Luchtkwaliteit is slecht. Met name door een hoog CO2-
gehalte zijn klaslokalen warm en stoffig… Dat werkt niet 
alleen onprettig, het is ook ongezond. Gelukkig is er 
zicht op verbetering.
De ASKO is betrokken bij een gezamenlijk project van 
het Rijk en de gemeente Amsterdam. Dit pakt de ko-
mende vier jaar het binnenklimaat van 160 scholen aan 
in  Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en de 
gemeente Muiden.  Ook worden maatregelen geno-
men om energiekosten terug te dringen. Denk daarbij 
aan het vervangen van enkel glas door geïsoleerde 
gevelbeglazing en het vervangen van de c.v ketel door 
een hoogrendement type. Op sommige scholen wordt 
(extra) dakisolatie aangebracht.
De uitvoering omvat verschillende fasen. De eerste 
begint waarschijnlijk medio 2010 (zomervakantie). Dan 
zullen met financiën van het Rijk, gemeenten, stadsde-
len en de ASKO verbeteringen in tien ASKO-scholen 
worden doorgevoerd.
Ook De Bron, een school van de ASKO, deed mee aan 
een pilotproject. Als onderdeel hiervan heeft deze 
school onder meer dubbel glas gekregen. Ook wordt 
De Bron de eerste ASKO-school met een CO2-gestuurd 
ventilatiesysteem. 

Werk in uitvoering
• Mgr. Bekkers: zie ook informatie, elders in dit hoofd-

stuk. Nieuwbouw van het lesgebouw voor veertien 
groepen leerlingen. Hierin komen ook een sportzaal, 
VVE lokaal en ouderkamer /ontmoetingsruimte.

• St. Lukas: nieuwbouw van de school binnen een 
gebouwenblok met 72 sociale huurwoningen in de 
stadsvernieuwingswijk Reimerswaal in Amsterdam-
Osdorp. Dit gaat om een nieuw gebouw voor twintig 
groepen leerlingen, inclusief ruimten voor VVE, een 
peuterspeelzaal, een ouderkamer en extra ruimten 
voor naschoolse opvang. Ook komt er een gymnas-
tiekaccommodatie.

• St. Rosa: uitbreiden lesgebouw als gevolg van de 
onderwijskundige vernieuwing. 

• St. Lidwina, dependance: ingebruikname/aanpassing 
voormalige Van Koetsveldschool.

• Vervangen gevelkozijnen: bij De Waaier, Botteloef 
en Biënkorf.

In voorbereiding
• Het Bovenland: nieuwbouw voor twaalf groepen 

leerlingen met extra huisvesting voor ondermeer 
de naschoolse opvang en een peuterspeelzaal. Ook 
komt er een aparte gymnastiekaccommodatie. De 
locatie is een ecologische zone. Bouwaanvraag is 
ingediend. Buurtbewoners tekenden bezwaar aan. 
Hierdoor is er vertraging in de uitvoering. 

• De Satelliet: uitbreiding van het lesgebouw  met 
ruimte voor drie groepen leerlingen en het realiseren 

van de onderwijskundige vernieuwing. Er is ernstige 
vertraging als gevolg van welstandseisen. 

• De Archipel: de locatie voor nieuwbouw in deel-
 gebied IJburg is na intensief overleg vastgesteld. 

In 2010 zal het ruimtelijk en stedenbouwkundig 
programma van eisen vastgesteld kunnen worden. 
Daarna volgt de Europese selectieprocedure voor 
een geschikte architect. Als alles volgens planning 
verloopt, zal het nieuwe schoolgebouw begin 2013 
opgeleverd worden.

• St. Jan: uitbreiden lesgebouw voor twee groepen 
leerlingen. Verder wordt het gebouw aangepast met 
het oog op onderwijskundige vernieuwing. 

• Wespennest: uitbreiden lesgebouw als gevolg van 
de onderwijskundige vernieuwing. 

• Dr. Plesmanschool: in verband met juridische 
procedures tegen de afgegeven bouwvergunning 
stagneren activiteiten voor de uitbreiding van het 
lesgebouw met ruimte voor zes groepen leerlingen 
en aanpassingen als gevolg van de onderwijskundige 
vernieuwing.

• St. Jozef: uitbreiden lesgebouw voor 2 groepen 
leerlingen.

• De Pool: aanpassen lesgebouw als gevolg van de 
onderwijskundige vernieuwing

• De Waaier: aanpassen en uitbreiden lesgebouw als 
gevolg van de onderwijskundige vernieuwing.

Voorgenomen projecten  2010
• De Willibrord: uitbreiden lesgebouw met ruimte 

voor de 17e tot en met de 24e groep leerlingen.
• Nieuwe school Bloemendalerpolder (Weesp-

Muiden): de ASKO diende opnieuw een aanvraag in 
voor het stichten van een school in de toekomstige 
Vinex-locatie tussen de gemeenten Weesp en Mui-
den. Wanneer het ministerie uiteindelijk goedkeuring 
geeft, zal de ASKO hier voor huisvesting zorg dragen.

