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Vijf jaar goed onderwijs en goed rentmeesterschap

De 21 openbare scholen van onze stichting bestaan niet sinds 2008. De historie van de meeste scholen gaat 
zelfs terug tot ver in de vorige eeuw. Over de geschiedenis van al deze scholen zou je een prachtig boek 
kunnen schrijven, want menig Amsterdammer heeft openbaar onderwijs genoten in Amsterdam Zuid en 
Centrum. Dit stukje is geen inleiding op dat boek, maar slechts het voorwoord van ons vijfde jaarverslag.  

Een uitvoerige terugblik op die vijf jaar vindt u niet in dit jaarverslag, maar voor ons was 2012 wel het jaar om 
bewust terug te kijken en onszelf een aantal vragen te stellen. Wat hebben we bereikt, maken wij de juiste 
keuzes en zijn we gezond? Met name die laatste vraag was in 2012 actueel, want ook het basisonderwijs 
wordt steeds meer getroffen door hogere kosten en stille bezuinigingen. Vijf jaar is gewerkt aan een valide 
en stevige organisatie. Het uitgangspunt waarmee wij in 2008 aan de slag gingen was: Goed onderwijs en 
Goed rentmeesterschap!

In vijf jaar zijn wij samen met scholen in staat geweest om een stevige onderwijsorganisatie op te zetten. 
De 21 scholen staan duidelijk op de kaart, behalen goede resultaten en het belangstellingspercentage is 
groeiende. 

Goed onderwijs bieden en streven om zoveel mogelijk geld in te zetten voor het primaire proces: de 
leraar voor de klas. Dat laatste is ook in 2012 gelukt door zorgvuldig om te gaan met de middelen die wij 
ontvangen vanuit het Rijk en de Gemeente. Onze uitgangspositie is goed en biedt volop kansen om als 
onderwijsorganisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Ook in 2012 was ons strategisch beleidsplan leidend. Meerdere keren per jaar proberen wij de uitvoering en 
voortgang van dit plan in beeld te brengen. Wij zijn positief over de resultaten, maar zien ook nog genoeg 
ontwikkelpunten.

Zo hebben we in 2012 op meerdere niveaus intensief gewerkt aan meer opbrengstgericht werken. De 
specifieke leergangen die de directeuren, intern-begeleiders en MT-leden op dit gebied hebben gedaan 
zijn inmiddels afgerond. De toepassing en uitvoering hiervan in de praktijk kost echter meerdere jaren. Het 
rendement van die leergangen is niet meteen zichtbaar, maar de aandacht voor data, collegiale consultatie 
en andere vormen van reflectie zijn anno 2012 niet meer weg te denken in ons onderwijs. In dit jaarverslag 
vindt u diverse activiteiten op dit gebied.

Wij hopen dat de diverse doelgroepen – ministerie van OCW, leden van de Commissie van Toezicht, 
raadsleden van de stadsdeelraden Centrum en Zuid, personeelsleden op de scholen, de (gemeen–
schappelijke) medezeggenschapsraden en overige geïnteresseerden – door lezing van dit jaarverslag goed 
zicht krijgen op het werk van onze stichting.

Namens de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel,

Jan Westhoff, voorzitter
Herbert de Bruijne, algemeen directeur
Peter Bovelander, lid algemene directie
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Leeswijzer 
Het jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag (A) en de jaarrekening (B). 
In het bestuursverslag vindt u, naast de speerpunten van het strategisch beleidsplan, de inhoudelijke zaken 
die in het boekjaar de nodige aandacht van de organisatie hebben gekregen. Daarnaast wordt in het 
bestuursverslag ook melding gemaakt van belangrijke zaken in beleidsmatig opzicht.
De jaarrekening beslaat de financiële aspecten van de organisatie en geeft toelichting op de feitelijke 
financiële cijfers. 

Met dank aan de kinderen van de 15e Montessori Van Maas en Waal voor het schrijven van de koppen
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1.1   De Stichting Openbaar Onderwijs 
     aan de Amstel 
De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
is op 1 januari 2008 opgericht. Op die datum 
fuseerden de drie bestuurscommissies voor openbaar 
onderwijs van de stadsdelen Oud-Zuid, Centrum en 
Zuideramstel.
Verzelfstandiging - onafhankelijkheid ten opzichte 
van de stadsdelen - en krachtenbundeling waren 
de belangrijkste doelstellingen van die fusie. Een 
grotere organisatie kan immers beter kwalitatief 
hoogwaardig  en goed gefaciliteerd onderwijs 
bieden. En door het openbaar onderwijs te verzelf-
standigen en onder te brengen in een zelfstandige 
stichting ontstaat er een stedelijk krachtenveld, 
met een gelijkwaardiger relatie tussen bijvoorbeeld 
openbaar en bijzonder onderwijs.

1.2 Organisatie
De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
(werkgevernummer 41781) is, met een jaarlijkse 
omzet van ongeveer 38 miljoen euro, het grootste 
Amsterdamse bestuur voor openbaar onderwijs. In 
2012 maakten 21 scholen en een school in oprichting 
(zie 4.12) deel uit van de stichting. In totaal telt 
de organisatie ongeveer 700 personeelsleden, die 
gezamenlijk zorgdragen voor het onderwijs aan 
7303 kinderen (cijfers oktober 2012). De organi-
satie bestaat uit een bestuur, het management, een 
stafbureau en diverse taakgroepen (zie bijlage 1: 
organogram).

1.3 Bestuur
De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
werd in het verslagjaar geleid door een bestuur dat 
begin 2012 bestond uit:

■	 De heer J. Westhoff, voorzitter
■	 De heer G. Gruppen, penningmeester
■	 De heer E. Visser
■	 Mevrouw E. Kamminga, secretaris
■	 De heer P. Sluiter
■	 De heer H.P. Stroomberg

Het bestuur hanteert ‘besturen op hoofdlijnen’ als 
besturingsfilosofie en draagt vanzelfsprekend de 
eindverantwoordelijkheid voor de hele organisatie. 
Voorts hanteert het voor zijn taken de code ‘Goed 
bestuur’. Deze code is ontwikkeld door de gezamen-

lijke landelijke onderwijsorganisaties. Hoewel er nog 
sprake is van ontwikkeling voldoet het bestuur in 
belangrijke mate aan de bepalingen van deze code.

1.3.1. Good Governance
In het verslagjaar heeft het bestuur de omzetting 
naar het ‘raad van toezicht model’ voorbereid. 
Daarbij treedt de huidige algemene directie op als 
bestuur en wordt het huidige bestuur vervangen 
door een raad van toezicht. De in het verslagjaar 
gevolgde werkwijze voldeed en voldoet aan de 
bestaande wettelijke voorschriften, niettemin koos 
het bestuur voor een dergelijke omzetting omdat 
daardoor een betere aansluiting mogelijk is met de 
overige schoolbesturen in Amsterdam en de rest van 
Nederland. De meeste schoolbesturen zijn inmiddels 
overgegaan naar het ‘raad van toezicht model’. Het 
streven is om per 1 augustus 2013 de omzetting 
geëffectueerd te hebben.

In 2012 was er nog een min of meer conventionele 
taakverdeling tussen bestuur en algemene directie. 
Daarbij kan gesteld worden dat door een manda-
tering van een groot deel van de schoolbestuurlijke 
taken aan de algemene directie (zie hiervoor de 
statuten OOADA) de rol van het bestuur vooral een 
toezichthoudende was. Ook de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad en de medezeggenschaps-
raden van de scholen spelen in feite een (intern) 
toezichthoudende rol. 

De vier pijlers van goed bestuur zijn: integriteit, trans-
parantie, toezicht en het afleggen van verantwoor- 
ding. Bij het afleggen van verantwoording onder-
scheiden wij verticale en horizontale verantwoording.
Bij verticale verantwoording legt het bestuur verant-
woording af aan de overheid, namelijk over de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van bestding 
van middelen. Deze verantwoording vindt hoofdza-
kelijk plaats in het jaarverslag. 
Bij horizontale verantwoording legt het bestuur 
verantwoording over het functioneren van de school 
af aan:
■	 ouders
■	 leerlingen
■	 personeel
■	 buurtbewoners
■	 gemeente, zowel op politiek als op ambtelijk  
 niveau

1 Inleiding

  A Bestuursverslag 2012
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De Verantwoording wordt gedaan door middel van 
het jaarverslag, deelnemen aan de gemeentelijke 
monitor (de Kwaliteitswijzer), het door de Algemene 
Directie deelnemen aan de vergaderingen van 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps 
Raad (GMR), een halfjaarlijks overleg van Bestuur 
en GMR en een deelname aan het Weer Samen 
Naar School (WSNS) overleg. (Zie verder: 
Hoofdstuk 5: Kwaliteitszorg en maatschappelijke 
verantwoording.)

1.4 management
Bij een bestuur dat op hoofdlijnen wil sturen, is de 
rol van het centrale management cruciaal. Dit krijgt 
immers het mandaat voor een groot deel van de 
schoolbestuurlijke taken en bevoegdheden. 

Het management worden onderscheiden:
1 De algemene directie (bestaande uit een 

algemeen directeur en plaatsvervangend 
algemeen directeur)

2. De directeuren van de tot de organisatie 
behorende scholen, die verantwoordelijk zijn 
voor hun schoolorganisatie door mandatering 
door de algemene directie.

Het directiestatuut bevat een heldere verdeling van 
taken en bevoegdheden tussen bestuur, algemene 
directie en schooldirecties. 

1.5 toezicht op bestuur
Door de deelraden Centrum en Zuid is een Commissie 
van Toezicht -- bestaande uit de beide portefeuil-
lehouders en enkele raadsleden -- belast met het 
toezicht op het bestuur van de stichting. Deze 
Commissie heeft tot taak om gevraagd en ongevraagd 
te adviseren aan de deelraden met betrekking tot:

a. de besluitvorming over opheffing van een open- 
bare school, met inachtneming van de eventuele 
gevolgen daarvan voor andere stadsdelen;

b. het toezicht houden op het bestuur;
c. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurs-

leden;
d. het goedkeuren van de begroting en de jaarre-

kening van de stichting;
e. het wijzigen van de statuten en de ontbinding van 

de stichting. 
f. het ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing door 

het bestuur van de stichting;

De Commissie van Toezicht coördineert die wettelijke 
taken en bevoegdheden die aan de raden zijn voorbe-
houden. Zie hoofdstuk 9 voor een nadere toelichting. 

1.6 Stafbureau
Een professioneel stafbureau ondersteunt het 
bestuur, de algemene directie en de schooldirecties. 
Binnen dit bureau werken deskundige medewerkers 
op het gebied van financiën, personeelszaken, 
huisvesting en algemeen beleid. Het stafbureau 
heeft een eigen secretariaat en voert verschillende 
ondersteunende werkzaamheden uit.