• A. Bekema: De A. Bekema is in het centrum van 
Duivendrecht gehuisvest, op een plek die door de 
gemeente wordt herontwikkeld. De ASKO vraagt 
daarom voor 2010 vervangende nieuwbouw aan. 
Overleg tussen de gemeente OuderAmstel, ASKO, 
Openbaar Onderwijs, Welzijnsinstellingen, buurtbe-
woners en overige belanghebbenden loopt. Bedoe-
ling is om uiteindelijk twee brede basisscholen met 
sportaccommodatie te realiseren, gecombineerd met 
woningbouw. De ASKO zal in elk overleg participe-
ren om haar belangen te waarborgen.

• Nieuwe school op voormalig Shellterrein: de locatie 
voor tijdelijke huisvesting in deelgebied Overhoeks 
– Buiksloterham, vooruitlopend op de definitieve/
permanente huisvesting in deelgebied Buiksloter-
ham, is vastgesteld. Naar verwachting is die tijdelijke 
huisvesting in augustus 2010 klaar, waarna de nieuwe 
school kan starten.
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 Hal. 

 Centrale directie. 

 Secretariaat. 

 Werk in uitvoering. 

 Materiële zaken. 

 Personeelszaken. 



 Opening van het schooljaar 2009/2010 
op de Mijlpaal, waar de kinderen 

aan het werk gaan met een landenthema.
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	Wat	is	het	leuk	in	het	onderwijs	

JAAR IN BEELD (2)

 In de zomer lagen de schooltuinen van 
de St. Augustinusschool er weelderig bij. 

Kleuters verwerkten de grote tomatenoogst 
tot saus. De kinderen hebben zelf gekookt

 en hun eigen eten opgegeten:
 macaroni met tomatensaus.

 Theater op de Boomgaard. 

 Groepen van de bovenbouw van 
Amsterdamse basisscholen gingen een dagje 

naar een boerderij. Doel hiervan is dat 
kinderen de relatie leggen tussen het 

boerenwerk en het eten dat dagelijks op 
hun bord ligt. De Regenboog en 

de Antoniusschool waren van de partij.

 Carnaval op de Waaier.



Kinderen van de St. Aloysiusschool 
zamelen geld in voor slachtoffers van de 
aardbeving in Haïti, onder meer door 
het verkopen van boeken.

Cursus Taal en ouders 
op de Willibrord.
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	Bijzondere	momenten	van	ASKO-scholen	

 De St. Jan heeft een rijk kunst en cultuur lesaanbod. 
 Er is een actieve Kunst en Cultuur Commissie van ouders 
 en leerkrachten. Doel is om alle kinderen (groep 1 t/m 8) in 
contact te brengen met verschillende kunstvormen.

 Ergonomische nieuwe meubels voor 
 de A. Bekemaschool. De kersverse stoelen 
bevorderen een goede zithouding.

 Hoor wie klopt daar op 
 de Antoniusschool?

asko jaarverslag 2009
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Leraren in het basisonderwijs verdienen meestal 
hetzelfde. Maar weinigen hebben nu een 
LB-functie. Binnenkort gaat dit veranderen. 
Meer leerkrachten krijgen de gelegen-
heid door te stromen naar de hogere 
LB-salarisschaal. Het percentage LB-
leraren zal in 2014 zelfs naar 40 procent 
stijgen. Om het lerarenvak extra aan-
trekkelijk te maken, is afgesproken de 
Functiemix in te voeren: een nieuwe 
verdeling van onderwijsfuncties over 
de salarisschalen. Onderwijsvakbon-
den en de minister van OCW legden 
dit onlangs vast in het Convenant Leer-
kracht en in de CAO voor primair 
onderwijs. Voorgaande houdt in dat 
ook op ASKO-scholen meer leraren 
naar hogere en beter betaalde LB-
functies gaan. 

Voorbereidingen Functiemix
Op de directietweedaagse in maart 2009 is geïnven-
tariseerd hoe de Functiemix idealiter ingevoerd zou 
moeten worden en wat daarvoor nog nodig zou zijn. 
Later in het jaar is een werkgroep Gesprekkencyclus 
ingericht met als doelstellingen:
1. Op basis van ervaringen een standaard ontwikkelen 

voor gespreksprocedures, de competenties en indi-
catoren en de te hanteren formulieren

2. Presenteren van ontwikkelingen en eindproducten
3. Fungeren als klankbord voor directies voor vragen, 

dilemma’s en advies
4. Mogelijkheden tot het volgen van een scholing voor 

directies in het voeren van (verschillende)beoorde-
lingsgesprekken

Directies van de Rosaschool, de Achthoek en de St. 
Janschool zijn naast P&O-medewerkers en een regioma-
nager in deze werkgroep vertegenwoordigd.

Stand van zaken
De werkgroep ontwikkelde de volgende instrumenten:
• Beoordelingsformulier voor leerkrachten en Intern 

Begeleiders
• Functioneringsgesprekformulier
• Voortgangsformulier
• Sollicitatieformulier LB
• Gesprekkencyclus
• POP/ bekwaamheidsdossierformulier

Over bovenstaande producten is gecommuniceerd 
met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
en het bestuur. Tevens is naar aanleiding van de analyse 
en de ontwikkelde instrumenten een directiedag 
ingericht met workshops om de directies van de 
scholen te ondersteunen bij de implementatie van 
deze producten. Daarnaast verschenen bulletins voor 
leerkrachten om hen op de hoogte te houden van het 
laatste Functiemix nieuws. 
De ASKO inventariseert nu vragen, wensen en 
behoeften van scholen om hierop vervolgens actie te 
ondernemen.
In mei 2010 worden de eerste sollicitatiegesprekken 
gevoerd met potentiële LB-leerkrachten.