De financiële- en salarisadministratie zijn 
ondergebracht bij een extern administratiekantoor: 
OOG. Ten behoeve van de arbotaken wordt 
samengewerkt met de Arbodienst Tredin.

1.7 taakgroepen
Om te zorgen voor een zo breed mogelijk gedragen 
beleid zijn er taakgroepen ingesteld waarin 
directeuren en stafmedewerkers participeren. 
Opdrachten voor de taakgroepen worden 
geformuleerd door het directieberaad, dat bestaat 
uit de algemene directie en de directeuren van de 
scholen. De door de taakgroepen geformuleerde 
voorstellen worden in dat directieberaad besproken 
waarna deze worden voorgelegd aan het bestuur, 
dat op zijn beurt de voorstellen bespreekt met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In 
2012 werken de volgende taakgroepen: 

1. Personeel
2. Passend onderwijs
3. Kwaliteitszorg
4. ICT

In de taakgroepen participeren zowel directeuren als 
stafmedewerkers van het bestuursbureau. Vanuit het 
directeurenberaad, waarvan de algemene directie en 
de schooldirecteuren in zitten, worden opdrachten 
geformuleerd aan de taakgroepen. De daaruit voor-
komende beleidsvoorstellen worden eerst besproken 
en geaccordeerd in het directieberaad. Vervolgens 
worden de voorstellen aan het bestuur voorgelegd. 
Het bestuur stelt op zijn beurt de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad, waarin alle scholen 
vertegenwoordigd zijn, in de gelegenheid gebruik te 
maken van hun advies- of instemmingsrecht.
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1.8 medezeggenschap
Conform de WPO heeft iedere school een 
medezeggenschapsraad met een ouder- en een 
personeelsgeleding. Alle medezeggenschapsraden 
van de scholen zijn met één lid vertegenwoordigd 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). De GMR heeft vier werkgroepen ingesteld: 
zorg, personeel, leerling en ouder en financiën. 
De algemene directie is bij de vergaderingen 
van de GMR aanwezig. Deze raad is in 2012 zes 
maal bijeen geweest. Daarnaast heeft de GMR in 
mei 2012 een symposium georganiseerd met als 
onderwerp “Modernisering van ons onderwijs, 
wie doet dat?” Voor dit symposium zijn alle 
medezeggenschapsraden, het bestuur en de 
algemene directie van de Stichting uitgenodigd. De 
GMR maakt jaarlijks haar eigen verslag. Dat is na 
vaststelling terug te vinden op de website van de 
stichting OOadA.  

1.9 Strategisch partnerschap
Sinds de oprichting werkt onze stichting bij de 
uitvoering van de eigen schoolbestuurlijke zaken en 
bij de vormgeving van het lokale onderwijsbeleid 
samen met de stadsdelen Centrum en Zuid. 
Ook participeert de algemene directie aan het 
Decentraal Lokaal Onderwijsoverleg (DLO). Verder 
vond veelvuldig overleg plaats met de stadsdelen 
over huisvesting en het toelatingsbeleid. Voorts 
namen wij in 2012 deel aan het stedelijke Breed 
Bestuurlijk Overleg (BBO). De algemeen directeur 
van OOadA is voorzitter van dit overlegorgaan. En 
ook in 2012 stond de wijze waarop de kwaliteit 
van de Amsterdamse basisscholen in beeld wordt 
gebracht centraal, hetgeen resulteerde in de 
publicatie van de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs 
Amsterdam 2011-2012.
De stichting staat open voor samenwerking 
met andere scholen en schoolbesturen in 
Amsterdam. Op het gebied van zorg en 
passend onderwijs wordt samengewerkt in 
het WSNS-samenwerkingsverband. De plaats-
vervangend directeur is conform de doelstellingen 
van ons Strategische Beleidsplan voorzitter van 
een overleg om te komen tot een goede stedelijke 
organisatie voor Passend Onderwijs.
Zie ook hoofdstuk 4.

Ook maakt het bestuur deel uit van de 
Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam. 
Vertegenwoordigers van de betrokken besturen 
hebben in het verslagjaar een aantal bijeenkomsten 
belegd. Doel hiervan is  te komen tot voor nauwere 
samenwerking. In januari en februari 2012 is door 
een externe adviseur onderzoek gedaan naar 
kansen en mogelijkheden van betere samenwerking 
zonder fusiedoelstelling. De uitkomsten hiervan 
zullen de basis vormen voor verder afspraken. 

De stichting zoekt ook verder actief de 
samenwerking met lokale partners in het kader 
van lokaal onderwijs en jeugdplan 2010-2014 Jong 
Amsterdam.

Zoals in het strategisch beleidsplan staat, streeft  
de stichting naar actieve participatie van school-
directies en  ouders op diverse niveaus. Zo hebben 
de schooldirecties in 2012 ook deelgenomen 
aan intervisiegroepen, naast de in paragraaf 1.7 
genoemde taakgroepen.
Verder zat bij de werving van een nieuwe 
schooldirecteur altijd een schooldirecteur in de 
benoemingsadviescommissie. Ouders maken zoals 
gebruikelijk deel uit van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden. Het bestuur stimuleert 
de scholen om de betrokkenheid van ouders 
te vergroten door ze actief te betrekken bij de 
communicatie over activiteiten en het handelen 
van de stichting.
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2.1 Uitgangspunten
De Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
verzorgt openbaar basisonderwijs in de stadsdelen 
Centrum en Zuid. Het beleid van de stichting is 
gericht op het bieden - en waar nodig uitbreiden - 
van een netwerk van openbare basisscholen die 
in principe voor iedereen toegankelijk zijn. De 
kwaliteit van het onderwijs heeft onze voort- 
durende zorg. Het onderwijs moet aantrekkelijk 
zijn en de scholen een inspirerende werkomgeving 
voor leraren.  

2.2 Visie 
De 21 scholen die onder de stichting vallen, bieden 
eigentijds onderwijs en werken transparant. Ze zijn 
aanspreekbaar op hun maatschappelijke functie 
en leggen daarover actief verantwoording af aan 
ouders, MR, samenwerkingspartners en overheid. 

■ De scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig 
en zo passend mogelijk onderwijs. Zo krijgt 
ieder kind optimale ontwikkelingskansen.

■ De scholen hanteren gezamenlijke kwaliteits-
normen en geven ieder een eigen onderwijs-
kundige invulling aan de wijze waarop zij het 
onderwijs verzorgen. 

■ Alle leerlingen uit allereerst de eigen schoolzone 
zijn welkom. Het onderwijs wordt gegeven 
met respect voor ieders godsdienst of levens-
beschouwing. 

■ De scholen voldoen aan de wettelijke eisen 
en leggen het accent op individuele zorg voor 
leerlingen. 

■ Het streven is, afhankelijk van de behoefte en 
mogelijkheden, om actief te werken aan het 
verbreden van de scholen en het ontwikkelen 
van dagarrangementen.

■ Bij het verwezenlijken van al deze ambities 
vervullen leerkrachten, intern begeleiders en 
schooldirecties een belangrijke functie.

2.3 waarden
Wij willen deze visie vormgeven vanuit de volgende 
waarden:

■ Elk kind heeft eigen mogelijkheden en het heeft 
daarom recht op onderwijs dat uitdaagt en past 
bij zijn interesse en talenten. 

■ Op onze scholen wordt gewerkt op basis van 
wederzijds respect. Respect voor afkomst, 
geaardheid en levensbeschouwelijke en 
godsdienstige overtuiging.

■ Iedereen is - mede - verantwoordelijk voor zijn 
eigen ontwikkeling. Wij willen op onze scholen 
kinderen en volwassenen leren deze verant-
woordelijkheid te dragen en te ontwikkelen. 

 
2.4 Strategisch beleidsplan
In 2011 is er een strategisch beleidsplan opgesteld. 
In dit plan beschrijven wij onze visie en voornemens 
voor de periode 2011 tot en met 2015. Het is een 
belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscyclus.
Het bevat drie onderdelen:
1. een strategisch beleidsplan voor de periode 

2011-2015;
2. een concrete uitwerking van het beleidsplan in 

een jaarplan;
3. een jaarverslag met daarin onder andere een 

evaluatie van het werkplan. 

Op basis van het jaarverslag scherpen wij zo nodig 
het strategisch beleidsplan aan. Mede op basis van 
het strategisch beleidsplan maken alle scholen een 
schoolplan, dat ze weer uitwerken in een jaarplan. 
We hanteren voor zowel de stichting als de scholen 
dezelfde beleidsperiode.

Uitgangspunten en visie2



 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

A. Kwalitatief hoogstaand onderwijs

- Scholen scoren voldoende

 

 

- Opbrengstgericht werken

 

- Begeleiding en instructie

 

 

> Eind 2015 worden alle scholen minimaal voldoende 
beoordeeld en is 50 procent goed.

 De Montessorischolen en Daltonscholen hebben een 
licentie van de betreffende verenigingen.

 Op één na hebben alle scholen een voldoende beoordeling 
van de inspectie. In de rapportageperiode heeft de 
inspectie de 12e Montessorischool als zwak beoordeeld. 
Direct daarna is een plan van aanpak opgesteld dat nu 
ten uitvoer wordt gebracht. De Focus ligt daarbij op de 
verbetering van het leerkrachthandelen. In november 2012 
heeft de inspectie de school opnieuw bezocht en een 
basisarrangement toegekend.

> Aan het eind van de planperiode hebben alle 
scholen heldere ambities geformuleerd voor het 
onderwijsniveau.

 De ambities van de scholen zijn opgenomen in de 
schoolplannen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een 
uitspraak over de te behalen opbrengsten. Er dienen nog 
nadere afspraken gemaakt te worden op welke wijze 
scholen hun ambities nog specifi eker kunnen aangeven.

> Eind 2015 werken alle scholen opbrengstgericht 
en zijn ze in staat om het onderwijsaanbod af te 
stemmen op de onderwijsvraag.

 De ontwikkeling naar opbrengstgericht werken is op alle 
scholen ingezet.

 De directeuren, de intern begeleiders en de leden van het 
managementteam van de scholen hebben deelgenomen 
aan een incompany-opleiding Handelingsgericht werken/
leidingeven. De algemeen directeur en beleidsmedewerker 
volgden de opleiding Handelingsgericht besturen. De 
scholen hebben als vervolg op deze trainingen afgesproken 
hoe ze testresultaten analyseren en verwerken in 
groepsplannen/

> Eind schooljaar 2014-2015 zijn leerkrachten in staat 
om op drie niveaus instructie en begeleiding te geven 
en zijn daartoe geschoold.

 Op de scholen staat het verbeteren van met name de directe 
instructie centraal. Ook is dit onderwerp op veruit de meeste 
scholen als beleidsonderwerp in het schoolplan opgenomen. 
De Springstok ,de Olympia en de Scholekster doen mee aan 
het KBA-verbetertraject. Dit is gericht op het verbeteren van 
het leerkrachthandelen.

> Voor kinderen die een eigen leerlijn volgen zijn 
ontwikkelingsperspectieven opgesteld.

 De inspectie volgt de ontwikkeling op dit gebied op de voet. 
Op alle scholen wordt inmiddels voor deze kinderen een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld.
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aan een incompany-opleiding Handelingsgericht werken/
leidingeven. De algemeen directeur en beleidsmedewerker 
volgden de opleiding Handelingsgericht besturen. De 
scholen hebben als vervolg op deze trainingen afgesproken 
hoe ze testresultaten analyseren en verwerken in 
groepsplannen/

> Eind schooljaar 2014-2015 zijn leerkrachten in staat 
om op drie niveaus instructie en begeleiding te geven 
en zijn daartoe geschoold.

 Op de scholen staat het verbeteren van met name de directe 
instructie centraal. Ook is dit onderwerp op veruit de meeste 
scholen als beleidsonderwerp in het schoolplan opgenomen. 
De Springstok ,de Olympia en de Scholekster doen mee aan 
het KBA-verbetertraject. Dit is gericht op het verbeteren van 
het leerkrachthandelen.

> Voor kinderen die een eigen leerlijn volgen zijn 
ontwikkelingsperspectieven opgesteld.

 De inspectie volgt de ontwikkeling op dit gebied op de voet. 
Op alle scholen wordt inmiddels voor deze kinderen een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld.

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

- Passende vorm van VVE

 

 

- Basisvakken centraal

 

 

- Digiborden in alle groepen

 

> Eind 2015 heeft een aantal scholen een vorm van 
voor- en vroegschoolse educatie (vve) met nadruk op 
hoogwaardig taalaanbod en sterke betrokkenheid 
van ouders.

 Bijna alle scholen hebben vve of vve-light. Inmiddels zijn 
de resterende scholen in de opstartfase van vve. Deze 
scholen werken structureel samen met de bijbehorende 
peuterspeelzaal. Er vindt afstemming plaats op het gebied 
van taal en sociale vaardigheden. Hierbij worden ook de 
ouders nauw betrokken. In het kader van Jong Amsterdam 
is afgesproken voor alle doelgroepkinderen een passend 
aanbod te verzorgen. Hiervoor is een dekkend netwerk van 
vve-scholen nodig.

> Op alle scholen is een hoogstaand taalaanbod 
ontwikkeld voor de groepen 1 en 2.

 Naast de aandacht voor een adequaat taalaanbod in de 
eerste en tweede groepen is in het directeuren-overleg 
afgesproken dat iedere school een taalscan uitvoert in die 
groepen. Op basis van die uitkomsten wordt het taalaanbod 
zonodig aangepast. Op de meeste scholen heeft die scan 
plaatsgevonden. Op de resterende scholen is hij inmiddels 
ingepland.

> Eind 2015 ligt het schoolresultaat op alle scholen 
tenminste op of boven het gemiddelde.

 De resultaten van de CITO-eindtoets 2012 liggen op 15 
van de 21 scholen op of boven de door inspectie gestelde 
bovengrens. Daarmee liggen deze resultaten ook boven het 
landelijk gemiddelde. Van 2 scholen liggen de resultaten 
op het landelijk gemiddelde, van 2 op of boven de de 
ondergrens van de inspectie. Van twee van onze scholen 
liggen de resultaten daaronder en daarmee ook onder het 
landelijk gemiddelde.

> Op de scholen wordt gewerkt met referentieniveaus 
taal en rekenen.

 De BOE heeft in het kader van een pilot het deelgebied 
teksten schrijven voor alle groepen uitgewerkt op basis van 
de referentieniveaus. Op het grootste deel van de scholen 
is op dit gebied nog geen gerichte actie ondernomen. Dit is 
een aandachtspunt.

> Eind 2015 maken alle leerkrachten effectief gebruik 
van digiborden en computer.

 In de voorgaande schooljaren zijn op alle scholen de 
schoolborden vervangen door digiborden. Alle leerkrachten 
hebben daarvoor een kennismakingscursus gevolgd en een 
zogenaamde knoppencursus.

13
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B. Passend onderwijs

- Interne zorg binnen OOadA inzichtelijk, 
vergelijkbaar en effectief maken

 

- Aandacht voor handelingsgericht 
werken

 

- Externe ondersteuning voor de scholen 
zo dichtbij mogelijk of in de school

 

- Opstellen van passende externe 
onderwijsarrangementen (dieptezorg)

 

> Bij de volledige invoering van de wet in 2015 
biedt de stichting met de partners binnen het 
samenwerkingsverband inzichtelijke, vergelijkbare en 
effectieve zorg op alle niveaus.

 In 2012 is een start gemaakt met het verder structureren 
van passend onderwijs. De ondersteuningsbehoefte is 
verdeeld in basisondersteuning, extra ondersteuning en 
speciaal (basis)onderwijs. Het is onze ambitie om vooral te 
investeren in de eerste twee onderdelen. Met de structuur 
moet duidelijker worden hoe de route en fi nanciering 
verloopt als gezocht wordt naar een passende vorm van 
onderwijs. Vanaf 1 mei 2012 is gestart met het schrijven 
van een Werkagenda passend onderwijs voor OOadA. In 
deze agenda is de OOadA-koers neergezet en vertaald in 
behapbare doelen en resultaten. Met dit plan wordt ook 
beoogd om alle bovengenoemde doelen in te kaderen 
en uit te werken. De werkagenda zal in het najaar 2012 
defi nitief worden vastgesteld.

> In 2015 zijn het onderwijszorgprofi el en de daarmee 
samenhangende specifi eke onderwijsarrangementen 
gebaseerd op handelingsgerichte observaties en 
adviezen.

 Er is een begin gemaakt met het opstellen van een 
schoolondersteuningsprofi el (sop) per school. Hierin geven 
de directeuren de diversiteit van hun populatie weer, hoe zij 
die vertalen in beleid en welke interventies nodig zijn om dat 
beleid uit te kunnen voeren. Veel scholen hebben inmiddels 
een sop.

> In 2015 is alle externe ondersteuning voor scholen 
dichtbij voorhanden en ‘verkrijgbaar’ via een 
regionaal educatief steunpunt.

 Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over doel, structuur 
en opzet van een educatief steunpunt. Met het speciaal 
onderwijs is intensief overlegd over een andere, meer 
vraaggerichte inzet van de ambulante begeleiders. Er ligt 
een mondelinge overeenkomst over het wijkgericht en 
integraal inzetten van ab’ers binnen twee proeftuinen in 
SWV Zuid.

> Voor leerlingen die niet binnen de reguliere 
basisschool kunnen blijven, zijn er in 2015 passende 
alternatieven beschikbaar binnen speciale scholen.

 Naast de Kleine Reus, de Springstok en de 14e 
Montessorischool worden ook op de andere 
scholen in toenemende mate specifi eke integrale 
onderwijsarrangementen ontwikkeld voor kinderen met 
een onderwijsvraag waar de eigen leerkracht even niet kan 
voldoen. Ook hier wordt soms gewerkt aan een andere 
inzet van de ab’ers.

14



 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

- Een regionale en effi ciënte advies-, 
indicatie- en verwijzingsrol

 

- Effectieve budgettering

 

- Oprichten van een ouderplatform

 

> In 2015 is de fase van onderzoek en verwijzing 
teruggebracht tot het noodzakelijke minimum. 
Ouders en school worden dan door het educatief 
steunpunt effectief en effi ciënt begeleid.

 Vanuit dit streven is er een globaal profi el van de 
onderwijsadviseur ontwikkeld. Deze nieuwe functie behelst:

1. Het begeleiden en afwikkelen van de totale 
verwijzingsprocedure.

2. Het adviseren van directeuren en intern begeleiders bij 
het opstellen van het sop en het ontwikkelen van een 
onderwijsarrangement.

3. Het regelen van passend onderwijs in bijzondere 
situaties (crisis).

 De onderwijsadviseur heeft kennis van de procedure, kennis 
van de school, kennis van het kind.

 Deze functie wordt binnen het op te zetten Educatief 
Steunpunt verder uitgewerkt. Er zal in één en mogelijk twee 
proeftuinen mee worden geëxperimenteerd.

> De budgettering is in 2015 handelingsgericht. Naast 
een budget voor de basisondersteuning kunnen de 
scholen een extra budget ontvangen naar rato van 
de geboden extra zorg. De budgettering is zoveel 
mogelijk gekoppeld aan de verwijzingspercentages 
van de ‘kamer’ waarbinnen de school functioneert.

 De volgende zaken zijn in gang gezet:

1. De ontwikkeling van een passend allocatiemodel, 
uitgaande van de indeling in basisondersteuning, 
extra en externe ondersteuning. Uitdaging is daarvoor 
een minder bureaucratisch model te ontwikkelen 
dat recht doet aan de verschillen in populaties. Het 
is nog niet duidelijk welk bedrag uiteindelijk van het 
samenwerkingsverband bij onze stichting terecht zal 
komen.

2. Zolang de ambulante diensten in de huidige structuur 
functioneren krijgt de directeur op sommige scholen 
zeggenschap over de inzet van de ambulante gelden.

3. In relatie tot de AB-dienst wordt de mogelijkheid van 
opting out verkend.

> In 2015 functioneert een door ouders gedragen 
ouderplatform, waar ouders kunnen meedenken 
over passend onderwijs en waar ze advies en 
ondersteuning kunnen vragen en krijgen. Het 
ouderplatform heeft een duidelijke relatie met het 
educatief steunpunt.

 Op dit punt zijn in 2012 nog geen aanwijsbare vorderingen 
gemaakt. De GMR heeft aangegeven hierin een proactieve 
rol te willen spelen.
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 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

- Voldoende aanbod voor meerbegaafde 
leerlingen

 

> Eind 2015 hebben de scholen een passend aanbod 
hebben voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

 Ons aanbod moet gericht zijn op drie categorieën begaafde 
kinderen:

1. kinderen met een bovengemiddeld IQ;
2. meerbegaafde kinderen;
3. hoogbegaafde kinderen.

 Alle scholen zijn bezig met het passender maken van hun 
aanbod voor de eerste en tweede categorie. Voor de 
meerbegaafde kinderen werken steeds meer scholen met 
een soort plusgroepen. Voor de hoogbegaafde kinderen is 
er Day a Week.

 Het aantal groepen Day a Weekschool is wel uitgebreid. 
Om tot betere borging te komen is in deze planperiode 
gestart met het zoeken naar nieuwe partners (andere 
schoolbesturen) en externe (private) fi nanciering. Sommige 
scholen overwegen om vanaf 2014 ook het aanbod voor 
hoogbegaafde kinderen zelf te gaan verzorgen.