Personeel
Scholen krijgen extra geld om leraren hogere  
salarissen en betere carrièremogelijkheden  
te bieden. 

Illustratie: Floor Leemans
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Wie zijn de ASKO?
Wie werken bij de ASKO? Veel mensen die in hun vrije tijd muziek 
maken, zingen of in een band spelen, zo bleek tijdens  het tweejaarlijkse 
personeelsfeest ofwel het ASKO Muziekfestival. Eén podium was 
gereserveerd voor optredens van ASKO-medewerkers.
Het personeelsfeest wordt georganiseerd door de afdeling P&O en 
is een goed middel om zowel de banden tussen scholen onderling als 
die tussen scholen en het bestuurskantoor te versterken. Medewerkers 
worden zich er door zo’n feest meer bewust van dat zij onderdeel zijn 
van een groter geheel. Naar schatting waren tussen de 500 en 600 
van de in totaal 978 ASKO-medewerkers aanwezig tijdens het ASKO 
Muziekfestival. Hun reacties na afloop waren unaniem positief.  



24 asko jaarverslag 2009

Young Professionals
P&O organiseerde een introductiemiddag voor afstude-
rende LIO-stagiairs. Deze worden door de ASKO Young 
Professionals genoemd. De introductie is bedoeld als 
nadere kennismaking tussen toekomstige startende 
leerkrachten en de ASKO. Door het voorstellen van de 
verschillende scholen op het gebied van onder andere 
cultuur, diverse onderwijsconcepten, omgeving en 
grootte krijgen de studenten een indruk waar de ASKO 
voor staat. Er kwam bijvoorbeeld ook een schooldirec-
teur aan het woord over de dagelijkse onderwijspraktijk. 
De ASKO hoopt met zo’n middag stagiairs nog steviger 
aan zich te binden. Het voornemen is deze introductie 
in het volgende schooljaar te herhalen. 

Loopbaanontwikkeling
Sinds medio 2009 biedt de ASKO interne loopbaan-
trajecten aan. Diverse scholen hebben hier inmiddels 
gebruik van gemaakt. De trajecten zijn bedoeld voor 
leerkrachten die zijn vastgelopen in hun werk, op een 
kruispunt staan in hun leven, niet goed functioneren 
of een outplacementtraject krijgen aangeboden. Een 
gemiddeld traject omvat zes gesprekken. In het streven 
naar competente medewerkers is deze extra dienstver-
lening een waardevolle toevoeging aan het bestaande 
personeelsbeleid. 

Stedelijke kweekvijver?
De Kweekvijver, een training voor potentiële kandidaten 
voor management functies, ging voor de derde keer van 
start. Medio 2009 is er vanuit de overheid subsidie toe-
gekend voor een stedelijke kweekvijver. In overleg met 
overige besturen van het bijzonder onderwijs wordt 
bekeken of de kweekvijver kan opgaan in een stedelijke 
kweekvijver. Deze kweekvijver zal dan ook mogelijkhe-
den bieden voor functies in het middenmanagement. 

ASKO-stichtingen
De ASKO bestaat uit vijf stichtingen. Al deze stichtingen 
worden centraal door hetzelfde bestuur bestuurd (via 
een zogenaamde personele-unie constructie).
Vier stichtingen vormen het bevoegd gezag over 31 
basisscholen met circa negenduizend leerlingen in Am-
sterdam, Landsmeer, Duivendrecht, Haarlemmermeer, 
Muiden en Weesp. Deze vier stichtingen zijn:
• de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katho-

lieke Basisscholen;
• de Stichting Katholieke Basisscholen Amsterdam;
• de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonder-

wijs;
• Stichting Samenwerkingsscholen voor Katholiek/

Protestants-Christelijk Basisonderwijs. 

De bij de ASKO aangesloten basisscholen hebben elk 
hun eigen naam, eigen gezicht en eigen verantwoorde-
lijkheid en worden aangestuurd en ondersteund door 
het bestuurskantoor. 
De vijfde stichting, te weten de AKKO (de Stichting 
Amsterdamse Katholieke Kinderopvang) is  bedoeld om 
alle beleid en activiteiten te bundelen met betrekking 
tot de voor- en naschoolse opvang. Het gaat hierbij om 
kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot vier jaar.

 De heer Henk G. Dijkstra heeft zich gedurende 25 jaar 
met veel enthousiasme en een grote betrokkenheid 
ingezet voor de scholen en leerlingen van de ASKO. 

Per augustus 2009 stopte hij als bestuurslid 
en vice-voorzitter van het bestuur van de ASKO.