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

C. Goede buurtscholen

- Een transparant, eenduidig 
toelatingsbeleid voor alle scholen

 

- Inzicht in leerlingstromen

 

- Inspelen op de ontwikkeling van de 
populatie van scholen

 

 

- Een optimale capaciteitsafstemming 
tussen PO en VO

 

> Alle scholen voeren het vastgestelde toelatingsbeleid 
adequaat uit.

 Alle scholen hanteren inmiddels de bestuurlijk vastgestelde 
toelatingsregeling. In de verschillende wijken zijn afspraken 
gemaakt met andere schoolbesturen en het betreffende 
stadsdeel over de uitvoering. In april 2012 is de regeling in 
het directeurenoverleg geëvalueerd en zijn verschillende 
aanpassingen doorgevoerd. De regeling is door het 
bestuur opnieuw vastgesteld. Met de stadsdelen en de 
schoolbesturen wordt voortdurend overlegd over de 
oplossing van de bestaande plaatsingsproblematiek in 
Centrum en Zuid.

> In Zuid en Centrum wordt gewerkt met een 
adequaat registratiesysteem en er vindt vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid overleg plaats 
met de betrokken schoolbesturen.

 Behalve de scholen in het Museumkwartier en de 
Apollobuurt wordt door alle scholen het instrument 
“de scholenring” gehanteerd. Hiermee is de kijk op de 
leerlingstromen vergroot.

 Knelpunt is nog wel dat van een aantal scholen de gegevens 
nog niet compleet in de scholenring staan.

> Een stabiele situatie per school.
 Tot op heden hebben de meeste scholen een stabiel 

leerlingaantal of is er een lichte groei. Bij de stichting is het 
leerlingaantal met zo’n 150 leerlingen gegroeid.

> De stichting is in staat te reageren op ontwikkelingen 
van leerlingstromen (groei/krimp).

 Aangezien de druk op de scholen in stadsdeel centrum 
groot is zijn afspraken gemaakt de Witte Olifant met twee 
groepen en De Boe met één groep uit te breiden.

 Voor stadsdeel Zuid zijn plannen gemaakt het aantal 
kleutergroepen van de Oscar Carré, de Anne Frankschool en 
de Maas en Waal met één groep uit te breiden

> Er liggen heldere afspraken tussen ons bestuur en 
VO over de manier waarop de capaciteit van het VO 
wordt afgestemd op de uitstroom van het PO.

 Naast de afspraken in de kernprocedure is er stedelijk 
overleg over deze kwestie. De algemeen directeur 
participeert daarin en het PO heeft ook een capaciteitsscan 
gemaakt voor een betere afstemming van vraag en aanbod.

 Verder denken we actief mee over nieuwe aantrekkelijke 
initiatieven zodat het aantal uitlotingen in het VO omlaag 
kan. Dit aantal was in deze planperiode al veel lager dan 
vorig jaar. Onze actieve participatie heeft daar zeker aan 
bijgedragen. Ander onderwerp van gesprek was hoe zowel 
VO als PO anticiperen op het verwachte besluit om de Cito-
eindtoets pas in april af te nemen.
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overleg over deze kwestie. De algemeen directeur 
participeert daarin en het PO heeft ook een capaciteitsscan 
gemaakt voor een betere afstemming van vraag en aanbod.
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vorig jaar. Onze actieve participatie heeft daar zeker aan 
bijgedragen. Ander onderwerp van gesprek was hoe zowel 
VO als PO anticiperen op het verwachte besluit om de Cito-
eindtoets pas in april af te nemen.
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D. Dagarrangementen en verbreding van de 
scholen

- Verbreding van de scholen

 

- Op iedere school een 
coördinator nsa/nso

 

- Ontwikkeling continurooster

 

- Verdere ontwikkeling van de kwaliteit 
van de tso. Om tso goed te laten 
verlopen, zijn coördinatie en effi ciënte 
geldstromen belangrijk

 

> Elke school heeft een buitenschools aanbod dat past 
bij de schoolpopulatie.

 Alle scholen hebben inmiddels een aanbod van naschoolse 
opvang en naschoolse activiteiten dat aansluit bij de 
populatie. Sommige scholen verkennen mogelijkheden 
om kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school, naschoolse 
opvang en naschoolse activiteiten integraler aan te 
bieden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een Integraal 
Kindcentrum (IKC) zoals op de Kleine Reus. Uitgangspunt 
is daarbij dat de Brede School onder leiding van de 
schoolleider educatie en opvang aanbiedt van 0 tot 12 
jaar. Ook de scholen die deel uitmaken van een Brede 
Schoolcomplex (Notenkraker, Stern en Merkelbach) hebben 
behoefte aan een integraal aanbod onder regie van de 
schoolleider.

> Op elke school een coördinator NSA/NSO
 De meeste scholen hebben een coördinator of taakgroep. 

In enkele gevallen niet, daar is de directeur meestal de 
contactpersoon.

> In 2012 vindt een pilot continurooster plaats bij een 
beperkt aantal scholen.

 Het invoeren van een continurooster heeft op dit moment 
niet onze prioriteit. De Oscar Carré en de Springstok willen 
na de zomervakantie van 2013 een continurooster invoeren. 
Het moet nog duidelijk worden wat de consequenties 
zijn voor de aanstelling van leerkrachten. Ook moet een 
meerderheid van de ouders geraadpleegd worden bij zo’n 
verandering.

> Eind 2015 staat de fi nanciële en personele structuur 
van de tso op alle scholen stevig op poten.

 Dit jaar hebben we verschillende procedures ingevoerd 
om de tso-organisatie te laten voldoen aan de wettelijke 
eisen en de eisen van de kadernotitie tso (VOG, in dienst 
nemen coördinatoren, vrijwilligersvergoedingen uitbetalen 
op rekening, deugdelijke fi nanciële verantwoording 
enzovoort). Bij Denk hierbij aan VOG, het in dienst nemen 
coördinatoren, vrijwilligersvergoedingen uitbetalen op 
rekening, deugdelijke fi nanciële verantwoording, enzovoort. 
Bij verschillende tso’s was extra begeleiding en informatie 
noodzakelijk om de angst weg te nemen bij enkele 
vrijwilligers die bang waren dat hun overige inkomsten in 
gevaar kwamen door een vrijwilligersvergoeding.

 Sommige directeuren vreesden voor onderbezetting als 
gevolg van vertrekkende vrijwilligers. Deze vrees bleek 
onterecht. Per 1 januari 2013 beschikt 100 procent van de 
scholen over een tso-organisatie die voldoet aan de gestelde 
kaders.

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

E. Kaderstellend en faciliterend 
personeelsbeleid

- Verdere professionalisering van 
personeel

 

 

 

- Formuleren van een kwaliteitskader 
voor leerkrachten

 

 

> Elk collectief scholingstraject heeft een gerichte link 
met het schoolplan.

 Op elke school wordt jaarlijks tijdens de 
managementgesprekken van schooldirecteur 
en algemene directie het school- en jaarplan 
besproken. Per school verkrijgen wij daarmee zicht 
op de professionaliseringsplannen. In 2012 is er een 
intensief scholingstraject uitgevoerd in het kader 
van ‘opbrengstgericht werken’ voor directeuren, 
intern begeleiders, leden van managementteams 
(bouwcoördinatoren) en leden van de algemene directie.

> Scholingstrajecten worden vastgesteld op basis van 
een helder plan.

 In de school- en jaarplannen staat verwoord welke 
scholingstrajecten er zijn. De kaders voor de beoordeling 
van de scholingsplannen, offertes, opbrengstverwachtingen 
enzovoort zijn nog niet duidelijk genoeg.

> Resultaten van scholing maken deel uit van de 
jaarlijkse evaluatie van de speerpunten en staan 
vermeld in het jaarverslag van de school.

 Dit gebeurt, maar wij zien wel grote verschillen in de manier 
waarop scholen dit presenteren. Het accent zou moeten 
liggen op de opbrengsten van een cursus of training. Dat is 
nog onvoldoende zichtbaar in veel jaarverslagen. Waarom 
men een bepaalde opleiding doet staat er vaak wel in, maar 
wat het resultaat was of zou moeten zijn kan nog scherper 
naar voren worden gebracht.

> Scholing van medewerkers wordt systematisch 
opgenomen in het kwaliteitsdossier.

 Opleiding/nascholing (en de resultaten hiervan) vormen 
onderdeel van het bekwaamheidsdossier van de leerkracht.

 De opbouw van kwaliteitsdossiers van personeelsleden 
stond in 2012 wel prominenter op de agenda, maar is zeker 
nog niet voldoende.

> In 2013 wordt in elke school de kwaliteitswijzer 
gebruikt bij klassenbezoeken en beoordeling van 
leerkrachten.

 De kwaliteitswijzer (kijkwijzer) wordt de basis voor 
de beoordeling van de leerkracht. In 2012 is hier op 
diverse scholen mee geëxperimenteerd. De werkgroep 
Personeel is begonnen met de aanpassing daaraan van de 
functionerings- en beoordelingsformulieren. Eind 2012 is 
een begin gemaakt met het werken met deze formulieren. 
Het zijn naar onze mening nog geen eindproducten.
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Het moet nog duidelijk worden wat de consequenties 
zijn voor de aanstelling van leerkrachten. Ook moet een 
meerderheid van de ouders geraadpleegd worden bij zo’n 
verandering.

> Eind 2015 staat de fi nanciële en personele structuur 
van de tso op alle scholen stevig op poten.

 Dit jaar hebben we verschillende procedures ingevoerd 
om de tso-organisatie te laten voldoen aan de wettelijke 
eisen en de eisen van de kadernotitie tso (VOG, in dienst 
nemen coördinatoren, vrijwilligersvergoedingen uitbetalen 
op rekening, deugdelijke fi nanciële verantwoording 
enzovoort). Bij Denk hierbij aan VOG, het in dienst nemen 
coördinatoren, vrijwilligersvergoedingen uitbetalen op 
rekening, deugdelijke fi nanciële verantwoording, enzovoort. 
Bij verschillende tso’s was extra begeleiding en informatie 
noodzakelijk om de angst weg te nemen bij enkele 
vrijwilligers die bang waren dat hun overige inkomsten in 
gevaar kwamen door een vrijwilligersvergoeding.

 Sommige directeuren vreesden voor onderbezetting als 
gevolg van vertrekkende vrijwilligers. Deze vrees bleek 
onterecht. Per 1 januari 2013 beschikt 100 procent van de 
scholen over een tso-organisatie die voldoet aan de gestelde 
kaders.