De organisatiegeledingen

Bestuur
Het bestuur van de ASKO bestond per 31 december 
2009 uit zeven leden, te weten:
• Mevrouw C. Spierenburg (voorzitter);
• de heer H.J.G. Faijdherbe (penningmeester);
• mevrouw A.H.M. Kat-Janus (secretaris);
• de heer drs. W.M.J. Bodha MPH;
• mevrouw drs. C.E.M. Levie;
• de heer mr. B.L. J.M. Noy;
• de heer drs. T.A. Schalij.
De heren drs. F.A.M. ten Brink en H.G. Dijkstra zijn in 
2009 afgetreden. Het bestuur wordt nauw betrokken 
bij de totstandkoming van het beleid en heeft de eind-
verantwoordelijkheid voor de identiteit van de scholen, 
de vaststelling van het strategisch beleid en de financiële 
verantwoording op bestuursniveau. 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten van 
de dertig ASKO-scholen. De leden van de GMR zijn af-
gevaardigd vanuit de afzonderlijke Medezeggenschaps-
raden (MR’s) van de scholen. 

De GMR bestond per 31 december 2009 uit acht 
leden, te weten:
• de heer A. Kossenberg (voorzitter);
• mevrouw J. van Asperen;
• mevrouw J. Booy
• mevrouw G.M. Buijs;
• mevrouw K. Dipotaroeno-van Deene;
• de heer B. van der Geest;
• mevrouw Th. van der Heiden;
• de heer T. Nijst;
• vacature

Bestuurskantoor
De dagelijkse gang van zaken is door het bestuur 
gemandateerd aan de centrale directie van het be-
stuurskantoor (twee personen). Het bestuurskantoor 
is de verbinding tussen het bestuur en de scholen en 
ondersteunt zowel het bestuur als de schooldirecties, 
het onderwijzend personeel en de ouders. De directeu-
ren sturen daarbij op de realisatie van de doelstellingen, 
de ontwikkeling van de onderscheidende scholen en 
werken aan synergie binnen de ASKO. 
De directie wordt ondersteund door:
• de regiomanagers; 
• de controller;
• de afdeling Personeel en Organisatie; 
• de afdeling Materiële Zaken; 
• de afdeling Juridische Zaken; 
• de afdeling Financiële Administratie;
• het secretariaat.
ICT is grotendeels uitbesteed aan een extern bedrijf.



Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen
De Avonturijn Rustenburgerstraat 236 1073 GK Amsterdam
Het Bovenland Brenner 9 1060 NT Amsterdam
De Bron Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam
St. Catharinaschool Vechtstraat 88 1079 JN Amsterdam
Elisabeth-Paulusschool Zaandijkstraat 3 1013 VM Amsterdam
St. Jozefschool Kalfjeslaan 370 1081 JA Amsterdam
St. Lukasschool Notweg 32 1068 LL Amsterdam

Stichting Katholieke Basisscholen Amsterdam
De Achthoek Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Amsterdam
De Archipel Frans Zieglerstraat 201 1087 HN Amsterdam
St. Janschool Kortenaerstraat 30-32 1057 JN Amsterdam
Jozefschool Muiden Kloosterstraat 14 1398 AM Muiden
Jozefschool Weesp Blomstraat 22 1382 AJ Weesp
St. Lidwinaschool Linnaeushof 45-46 1098 KM Amsterdam
De Mijlpaal Westmallepad 11A 1066 PP Amsterdam
St. Paulusschool Koos Vorrinkweg 5 1069 JR Amsterdam
De Pool Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam
Rosa Basisschool Varenweg 2 1031 CB Amsterdam
De Satelliet Kometensingel 52-54 1033 BW Amsterdam
De Waaier Obiplein 115 1094 RB Amsterdam

Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonderwijs
St. Aloysiusschool Westerstraat 297 1015 MH Amsterdam
St. Antoniusschool Lastageweg 50 1011 DB Amsterdam
St. Augustinusschool De Gouwe 21 1121 GC Landsmeer
A Bekemaschool Zonnehof 7-8 1115 TZ Duivendrecht
Mgr. Bekkersschool Beemsterstraat 526 1024 BV Amsterdam
De Bienkorf Mariëndaal 11 1025 BT Amsterdam
De Boomgaard Gibraltarstraat 61 1055 NK Amsterdam
De Botteloef Overslag 1 1034 RV Amsterdam
Bisschop Huibersschool Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam
Dr Plesmanschool Papegaaistraat 4 1171 TK Badhoevedorp
Montessorischool De Regenboog Woudrichemstraat 5 1107 NE Amsterdam
Het Wespennest Breedveld 6 1025 PZ Amsterdam
De Willibrordschool Diemerparklaan 11 1087 EM Amsterdam
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Scholen
Onder de verantwoordelijkheid van de ASKO vallen 31 scholen voor primair onderwijs. Schooldirecteuren geven 
leiding aan de scholen en hun medewerkers. Zij zijn op hun beurt verantwoording verschuldigd aan de regiomana-
gers. Op de scholen vindt de ontwikkeling en uitvoering van het primaire proces plaats binnen het door de ASKO 
geformuleerde strategisch beleid en de visie ‘eenheid in verscheidenheid’.
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 De Biënkorf ging de lucht in: ter uitbreiding werden 
drie lokalen bovenop de school gebouwd. 