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

E. Kaderstellend en faciliterend 
personeelsbeleid

- Verdere professionalisering van 
personeel

 

 

 

- Formuleren van een kwaliteitskader 
voor leerkrachten

 

 

> Elk collectief scholingstraject heeft een gerichte link 
met het schoolplan.

 Op elke school wordt jaarlijks tijdens de 
managementgesprekken van schooldirecteur 
en algemene directie het school- en jaarplan 
besproken. Per school verkrijgen wij daarmee zicht 
op de professionaliseringsplannen. In 2012 is er een 
intensief scholingstraject uitgevoerd in het kader 
van ‘opbrengstgericht werken’ voor directeuren, 
intern begeleiders, leden van managementteams 
(bouwcoördinatoren) en leden van de algemene directie.

> Scholingstrajecten worden vastgesteld op basis van 
een helder plan.

 In de school- en jaarplannen staat verwoord welke 
scholingstrajecten er zijn. De kaders voor de beoordeling 
van de scholingsplannen, offertes, opbrengstverwachtingen 
enzovoort zijn nog niet duidelijk genoeg.

> Resultaten van scholing maken deel uit van de 
jaarlijkse evaluatie van de speerpunten en staan 
vermeld in het jaarverslag van de school.

 Dit gebeurt, maar wij zien wel grote verschillen in de manier 
waarop scholen dit presenteren. Het accent zou moeten 
liggen op de opbrengsten van een cursus of training. Dat is 
nog onvoldoende zichtbaar in veel jaarverslagen. Waarom 
men een bepaalde opleiding doet staat er vaak wel in, maar 
wat het resultaat was of zou moeten zijn kan nog scherper 
naar voren worden gebracht.

> Scholing van medewerkers wordt systematisch 
opgenomen in het kwaliteitsdossier.

 Opleiding/nascholing (en de resultaten hiervan) vormen 
onderdeel van het bekwaamheidsdossier van de leerkracht.

 De opbouw van kwaliteitsdossiers van personeelsleden 
stond in 2012 wel prominenter op de agenda, maar is zeker 
nog niet voldoende.

> In 2013 wordt in elke school de kwaliteitswijzer 
gebruikt bij klassenbezoeken en beoordeling van 
leerkrachten.

 De kwaliteitswijzer (kijkwijzer) wordt de basis voor 
de beoordeling van de leerkracht. In 2012 is hier op 
diverse scholen mee geëxperimenteerd. De werkgroep 
Personeel is begonnen met de aanpassing daaraan van de 
functionerings- en beoordelingsformulieren. Eind 2012 is 
een begin gemaakt met het werken met deze formulieren. 
Het zijn naar onze mening nog geen eindproducten.
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- Een evenwichtige taaktoedeling aan het 
personeel

 

 

- Functiemix als instrument voor gericht 
en professioneel personeelsbeleid

 

- Verdere daling ziekteverzuim

 

> Elke school hanteert met ingang van het schooljaar 
2011-2012 het normjaartaakmodel van de stichting.

 Alle scholen gebruiken het formulier voor de invulling op 
individueel niveau van de normjaartaak. In 2012 is het 
formulier nog verder aangevuld om het takenpakket en de 
urenverdeling zo compleet mogelijk te maken.

> Elke medewerker heeft een takenpakket dat past bij 
zijn of haar normjaartaak.

 Door het gebruik van een normjaartaakformulier wordt 
bewerkstelligd dat elke leerkracht een passend takenpakket 
heeft. Wel zien wij dat er binnen de scholen soms een 
onevenwichtige taakverdeling is. De normjaartaak gaat 
uit van standaarduren, maar regelt niet de mogelijke 
beperkingen of bovenmatige inzet van individuele 
medewerkers. We kunnen wel vaststellen dat de meeste 
leraren niet over het maximum van hun normjaartaak heen 
gaan.

> Elke school heeft in schooljaar 2011-2012 de 
lb-profi elen vastgesteld en is gestart met 
de werving en selectie.

 De lb-profi elen zijn in 2011 al op alle scholen vastgesteld. 
Zoals te lezen is in hoofdstuk 6 hebben bijna alle scholen 
eind 2012 leraren in een lb-functie benoemd. Het 
percentage per school is zeer verschillend.

 Op een aantal scholen heeft men iets meer tijd nodig, vaak 
niet zonder reden. Afgesproken is dat deze scholen zo nodig 
individueel of op teamniveau worden ondersteund.

 Het landelijke streefcijfer voor 2012 was 15 procent en 
wij zitten daar als stichting een klein stukje onder. Dat is 
niet erg zeker nu de aanvullende bekostiging voor die lb-
functionarissen achterblijft.

> Het ziekteverzuimpercentage van OOadA gaat in 2012 
omlaag.

 In 2012 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 
voor onze stichting 6,13 procent tegen 7,52 procent in 
2011. Dit is een daling van 1,39 procent. Er is geen recent 
onderzoek naar het landelijk gemiddelde voor het primair 
onderwijs.

 De trend in eerdere jaren laat echter zien dat het gemiddeld 
verzuim in het primair onderwijs rond de 6 procent hangt. 
Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van alle sectoren, 
dat jaarlijks zo tussen de 4 en 4,5 procent ligt.
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- Een evenwichtige taaktoedeling aan het 
personeel

 

 

- Functiemix als instrument voor gericht 
en professioneel personeelsbeleid

 

- Verdere daling ziekteverzuim

 

> Elke school hanteert met ingang van het schooljaar 
2011-2012 het normjaartaakmodel van de stichting.

 Alle scholen gebruiken het formulier voor de invulling op 
individueel niveau van de normjaartaak. In 2012 is het 
formulier nog verder aangevuld om het takenpakket en de 
urenverdeling zo compleet mogelijk te maken.

> Elke medewerker heeft een takenpakket dat past bij 
zijn of haar normjaartaak.

 Door het gebruik van een normjaartaakformulier wordt 
bewerkstelligd dat elke leerkracht een passend takenpakket 
heeft. Wel zien wij dat er binnen de scholen soms een 
onevenwichtige taakverdeling is. De normjaartaak gaat 
uit van standaarduren, maar regelt niet de mogelijke 
beperkingen of bovenmatige inzet van individuele 
medewerkers. We kunnen wel vaststellen dat de meeste 
leraren niet over het maximum van hun normjaartaak heen 
gaan.

> Elke school heeft in schooljaar 2011-2012 de 
lb-profi elen vastgesteld en is gestart met 
de werving en selectie.

 De lb-profi elen zijn in 2011 al op alle scholen vastgesteld. 
Zoals te lezen is in hoofdstuk 6 hebben bijna alle scholen 
eind 2012 leraren in een lb-functie benoemd. Het 
percentage per school is zeer verschillend.

 Op een aantal scholen heeft men iets meer tijd nodig, vaak 
niet zonder reden. Afgesproken is dat deze scholen zo nodig 
individueel of op teamniveau worden ondersteund.

 Het landelijke streefcijfer voor 2012 was 15 procent en 
wij zitten daar als stichting een klein stukje onder. Dat is 
niet erg zeker nu de aanvullende bekostiging voor die lb-
functionarissen achterblijft.

> Het ziekteverzuimpercentage van OOadA gaat in 2012 
omlaag.

 In 2012 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 
voor onze stichting 6,13 procent tegen 7,52 procent in 
2011. Dit is een daling van 1,39 procent. Er is geen recent 
onderzoek naar het landelijk gemiddelde voor het primair 
onderwijs.

 De trend in eerdere jaren laat echter zien dat het gemiddeld 
verzuim in het primair onderwijs rond de 6 procent hangt. 
Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van alle sectoren, 
dat jaarlijks zo tussen de 4 en 4,5 procent ligt.

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

F. Eigentijdse huisvesting en effi ciënt beheer

- Een aangescherpt meerjaren 
onderhoudsplan

 

- Het afsluiten van 
meerjarenonderhoudscontracten

 

- Het opnieuw inrichten van de afdeling 
Huisvesting

 

 

 

- Een investeringsplan voor het 
klimaatbeheer in de scholen

 

- Regeling voor verhuur en medegebruik

 

> Een meer planmatige aanpak van het onderhoud, 
uitgesmeerd over de gehele “levenscyclus”.

 In 2012 hebben we grotendeels conform het meerjarig 
onderhoudsplan gewerkt.

 Wel is duidelijk geworden dat het onderhoudsniveau op dit 
moment een stuk hoger ligt dan vooraf is vastgesteld. Er zal 
weer moeten worden gekeken naar wat haalbaar is voor de 
organisatie, zowel in organisatorisch als in fi nancieel opzicht.

> Een snelle, effectieve en goedkope dienstverlening 
voor het dagelijks en preventieve onderhoud, waarbij 
de school meer eigen initiatief kan ontplooien.

 Er zijn inmiddels een aantal contracten voor het onderhoud 
van de veiligheidsinstallaties, cv- en wtw-kasten afgesloten. 
Echter, samen met het overige preventieve onderhoud lopen 
de kosten uit de pas. Er zal in 2013 moeten worden bekeken 
hoe we dit oplossen.

> Een compacte huisvestingsafdeling op het 
bestuursbureau.

 Er is in 2012 bijna geen aandacht geweest voor dit onderdeel. 
Dat komt omdat er veel extra’s is gedaan in het kader van het 
noodzakelijk onderhoud. Ook is er extra onderhoud gepleegd. 
Na het vertrek van een huisvestingsmedewerker zal de organi-
satie van de afdeling opnieuw op poten moeten worden gezet.

> Op schoolniveau is een helder overzicht van 
verantwoordelijkheden en budgetten, wat het 
zelfbeheer gemakkelijker maakt.

 Zie voorgaande.

> Een gebruikersovereenkomst met iedere school, 
waarbij naast het rechten op goed onderhoud ook de 
plicht tot goed ‘rentmeesterschap’ is opgenomen.

 Zie voorgaande.

> Eind 2015 hebben alle scholen een acceptabel 
binnenklimaat.

 Vijf scholen hebben al een acceptabel binnenklimaat. 
Er is ook een stedelijk convenant, maar dat is nog niet 
ondertekend omdat de randvoorwaarden en fi nanciering 
nog niet helder zijn.

> Eind 2015 hebben alle scholen een beheersvorm die 
adequaat is voor hun buitenschoolse activiteiten. 
De inkomsten zijn dekken voor de extra kosten en 
leveren een bijdrage aan de gezonde exploitatie van 
extra voorzieningen binnen de school.

 Bij de Kleine Reus en de Springstok liggen concept-
voorstellen voor het opzetten van een beheersorganisatie 
voor de brede schoolactiviteiten. Daarin wordt een 
gemeenschappelijke stichting voorgesteld van de in het 
schoolgebouw actieve partners (nso, nsa, Kinderdagverblijf 
en OKC). Op basis hiervan worden concrete beheersplannen 
met bijbehorende budgettering ontwikkeld.
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G. Kwaliteitszorg en
 maatschappelijke verantwoording

- Zicht hebben op de effecten van het 
onderwijs

 

- Doorontwikkelen kwaliteitsmonitor op 
school-en bestuursniveau

 

- Jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag 
op schoolniveau

 

 

- Verdere professionalisering van het 
jaarverslag van het bestuur

 

- Geregelde visitatie

 

> In het kader van resultaatgericht werken refl ecteren 
de scholen tweemaal per jaar op de lvs-resultaten.

 Op alle scholen wordt na de twee toetsmomenten 
(medio- en eindtoetsen) per leerling een analyse van de 
lvs-resultaten gemaakt. De resultaten worden ook in de 
teams besproken en verwerkt in groeps- en individuele 
handelingsplannen.

> Eind 2015 is er een systeem voor kwaliteitsmonitoring 
voor zowel de scholen als het bestuur.

 De kwaliteit van scholen wordt gemonitord met het 
instrument ‘Werken met kwaliteitskaarten Primair 
Onderwijs’( Wmkpo). De directeuren hebben afspraken over 
de uitvoering daarvan vastgelegd.

 Op bestuursniveau vindt monitoring plaats door middel 
van functionerings- en beoordelingsgesprekken, jaarlijkse 
managementgesprekken (over schoolresultaten en plannen), 
en begrotings- en formatiegesprekken. De ontwikkeling van 
een (stedelijk) auditsysteem is nog onderwerp van gesprek.

> Eind 2012 werkt iedere school op basis van een 
jaarplan, waarin doelen en gewenste resultaten staan 
geformuleerd.

 Jaarlijks stellen alle directeuren bij de aanvang van het 
schooljaar een jaarplan op. Dit is gerelateerd aan het 
schoolplan.

> Eind 2012 legt iedere school jaarlijks verantwoording 
af in een jaarverslag. Daarin staan onder meer de 
bereikte resultaten uit het jaarplan beschreven.

 Alle scholen stellen voor 1 oktober een jaarverslag op voor 
bestuur, medezeggenschapsraad en ouders. Dit gebeurt 
met behulp van een bovenschools vastgesteld format. In 
het jaarverslag wordt een koppeling gemaakt met het 
jaarplan. Beide documenten staan geagendeerd voor de 
managementgesprekken.

> Een jaarverslag waarin zichtbaar is dat doelen en 
middelen adequaat op elkaar zijn afgestemd.

 In het (bestuurs-)jaarverslag 2011 is die koppeling voor een 
deel al gerealiseerd. In dit jaarverslag van 2012 is een poging 
gedaan deze koppeling nog verder aan te scherpen.

> Eind 2015 is er een gestructureerde opzet voor 
collegiale visitatie.

 Op veel scholen vinden al collegiale consultaties plaats. 
Dit gebeurt nog niet overal voldoende gestructureerd. 
Bovenschools en stedelijk wordt nagedacht over een 
effectieve vorm van visitatie.

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

H. Gezonde fi nanciën

- Verbeteren van de beleidsmatige sturing

 

 

- Ontwikkelen van een fi nancieel 
beoordelingsmodel

 

- Integreren van een nieuw 
fi nancieringssysteem

 

- Nader invullen en concretiseren van 
meerjarenbegroting

 

> De koppeling tussen de fi nanciële- en controlcyclus 
en de inhoudelijke kwaliteitscyclus is op een 
overzichtelijke wijze aangebracht in tussentijdse en 
eindrapportage.

 Hierin is inmiddels invulling aan gegeven door een Integrale 
Management Rapportage halverwege het boekjaar. De 
eindrapportage wordt in het jaarverslag verwerkt. Dit laatste 
behoeft in de toekomst nog wel aandacht, zodat nog 
scherper wordt hoe middelen en strategische doelstellingen 
aan elkaar zijn gekoppeld.

> Eind 2015 hebben alle scholen hun wegen naar 
aanvullende doelsubsidies gevonden, maken ze 
optimaal gebruik van de toegekende middelen en 
leggen ze op correcte wijze verantwoording af over 
de besteding.

 Op dit moment wordt de fi nanciële administratie zoveel 
mogelijk aangepast, zodat doelsubsidies gemakkelijk 
verantwoord kunnen worden. Het blijkt echter zeer lastig 
voor scholen om correct en tijdig te verantwoorden.

> Eind 2015 ligt er een fi nancieel beoordelingsmodel. 
(kengetallen voor interne benchmark)

 Daar is al een start mee gemaakt met door middel van de 
meerjarenbegroting. In de begroting zelf zijn nog geen 
kengetallen opgenomen die beoordeling en vergelijking op 
betrouwbare wijze weergeven. Hieraan zal in 2013 en 2014 
verder worden gewerkt.

> De middelen voor passend onderwijs worden op basis 
van heldere arrangementen toegekend en maken deel 
uit van de integrale begroting.

 Inmiddels is bekend hoe de middelen voor passend 
onderwijs kunnen worden verdeeld, met een indicatie van 
het maximale fi nanciële risico. Maar aangezien de middelen 
voor passend onderwijs nog niet defi nitief zijn verdeeld 
is nog niet te voorzien wat de werkelijke impact zal zijn 
voor de organisatie. In 2013 en 2014 wordt hier verder aan 
gewerkt.

> Vanaf 2013 werken we met een concrete en 
gedetailleerde meerjarenbegroting.

 Dit is al gerealiseerd in 2012.
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G. Kwaliteitszorg en
 maatschappelijke verantwoording

- Zicht hebben op de effecten van het 
onderwijs

 

- Doorontwikkelen kwaliteitsmonitor op 
school-en bestuursniveau

 

- Jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag 
op schoolniveau

 

 

- Verdere professionalisering van het 
jaarverslag van het bestuur

 

- Geregelde visitatie

 

> In het kader van resultaatgericht werken refl ecteren 
de scholen tweemaal per jaar op de lvs-resultaten.

 Op alle scholen wordt na de twee toetsmomenten 
(medio- en eindtoetsen) per leerling een analyse van de 
lvs-resultaten gemaakt. De resultaten worden ook in de 
teams besproken en verwerkt in groeps- en individuele 
handelingsplannen.

> Eind 2015 is er een systeem voor kwaliteitsmonitoring 
voor zowel de scholen als het bestuur.

 De kwaliteit van scholen wordt gemonitord met het 
instrument ‘Werken met kwaliteitskaarten Primair 
Onderwijs’( Wmkpo). De directeuren hebben afspraken over 
de uitvoering daarvan vastgelegd.

 Op bestuursniveau vindt monitoring plaats door middel 
van functionerings- en beoordelingsgesprekken, jaarlijkse 
managementgesprekken (over schoolresultaten en plannen), 
en begrotings- en formatiegesprekken. De ontwikkeling van 
een (stedelijk) auditsysteem is nog onderwerp van gesprek.

> Eind 2012 werkt iedere school op basis van een 
jaarplan, waarin doelen en gewenste resultaten staan 
geformuleerd.

 Jaarlijks stellen alle directeuren bij de aanvang van het 
schooljaar een jaarplan op. Dit is gerelateerd aan het 
schoolplan.

> Eind 2012 legt iedere school jaarlijks verantwoording 
af in een jaarverslag. Daarin staan onder meer de 
bereikte resultaten uit het jaarplan beschreven.

 Alle scholen stellen voor 1 oktober een jaarverslag op voor 
bestuur, medezeggenschapsraad en ouders. Dit gebeurt 
met behulp van een bovenschools vastgesteld format. In 
het jaarverslag wordt een koppeling gemaakt met het 
jaarplan. Beide documenten staan geagendeerd voor de 
managementgesprekken.

> Een jaarverslag waarin zichtbaar is dat doelen en 
middelen adequaat op elkaar zijn afgestemd.

 In het (bestuurs-)jaarverslag 2011 is die koppeling voor een 
deel al gerealiseerd. In dit jaarverslag van 2012 is een poging 
gedaan deze koppeling nog verder aan te scherpen.

> Eind 2015 is er een gestructureerde opzet voor 
collegiale visitatie.

 Op veel scholen vinden al collegiale consultaties plaats. 
Dit gebeurt nog niet overal voldoende gestructureerd. 
Bovenschools en stedelijk wordt nagedacht over een 
effectieve vorm van visitatie.
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H. Gezonde fi nanciën

- Verbeteren van de beleidsmatige sturing

 

 

- Ontwikkelen van een fi nancieel 
beoordelingsmodel

 

- Integreren van een nieuw 
fi nancieringssysteem

 

- Nader invullen en concretiseren van 
meerjarenbegroting

 

> De koppeling tussen de fi nanciële- en controlcyclus 
en de inhoudelijke kwaliteitscyclus is op een 
overzichtelijke wijze aangebracht in tussentijdse en 
eindrapportage.

 Hierin is inmiddels invulling aan gegeven door een Integrale 
Management Rapportage halverwege het boekjaar. De 
eindrapportage wordt in het jaarverslag verwerkt. Dit laatste 
behoeft in de toekomst nog wel aandacht, zodat nog 
scherper wordt hoe middelen en strategische doelstellingen 
aan elkaar zijn gekoppeld.

> Eind 2015 hebben alle scholen hun wegen naar 
aanvullende doelsubsidies gevonden, maken ze 
optimaal gebruik van de toegekende middelen en 
leggen ze op correcte wijze verantwoording af over 
de besteding.

 Op dit moment wordt de fi nanciële administratie zoveel 
mogelijk aangepast, zodat doelsubsidies gemakkelijk 
verantwoord kunnen worden. Het blijkt echter zeer lastig 
voor scholen om correct en tijdig te verantwoorden.

> Eind 2015 ligt er een fi nancieel beoordelingsmodel. 
(kengetallen voor interne benchmark)

 Daar is al een start mee gemaakt met door middel van de 
meerjarenbegroting. In de begroting zelf zijn nog geen 
kengetallen opgenomen die beoordeling en vergelijking op 
betrouwbare wijze weergeven. Hieraan zal in 2013 en 2014 
verder worden gewerkt.

> De middelen voor passend onderwijs worden op basis 
van heldere arrangementen toegekend en maken deel 
uit van de integrale begroting.

 Inmiddels is bekend hoe de middelen voor passend 
onderwijs kunnen worden verdeeld, met een indicatie van 
het maximale fi nanciële risico. Maar aangezien de middelen 
voor passend onderwijs nog niet defi nitief zijn verdeeld 
is nog niet te voorzien wat de werkelijke impact zal zijn 
voor de organisatie. In 2013 en 2014 wordt hier verder aan 
gewerkt.

> Vanaf 2013 werken we met een concrete en 
gedetailleerde meerjarenbegroting.