 Fijn op het schoolplein van de Rosaschool

 Dramales op de Avonturijn. Door 
deze lessen kunnen kinderen groeien: 
zij krijgen een grotere woordenschat 

en meer zelfvertrouwen.

 Kinderen van de St. Catharinaschool 
werkten aan een kunstproject in en 

over de Rivierenbuurt. 

Foto: Brenda de Vries

JAAR IN BEELD (3)

				Bijzondere	momenten	van	ASKO-scholen			

 Onderwijsteam van de Archipel, 

 de jongste ASKO-school op IJburg. 

Foto: Remko Scheepens 

 Sinds de St. Paulusschool 
met digitale schoolborden werkt, 

wil iedereen er opeens 
een spreekbeurt houden. 



 Hoera, sportdag op de Botteloef. 

 Het Bovenland werkt met een 
continurooster: alle leerlingen 
blijven tussen de middag 
op school over.

Fo
to

: Is
to

ck
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 Op de dr. Plesmanschool 
in Badhoevedorp zitten 
veel voetballertjes en 

sommigen spelen best hoog.

 In het kwaliteitsonderzoek Cool+ 

waren scores van de St. Jozefschool 

bovengemiddeld goed.

 Het onderwijsteam van de Satelliet.
De Jozefschool in Weesp haalde alle kranten 
nadat de school per telefoon was bedreigd. 

Het onderwijsteam ging prima om met 
de massale persaandacht voor deze affaire.

 Begin mei legt de 
bovenbouw van 

de St. Lidwinaschool 
kransen bij het monument 
‘Nooit meer Auschwitz’ om 

stil te staan bij de 
gevolgen van de 

Tweede Wereldoorlog. 
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Nieuw leerlingenadministratie en 
leerlingenvolgsysteem
Absenties registreren, lesroosters maken, dossiers van 
leerlingen bijhouden, toetsuitslagen vergelijken, jaar-
plannen beheren en nog veel meer. Het leerlingvolg-
systeem ParnasSys is alles in een: leerlingvolgsysteem 
en (leerling)administratiesysteem. ASKOmedewerkers 
hoeven nooit meer gegevens dubbel in te voeren of 
op verschillende plaatsen bij elkaar te sprokkelen. Alle 
benodigde informatie is op een centrale plek te vinden. 
Daarbij werkt het systeem via internet. Dat betekent dat 
leerkrachten en anderen niet alleen op school, maar ook 
thuis en op andere locaties kunnen inloggen en ermee 
kunnen (samen)werken. Al deze voordelen en een grote 
gebruiksvriendelijkheid maken dat de ASKO ParnasSys 
op alle scholen zal invoeren. 

Papierstraat
Daarbij is met de gemeente en andere scholen uit de 
stad afgesproken dat zo’n overstap noodzakelijk is voor 
het functioneren van De Papierstraat, een digitale verza-
meling van leerresultaten van kinderen van Amsterdam-
se basisscholen: deze informatie biedt beleidsmakers 
inzicht in hoe het onderwijs ervoor staat en wat nodig is 
om de kwaliteit ervan te verhogen. Om effectief infor-
matie te kunnen aanleveren en vergelijken, is het prettig 
als er zoveel mogelijk met hetzelfde systeem wordt ge-
werkt. Dat lijkt te gaan lukken: de meeste Amsterdamse 
scholen kiezen, net als de ASKO, voor ParnasSys.

Pilots op ASKO-scholen
Om de overstap zo probleemloos mogelijk te maken, 
is ParnasSys eind 2009 uitgetest in een pilot op vier 
ASKO-scholen. De bevindingen zijn overwegend po-
sitief. De scholen zijn vooral over het gebruiksgemak te 
spreken.

Tevreden over netwerkbeheer
In de eerste helft van 2008 is het technisch ICT beheer 
overgedragen van een eigen ASKO ICT-afdeling naar 
een externe partij: QLICT. 
Uiteraard zijn er goede afspraken gemaakt over de 
gewenste dienstverlening voor de scholen en bestuurs-
kantoor. Dit wordt onder andere bewaakt door ener-
zijds het bestuderen van serviceniveaurapportages over 
de geleverde diensten die elk kwartaal door QLiCT 

worden gemaakt. Anderzijds  wordt eens per jaar door 
de ASKO een klanttevredenheidsonderzoek verricht 
onder directeuren en ICT-coördinatoren. Uit de servi-
ceniveaurapportages blijkt dat de met QLiCT gemaakte 
afspraken over het algemeen worden nagekomen. Uit 
het klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat 
de ASKO  tevreden is over de door QLiCT geleverde 
kwaliteit. 

Nieuw netwerk bestuurskantoor
Omdat de servers op het ASKO bestuurskantoor waren 
verouderd, zijn deze medio 2009 vervangen.
Voorafgaand hieraan is bij de gebruikers van het be-
stuurskantoor eerst geïnventariseerd wat hun wensen 
waren. Er is aandacht besteed aan de eisen die zij aan 
de beschikbaarheid van de dienst stelden. Vervolgens 
is een ontwerp gemaakt dat onder andere was geba-
seerd op de eisen uit de inventarisatie, veiligheid, een 
efficiënte invulling van het beheer en toekomstige ICT 
ontwikkelingen/uitbreidingen. 

ICT-scan scholen
Er is onderzoek verricht naar de invulling van ICT op de 
ASKO-scholen. Elk personeelslid was in de gelegenheid 
om hieraan mee te doen. De resultaten zijn per school 
gepresenteerd en kunnen gebruikt worden voor het 
opstellen of bijstellen van ICT-beleid.
Natuurlijk zijn er per school de nodige verschillen, toch 
is een algemene lijn zichtbaar. Medewerkers blijken 
tevreden te zijn over de aanwezige technische moge-
lijkheden en faciliteiten. Hun deskundigheid is door de 
jaren heen veelal toegenomen en er gebeurt steeds 
meer met ICT in de klas en in de organisatie. De gestage 
opmars van de digiborden speelt hierbij zeker mee. 
Over het algemeen ziet men de rol van ICT in de toe-
komst nog veel groter worden en dit wordt als positief 
ervaren. Verder wordt wel aangegeven dat er behoefte 
is aan laagdrempelige, direct toepasbare scholing.
Deze resultaten leiden  wel  tot een uitdaging. De 
meeste scholen zijn niet al te sterk in het planmatig 
invoeren van ICT op school. Zo kan het teveel steunen 
op het goede werk van individuen op den duur risico’s 
met zich meebrengen. Het is dan ook noodzakelijk  om 
als team gezamenlijk een visie op ICT en onderwijs te 
vormen en daarna realistische doelen te ontwikkelen en 
te bewaken. De ASKO zal dit de komende jaren actiever 
gaan ondersteunen met een pakket aan scholing.

Ict-beleid
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len een belangrijke rol spelen in het 
verkrijgen van deze stuurinformatie.

Strategisch beleidsplan 2011-2015  
De ASKO zal in 2010 op basis van 
de maatschappelijke ontwikkelingen 
en de realisatie van het huidige 
strategisch beleidsplan, strategische 
keuzes maken voor de periode 
2011-2015.

Treasury
Het treasurystatuut van de ASKO 
regelt de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de 
betrokkenen in het treasuryproces, 
formaliseert afspraken en procedu-
res en geeft inzicht in de wijze van 
informatieverstrekking.
Het treasurystatuut sluit aan met 
de regeling ‘Beleggen en Belenen 
door instellingen voor onderwijs 
en onderzoek’. Deze regeling zal 
worden gewijzigd per 1 januari 
2010, waarop het treasurystatuut 
van de ASKO aangepast zal worden 
in 2010. 
De ASKO belegt alleen in vast-
rentende waarden (deposito’s en 
obligaties). De ontwikkelingen van 
2009 op de beurs hebben dan ook 
geen invloed op de hoofdsommen 
van de ASKO. Het rendement met 
een laag risicoprofiel is in de loop 
van 2009 verder onder druk komen 
te staan. Hierdoor is het rendement 
voor de ASKO lager dan begroot.
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Planning & control
De ASKO heeft in de huidige be-
leidscyclus (2007-2011) ingezet op 
het verder vormgeven van de plan-
ning & controlcyclus. Er is gewerkt 
aan het verbeteren van de kwaliteit 
en de betrouwbaarheid van de 
basisregistraties, te weten financiën 
en formatie. 
Naast het ontwikkelen van de plan-
ning & control van de uitgaven, is de 
aandacht in de organisatie verbreed 
naar de control van de opbreng-
sten. In 2009 leidde dit tot het 
bestuursbesluit om het leerlingvolg-
systeem Parnassys in de organisatie 
in te voeren.

 Personeelsinformatiesysteem 
Per 1 januari 2009 is de ASKO 
overgestapt van het administratie-
kantoor Dyade naar OSG. De vraag 
naar personele stuurinformatie nam 
sterk toe binnen de organisatie en 
in OSG vond de ASKO een partner 
met wie samen invulling aan deze 
ontwikkeling kan worden gegeven. 
OSG ontwierp samen met CASO/
Edukaat een personeelsinformatie-
systeem, dat voldoet aan de huidige 
personele informatiebehoefte van 
de ASKO.
Maar In 2009 werd CASO/Edukaat 
overgenomen door RAET, waarmee 
de ondersteuning van dit perso-
neelsinformatiesysteem is komen te 
vervallen. In 2010 en 2011 zal de 
ASKO zich in samenwerking met 
OSG oriënteren op een alternatief 
personeelsinformatiesysteem.