 Dit is al gerealiseerd in 2012.
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I. Strategisch partnerschap

- Verdere implementatie van passend 
onderwijs

 

 

- BBO wordt vereniging

 

- Afspraken met stadsdelen

 

- Stevige participatie in de PO-raad

 

> Zowel op bestuursniveau als op de scholen is passend 
onderwijs vanzelfsprekend.

 In de planperiode is opnieuw vertraging ontstaan bij de 
invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gevaar 
bestond dat de uitbreiding van allerlei initiatieven zoals 
bijvoorbeeld de OpMaatGroep stopgezet zouden worden, 
maar het Samenwerkingsverband Zuid is voortvarend 
verdergegaan. Diverse de buurtinitiatieven (zorgafspraken in 
groep van scholen) zijn verder ontwikkeld. Ook is een start 
gemaakt door naast het zorgplan Zuid 2012-2013 een eigen 
OOadA projectplan Passend Onderwijs te maken als soort 
routeboek voor de komende periode. Op iedere school is 
een schoolondersteunigsprofi el (sop) opgesteld.

> Tussen besturen zijn heldere afspraken gemaakt 
over de verdere invoering van passend onderwijs. 
De middelen worden zoveel mogelijk ingezet ten 
behoeve van de zorg binnen de scholen.

 Na een lange aanloop is in mei 2012 het stedelijk 
oprichtingsbestuur Passend Onderwijs ingesteld. OOadA 
participeert daar in met een lid van de algemene directie. 
Ook zijn wij actief betrokken bij het opstellen van een model 
voor een zorgvuldige verdeling van de middelen.

> Het BBO is omgevormd tot een slagvaardige 
vereniging.

 In de planperiode zijn de voorbereidingen getroffen om in 
het najaar van 2012 een vereniging van schoolbesturen PO 
Amsterdam op te richten. De algemeen directeur is daar 
vooralsnog voorzitter van. In juni 2012 is een toekomstplan 
geschreven voor die vereniging.

 Accent zal liggen op uitwisseling van kennis, afstemming 
indien gewenst en samenwerken waar het moet.

> Eind 2015 zijn er meerjarenafspraken gemaakt over 
voorzieningen die voor het onderwijs cruciaal zijn: 
onderwijshuisvesting, vve, dagarrangementen, 
schoolbegeleiding en consensusvoorzieningen (bijv.: 
schoolzwemmen en schooltuinen)

 Op dit gebied zijn er in de planperiode geen vervolgstappen 
gezet.

> Eind 2015 is de participatie in de PO-Raad verstevigd.
 In deze planperiode zijn onze activiteiten voor de PO-Raad 

fl ink toegenomen. Naast deelname aan het netwerk 
kwaliteit heeft de algemene directie meegewerkt aan het 
ontwerp van de nieuwe bestuursstructuur van de PO-Raad 
en heeft zij zitting genomen in de landelijke arbeids-
voorwaardencommissie. Incidenteel dragen wij content 
aan voor de taakgroep Vensters Verantwoording PO (in 
wording).
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 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

I. Strategisch partnerschap

- Verdere implementatie van passend 
onderwijs

 

 

- BBO wordt vereniging

 

- Afspraken met stadsdelen

 

- Stevige participatie in de PO-raad

 

> Zowel op bestuursniveau als op de scholen is passend 
onderwijs vanzelfsprekend.

 In de planperiode is opnieuw vertraging ontstaan bij de 
invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gevaar 
bestond dat de uitbreiding van allerlei initiatieven zoals 
bijvoorbeeld de OpMaatGroep stopgezet zouden worden, 
maar het Samenwerkingsverband Zuid is voortvarend 
verdergegaan. Diverse de buurtinitiatieven (zorgafspraken in 
groep van scholen) zijn verder ontwikkeld. Ook is een start 
gemaakt door naast het zorgplan Zuid 2012-2013 een eigen 
OOadA projectplan Passend Onderwijs te maken als soort 
routeboek voor de komende periode. Op iedere school is 
een schoolondersteunigsprofi el (sop) opgesteld.

> Tussen besturen zijn heldere afspraken gemaakt 
over de verdere invoering van passend onderwijs. 
De middelen worden zoveel mogelijk ingezet ten 
behoeve van de zorg binnen de scholen.

 Na een lange aanloop is in mei 2012 het stedelijk 
oprichtingsbestuur Passend Onderwijs ingesteld. OOadA 
participeert daar in met een lid van de algemene directie. 
Ook zijn wij actief betrokken bij het opstellen van een model 
voor een zorgvuldige verdeling van de middelen.

> Het BBO is omgevormd tot een slagvaardige 
vereniging.

 In de planperiode zijn de voorbereidingen getroffen om in 
het najaar van 2012 een vereniging van schoolbesturen PO 
Amsterdam op te richten. De algemeen directeur is daar 
vooralsnog voorzitter van. In juni 2012 is een toekomstplan 
geschreven voor die vereniging.

 Accent zal liggen op uitwisseling van kennis, afstemming 
indien gewenst en samenwerken waar het moet.

> Eind 2015 zijn er meerjarenafspraken gemaakt over 
voorzieningen die voor het onderwijs cruciaal zijn: 
onderwijshuisvesting, vve, dagarrangementen, 
schoolbegeleiding en consensusvoorzieningen (bijv.: 
schoolzwemmen en schooltuinen)

 Op dit gebied zijn er in de planperiode geen vervolgstappen 
gezet.

> Eind 2015 is de participatie in de PO-Raad verstevigd.
 In deze planperiode zijn onze activiteiten voor de PO-Raad 

fl ink toegenomen. Naast deelname aan het netwerk 
kwaliteit heeft de algemene directie meegewerkt aan het 
ontwerp van de nieuwe bestuursstructuur van de PO-Raad 
en heeft zij zitting genomen in de landelijke arbeids-
voorwaardencommissie. Incidenteel dragen wij content 
aan voor de taakgroep Vensters Verantwoording PO (in 
wording).

 SPEERPUNTEN   GEWENSTE RESULTATEN EN RAPPORTAGE 

- Steviger ouderbetrokkenheid

 

 

> Eind 2015 hebben ouders in de 
medezeggenschapsraden voldoende invloed op het 
beleid.

 Door scholen te dwingen jaarverslagen en jaarplannen te 
maken is het voor medezeggenschapsraden veel makkelijker 
om gericht mee te praten over het gevoerde beleid en de 
plannen voor de aankomende periode. Ook worden ouders 
bevraagd over hun kijk op het beleid en de kwaliteit van de 
school. Wij gebruiken daarvoor tweejaarlijks de vragenlijsten 
van Wmkpo.

> In het kader van passend onderwijs is een 
ouderplatform opgezet.

 Hierover zijn verkennende gesprekken gevoerd met de GMR 
werkgroep Passend onderwijs. Het doel blijft om te komen 
tot een dergelijk platform.

Tabel: stand van zaken strategische doelstellingen 2011-2015

Speerpunten en doelstellingen

 behaald op schema niet behaald /
    achter op schema

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
 30% 59% 11%

Van de in totaal 61 doelstellingen zijn we met 36 (groen) op de goede weg; 18 doelstellingen (blauw) zijn bereikt en 

7 (rood) zijn niet behaald/liggen achter op schema. In percentages:
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Het bestuur bepaalt het beleid voor de scholen, 
binnen de wettelijke en de door het bestuur zelf 
vastgestelde kaders. Deze liggen vast in het strate-
gisch beleidsplan 2011-2015, waar ook de plannen 
en ambities in staan.
Een strategisch beleidsplan dient als kader. Het 
beleid wordt ontwikkeld door de algemene directie 
in nauw overleg met de directies van de scholen 
en de GMR. De autonomie van de scholen is terug 
te vinden in de uitwerking van de beleidskaders in 
school- en jaarplannen. Invulling, accenten, profi-
lering en dergelijke kunnen verschillen.

Het beleid wordt voorbereid door medewerkers 
van het bestuursbureau en directeuren. Soms in 
taakgroepen, maar ook in andere samenstellingen. 
Wanneer een voorstel door de algemene directie 
is bekeken, wordt het voorgelegd aan alle direc-
teuren tijdens een plenaire vergadering. Afhankelijk 
van de aard van het stuk wordt het ook door het 
bestuur, dan wel de algemene directie - voorlopig 
- vastgesteld. In de meeste gevallen gaat het stuk 
daarna naar de GMR voor instemming of advies.
Als het volledige traject is doorlopen, wordt het 
definitieve beleidsstuk verspreid onder de belang-
hebbenden. 

In 2012 is onder andere vastgesteld:

■ Jaarrekening 2011
■ Bestuursverslag 2011
■ Overzicht klachten 2011
■ Bestuursformatieplan 2012 – 2013
■ Zorgplan wsns samenwerkingsverband Zuid   
 2012 – 2013
■ Zesmaandsrapportage 2012 (financieel)
■ Managementrapportages 2012 
■ Vakantierooster schooljaar 2012 – 2013
■ Negenmaandsrapportage 2012
■ Kwaliteitswijzer 2011-2012 
■ Begroting 2013
■ Notitie uitgangspunten good governance
■ Meerjarenbegroting
■ Benoeming nieuwe directeuren Dongeschool,   
 3e Daltonschool en de Theo Thijssenschool
■ Intentieverklaring samenwerking Federatie op   
 het gebied van shared service.
■ Oprichting Stichting De Kleine Reus
■ Intentieverklaring oprichting samenwerkings  
 verband Passend Onderwijs
■ Intentieverklaring oprichting coöperatie Day a   
 Weekschool
■ Opvolging lid algemene directie (inclusief   
 profiel)
■ Werving en selectie eerste Raad van Toezicht
■ Convenant met Stadsdeel in het kader van Raad  
 van Toezicht
■ Benoeming en functiewaardering Raad van   
 Toezicht en college van bestuur
■ Overdracht juridisch eigendom Oscar Carré, 
 3e  Dalton, 1e Montessorischool, Anne Frank
■ Meerjaren financieel beleidsplan 2013-2018

3 Beleidsontwikkeling
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4.1 Inspectie
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op 
de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving 
van wet- en regels. Ook bekijkt de inspectie of 
de middelen voor het onderwijs rechtmatig en 
doelmatig worden verkregen en besteed. Over 
de resultaten van het onderwijs rapporteert de 
inspectie aan het bestuur en de school. Aangezien 
het bestuur (het bevoegd gezag) verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van de scholen is dat het eerste 
aanspreekpunt. Het toezicht ziet er als volgt uit:
■ Jaarlijks voert de inspectie een risicoanalyse 

uit op basis van opbrengsten, jaarstukken en 
eventuele signalen over de school. Als er volgens 
de inspectie sprake is van een risico, volgt nader 
onderzoek. Deze risicoanalyse wordt met het 
bestuur besproken. Vanuit die analyse wordt de 
mate van toezicht vastgesteld.