 Managementcontracten 
In 2009 is de pilot ‘invoering 
managementcontracten en rappor-
tages’ afgerond. Vanaf het schooljaar 
2010-2011 zal de invoering van de 
managementcontracten plaatsvin-
den binnen alle geledingen van de 
organisatie. 
In deze contracten staan afspraken 
over doelstellingen van ASKO-
scholen (Strategisch Beleidsplan 
2007-2011 en de Schoolplannen) 
en de realisatie hiervan. De eerder 
genoemde informatiesystemen zul-

FINANCIËN



Baten                                                                                                                                           €
Rijksbijdragen OCW 4 4.082.403
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.421.498
College-, cursus-, les- en examengelden -
Baten werk in opdracht van derden -
Overige baten 1.812.930
totaal 47.316.831
Lasten
Salarissen en sociale lasten 3 8.470.124
Lasten personeelsbeleid 2.222.022
Afschrijvingen 1.421.529
Huisvestingslasten 3.084.740
Overige lasten 2.907.911
totaal 48.106.326
Saldo baten en lasten - 789.496

Financiële baten en lasten
Financiële baten 500.000
Financiële lasten -
Saldo financiële baten en lasten 500.000

Resultaat - 289.496
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Uitvoering 2009

Begroting 2010

Aankoop
Nominaal

Verkoop
Nominaal

Waarde
Nominaal

Waarde
Beurs

1 januari 2009

Staatsobligaties 
Nederland

€ 9.320.000 € 9.737.200

Obligatie BNG € 1.000.000 € 1.040.000

Mutaties 2009

Staatsobligaties € 2.700.000 € 4.000.000

Obligaties BNG € 4.630.000

31 december 2009

Staatsobligaties 
Nederland

€ 8.020.000 € 8.784.470

Obligatie BNG € 5.630.000 € 6.027.840
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JAARREKENING 2009

Foto: Istock
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2009 2008
Ref.

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 1.1. 8.158.762 6.544.115
Financiële vaste activa 1.2. 13.779.203 10.262.545

21.937.965 16.806.660

Vlottende activa
Vorderingen 2.1. 4.129.291 4.413.283
Liquide middelen 2.2. 3.822.698 6.591.146

7.951.989 11.004.429
29.889.954 27.811.089

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 3.1 15.353.039 8.641.533
Bestemmingsreserve 3.2 3.177.858 10.436.063
Onbestemd resultaat 0 0

18.530.897 19.077.596

Voorzieningen 4.1. 2.450.525 2.927.220
Kortlopende schulden 5.1. 8.908.532 5.806.273

29.889.954 27.811.089

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2009

Geconsolideerde balans per 31 december 2009
(na resultaatbestemming)

Alle bedragen in euro’s.
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009

2009 Begroting	2009 2008
Ref

Baten
Rijksbijdragen 6.1 43.990.656 43.129.729 41.944.189
Overige 
overheids-
bijdragen en 
– subsidies

6.2 2.042.874 1.300.505 2.036.267

Overige baten 6.3 2.423.412 2.376.259 2.982.460

Totaal baten 48.456.942 46.806.493 46.962.916

Lasten
Personeels-
lasten 

7.1 42.146.472 40.464.700 39.620.896

Afschrijvingen 7.2 1.240.015 1.437.327 1.042.065
Huisvestings-
lasten 

7.3 3.105.451 3.060.472 3.211.823

Overige lasten 7.4 3.256.188 2.763.733 3.234.001

Totaal lasten 49.748.126 47.726.232 47.108.785

Saldo baten 
en lasten

-1.291.184 -919.739 -145.869

Financiële ba-
ten en lasten

8.1 744.485 750.000 852.348

Resultaat -546.699 -169.739 706.479
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009

2009 2008
Ref.

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

Resultaat -546.699 706.479

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 7.2 1.240.015 1.042.066
Mutaties voorzieningen 4.1 -476.695 239.021

763.320 1.281.087

Verandering in vlottende 
middelen:

Vorderingen 2.1 283.992 -658.230
Schulden 5.1 3.102.259 150.519

3.386.251 -507.711

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

3.602.872 1.479.855

Kasstroom uit investerings-
activiteiten

Investeringen materiële 
vaste activa

2.1. -2.934.021 -2.270.152

Desinvesteringen 
materiële vaste activa

2.1. 79.358 175.895

Overige investeringen 
financiële vaste activa

2.2. -3.516.658 -68.452

Kasstroom uit investerings-
activiteiten

-6.371.321 -2.162.709

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

0 0

Mutatie liquide middelen 2.768.448 -682.856
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2009 2008

€ €

Het verloop van de 
geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 6.591.146 7.274.002

Mutatie boekjaar -2.768.448 -682.856

Stand per 31 december 3.822.698 6.591.146
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1. ALGEMENE TOELICHTING

Toelichting op de geconsolideerde 
balans en staat van baten en lasten

1.1 Activiteiten
De activiteiten van de Amsterdamse Stichting voor 
Katholiek Basisonderwijs en haar groepsmaatschappijen 
(Stichting Amsterdamse Samenwerkende Basisscholen, 
Stichting Katholieke Basisscholen Amsterdam en Stichting 
Amsterdamse Katholieke Kinderopvang) zijn in 2009 
binnen een personele unie uitgevoerd. De activiteiten 
bestaan voornamelijk uit:
- het geven van Primair Onderwijs in Amsterdam en 

omstreken;

1.2 Consolidatie
De ASKO vormt een personele unie van de volgende 
stichtingen:
• Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonderwijs 
• Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke 

Basisscholen 
• Stichting Katholiek Basisonderwijs Amsterdam 
• Stichting Amsterdamse Katholieke Kinderopvang
• Stichting Samenwerkingsscholen voor Katholiek/

Protestants-Christelijk Basisonderwijs.

Onderlinge balansposities en onderlinge transacties zijn 
in de geconsolideerde jaarrekening geëlimineerd. 
De debiteuren en crediteuren van alle stichtingen zijn 
verantwoord in Stichting Amsterdamse Samenwerkende 
Katholieke Basisscholen. De verrekening met deze 
stichtingen vindt plaats door onderlinge rekening-cou-
rantverhoudingen. Deze onderlinge rekening-courant-
verhoudingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening 
geëlimineerd.

De debiteurenpositie van het Ministerie van OC&W is 
voor het totale jaarbedrag verantwoord in Stichting Am-
sterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen. De 
correctie op deze positie voor de periode januari tot en 
met juli 2010 is per individuele school verantwoord. 

1.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-
recte methode. De geldmiddelen in het kasstroomover-
zicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten. 

1.4 Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de 
jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 
leiding van de instelling over verschillende zaken zich 
een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van 
het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk 
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

2.1 Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in over-
eenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn 
van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslagge-
ving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsver-
mogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigings¬prijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgings-
prijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met 
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten op-
zichte van het voorgaande jaar.

2.3 Materiële vaste activa
Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs 
verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd 
zijn op de geschatte economische levensduur en bere-
kend over de aanschaffingsprijs. Als ondergrens van de 
te activeren zaken wordt € 500,- gehanteerd.

De afschrijvingspercentages bedragen:
2009

Gebouwen 10
Leermiddelen 12,5
Meubilair en inrichting 6,7 / 10
Computerapparatuur en software 25
Bekabeling 10
Vervoermiddelen 20

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsevenredigheid 
afgeschreven. Doelsubsidies voor investeringen in ma-
teriële vaste activa worden in een egalisatievoorziening 
opgenomen ter dekking van toekomstige afschrijvingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan 
de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorzie-
ning wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

 

2.4  Financiële vaste activa

Effecten 
De onder financiële vaste activa opgenomen effecten, 
die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaam-
heid van de onderneming duurzaam te dienen, worden 
gewaardeerd tegen de laagste waarde van de verkrij-
gingsprijs, beurswaarde, a pari of amortisatiewaarde.

2.5 Bijzondere waardeverminderingen  
 van vaste activa
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwij-
zingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waar-
devermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waarde-
vermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamor-
tiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de 
boekwaarde van het actief en de best mogelijke schat-
ting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt 
tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief 
zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het 
instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daar-
voor opgenomen was, dient te worden teruggenomen 
indien de afname van de waardevermindering verband 
houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. 
De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag 
dat nodig is om het actief te waarderen op de geamor-
tiseerde kostprijs op het moment van de terugname, 
als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 
waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt 
in de staat van baten en lasten verwerkt.

2.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in min-
dering te worden gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

2.7 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken 
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden.
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2.1 Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in over-
eenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn 
van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslagge-
ving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsver-
mogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigings¬prijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgings-
prijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met 
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten op-
zichte van het voorgaande jaar.

2.3 Materiële vaste activa
Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs 
verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd 
zijn op de geschatte economische levensduur en bere-
kend over de aanschaffingsprijs. Als ondergrens van de 
te activeren zaken wordt € 500,- gehanteerd.

De afschrijvingspercentages bedragen:
2009

Gebouwen 10
Leermiddelen 12,5
Meubilair en inrichting 6,7 / 10
Computerapparatuur en software 25
Bekabeling 10
Vervoermiddelen 20

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsevenredigheid 
afgeschreven. Doelsubsidies voor investeringen in ma-
teriële vaste activa worden in een egalisatievoorziening 
opgenomen ter dekking van toekomstige afschrijvingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan 
de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorzie-
ning wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten
Statutaire regeling inzake bestemming resultaat en resultaatbestemming 2009 opnemen. 
Voorgesteld wordt het resultaat ad  € -546.699  als volgt te verdelen:

 -546.699
 
Toevoeging algemene reserve 6.711.506
Toevoeging aan bestemmingsreserves -7.258.205
 
Resultaat	na	bestemming	 0 
 
Gebeurtenissen na balansdatum
In de periode 1 januari 2010 tot en met 15 juni 2010 hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die van 
invloed zijn op de financiële positie van de ASKO per 31 december 2009.

3.1 Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boek-
jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn 
verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 

3.2 Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de 
staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsi-
dieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn ge-
derfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord 
als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en 
de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in mate-
riële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrij-
vingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

3.3 Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit ver-
huur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

3.4 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een 
schattingswijziging plaatsvindt van de economische 
levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële 
vaste activa zijn begrepen onder de overige opbreng-
sten.

3. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

3.5 Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van 
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werkne-
mers.

Pensioenen 
De instelling heeft de toegezegd-pensioenregelingen bij 
bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou sprake zijn 
van een toegezegde-bijdrageregeling.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de stich-
tingen op contractuele of basis premies aan het ABP. 
Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen 
verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioen- 
regelingen. De premies worden verantwoord als perso-
neelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa 
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermin-
dering van toekomstige betalingen. 

3.6 Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien 
uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het re-
sultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille 
van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op 
grond van de aard, omvang of het incidentele karakter 
van de post.

3.7 Financiële baten en lasten

Rentebaten 
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de betref-
fende activa.
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