■ De inspectie legt schoolbezoeken af. Alle 
scholen worden tenminste eenmaal per vier 
jaar bezocht. N.a.v. de schoolbezoeken stelt de 
inspectie een rapport op. 

In november 2012 was er voor het vierde 
achtereenvolgende jaar een gesprek tussen 
bestuur en inspectie op basis van een risicoanalyse. 
Daaruit kwam onder meer naar voren dat de 
12e Montessorischool na een aanvankelijk 
geïntensiveerd toezicht een basisarrangement heeft 
gekregen. Dit is het resultaat van een gerichte en 
intensieve verbeteraanpak door het team van deze 
school onder leiding van de directeur. Het bestuur 
en de inspectie hebben voor deze aanpak hun 
waardering uitgesproken.

De Springstok heeft eind schooljaar 2012-2013 
het tweede jaar van de ingezette verbeteraanpak 
afgesloten. De afsluitende audit heeft aangetoond 
dat team en directie zeer grote kwaliteitsstappen 
hebben gezet. Het derde jaar wordt gezien als een 
jaar van borging.

Eind 2011 is ook de Olympiaschool gestart met 
een KBA-verbeteraanpak. De eerste audit (voorjaar 
2012) heeft laten zien dat weliswaar stappen in 
de goede richting zijn gezet, maar dat de gestelde 
doelen niet zijn bereikt. De plannen zijn verder 
aangescherpt en er zijn nadere afspraken gemaakt.

Ook de directeur van de 9e Montessorischool heeft 
besloten te starten met een KBA-verbetertraject. In 
september 2012 is een nulmeting uitgevoerd, aan 
de hand waarvan een verbeterplan is opgesteld. De 
uitvoering ervan zal vanaf februari 2013 ter hand 
worden genomen.

Voorts heeft de inspectie in het najaar van 2012 
een regulier bezoek gebracht aan de Dongeschool 
en de Notenkraker. Beide scholen stellen op basis 
van deze bevindingen een verbeterplan op.

Verder heeft de inspectie onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van de Amsterdamse voorscholen. 
Onze voorscholen hebben aan dit onderzoek 
meegewerkt. Voor de resultaten van dit onderzoek 
wordt hier verwezen naar het uitgebrachte 
onderzoeksrapport (april 2012).  

4 Onderwijs



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHOOL 
 

De Kleine Reus

Dongeschool

14e Montessorischool

Oostelijke Eilanden

9e Montessorischool

6e Montessorischool

Merkelbach

De Witte Olifant

12e Montessorischool

Dr. E. Boekmanschool

1e Montessorischool

De Burght

De Notenkraker

De Springstok

2e Daltonschool

3e Daltonschool

15e Montessorischool

Nicolaas Maesschool

Olympia

Oscar Carré

Theo Thijssen

 GECORRIGEERD
LG 2012

537,7

538,5

541,7

536,7

534,1

538,7

532,9

536,6

536,3

538,1

538,6

538,0

538,3

534,2

539,6

540,1

536,8

541

536,6

537,4

538,1

 ONGECORRIGEERD
 2012

540,0

541,0

545,1

537,9

531,4

541,5

532,4

537,9

537,7

540,0

541,8

540,1

540,1

531,9

542,4

541,9

538,6

543,8

536,1

538,0

539,8

GECORRIGEERD 
LG 2011

539,9

537,0

540,8

536,1

537,4

538,3

536,7

539,9

532,6

541,8

539,3

539,9

536,5

533,5

540,8

539,3

537,5

540,3

535,8

536,8

539,9

ONGECORRIGEERD 
2011

543,2

538,8

543,7

536,8

540,7

540,0

538,3

542,3

532,0

544,1

543,0

542,5

537,5

529,8

543,8

541,1

539,8

543,0

536,0

537,7

542,1

Tabel: Deze tabel geeft zowel het ongecorrigeerde als het gecorrigeerde percentiel weer. Dit laatste cijfer is het percentiel na neutralisatie 

van enkele factoren die wel op de leerresultaten van leerlingen en dus op het schoolgemiddelde inwerken, maar die niet of nauwelijks 

beïnvloedbaar zijn door de school. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de verschillen van instroom (leerlinggewicht).
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4.2 Opbrengsten en resultaten
Alle scholen van de stichting maken voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de kinderen gebruik 
van een leerlingvolgsysteem (lvs). Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de door CITO ontwikkelde toetsen. 
De administratie ervan gebeurt met het webbased leerling-administratiesysteem ParnasSys. Bovenschools is 
een toetskalender (gezamenlijk vastgestelde toetsen) opgesteld.

Jaarlijks nemen alle scholen van de OOadA deel aan onder meer de CITO-eindtoets:

Hoewel de eindresultaten van groot belang zijn, is het minstens zo belangrijk naar de tussenopbrengsten 
te kijken. Een analyse van die cijfers maakt het mogelijk waar nodig het onderwijs aan te passen. 
In oktober/november 2012 vonden de jaarlijkse managementgesprekken plaats tussen de algemene 
directie en de directeuren van de scholen. Belangrijk onderdeel daarvan was de bespreking van de 
tussenopbrengsten en de stappen die gezet zijn. In hoofdstuk 5 van dit verslag gaan we hier nader op 
in.



 DOORSTROOMPERCENTAGES 
 VOORTGEZET O NDERWIJS 2010 - 2012 

 Rendement na 2 jaar = ??%

2012: gemiddeld 80%

 HAVO / VWO

 VMBO

 LWOO/Pro

2011

80%

11%

9%

2010

72%

15%

13%

Tabel: Uitstroom naar VO en VO-rendement

2012

73%

17%

10%
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4.3 Doorstroom naar het voortgezet onderwijs
Aan het einde van het schooljaar 2011-2012 stroomden circa 800 leerlingen van de hoogste groep van onze 
basisscholen door naar het voortgezet onderwijs. In tabel 2 (Doorstroompercentages naar het voortgezet 
onderwijs, per schooltype) kunnen we aflezen dat in de drie jaren die de tabel beschrijft van 73% tot 80% 
van de leerlingen naar havo/vwo vertrok; 11% tot 17% naar het vmbo en 10% tot 13% naar het iwoo/
pro. Deze resultaten zijn over deze drie jaren ongeveer gelijk. Voor het jaar 2012 is ook het rendement 
bekend, namelijk hoeveel leerlingen zich nog in de betreffende door de basisschool geadviseerde school-
soort bevinden; dat is circa 80%. In de komende jaren komt meer vergelijkingsmateriaal beschikbaar.

4.4 toelatingsbeleid
Het bestuur van de Stichting OOadA heeft al in 2010 een nieuwe toelatingsregeling voor de scholen vast-
gesteld. Aanpassing van de tot dan geldende regelingen was noodzakelijk omdat op enkele van de scholen 
sprake was van forse overaanmelding. Een tweede reden was dat de scholen een verschillende werkwijze 
hanteerden op dit gebied. Harmonisering was dan ook zeer gewenst.
Met deze regeling wilde de stichting OOadA op een eenduidige manier omgaan met de aanmeldingen 
van kinderen voor onze openbare basisscholen. Ook wil de stichting bereiken dat de populatie van de 
scholen een afspiegeling is van de wijk waarin ze staan en dat ze in de eerste plaats voor de buurtkinderen 
bereikbaar zijn.

Ook in 2012 is de verhouding tussen de beschikbare plaatsen en het aantal aanmeldingen op een aantal 
scholen nog altijd niet in balans. Op gemiddeld zeven van onze scholen moet frequent geloot worden. Om er 
toch voor te zorgen dat alle kinderen een plaats op een school krijgen, is veel overleg gevoerd met directies 
van scholen en stadsdeel Centrum en Zuid. Dit heeft geleid tot de uitbreiding van het aantal kleutergroepen. 
In navolging van de scholen in de Rivierenbuurt, is hierover ook in de andere wijken (de Pijp en centrum)  
overleg tussen alle scholen/schoolbesturen gevoerd. Het heeft geleid tot afspraken over de wijze waarop 
de toelating geschiedt. Vooral in de Pijp is het gelukt tot verregaande afstemming te komen. Daar wordt 
een (vrijwel) identieke toelatingsregeling gehanteerd en wordt gebruik gemaakt van webbased registratie-
systeem ‘Scholenring’. In Centrum wordt hier ook gebruik van gemaakt, maar er is nog onvoldoende echte 
afstemming met de scholen van de andere besturen. Ook in de Apollobuurt/Museumkwartier is dit nog 
onvoldoende het geval.  In stadsdeel Zuid is zeer recent een convenant gesloten tussen alle schoolbesturen 
en het stadsdeel, met als inzet te komen tot een intensievere samenwerking op onder meer dit gebied.
Hoewel in Buitenveldert de noodzaak niet heel hoog is, wordt ook in die regio overleg gevoerd om tot 
afstemming te komen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCHOOL 
  

De Notenkraker 

Dr. E. Boekman

De Kleine Reus 

De Burght

2e Dalton 

3e Dalton 

De Dongeschool 

De Springstok

Merkelbach 

1e Montessori 

6e Montessori 

9e Montessori 

15e Montessori 

12e Montessori 

De Jordaan 

Nicolaas Maes

De Witte Olifant 

Oscar Carré 

Olympia 

Theo Thijssen 

Oostelijke Eilanden

Totaal

Tabel: Ontwikkeling leerlingaantallen

LEERLINGAANTAL
1-10-2011

401

332

415

521

457

426

350

166

178

268

303

185

279

151

415

439

279

278

304

574

438

7.159

LEERLINGAANTAL
1-10-2010

397

326

391

522

457

407

323

152

177

265

322

175

273

156

440

452

277

272

300

555

417

7.085

LEERLINGAANTAL
1-10-2009

351

315

376

526

459

418

316

135

171

275

316

161

288

137

429

458

276

260

293

554

387

7.041

LEERLINGAANTAL
1-10-2012

433

359

416

522

459

441

355

181

166

280

285

192

288

146

426

443

277

285

303

590

456

7.303
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4.5 Ontwikkeling leerlingenaantallen
Op teldatum 1 oktober 2012 is het totale leerlingaantal van de stichting (7303 leerlingen) gegroeid met 144 
kinderen (+ 2.01 procent) ten opzichte van 1 oktober 2011 (7159 leerlingen). Deze groei is hoger dan het 
jaar daarvoor (74 kinderen ofwel 1.04 procent). 

4.6 passend onderwijs
Nieuw samenwerkingsverband Amsterdam-
Diemen
Een belangrijk wapenfeit in 2012 is de oprichting van 
het nieuwe samenwerkingsverband Amsterdam- 
Diemen. De keuze van de minister voor één 
Amsterdams verband levert veel voetangels en 
klemmen op. De versterking van de ondersteuning 
in en rondom de scholen is namelijk niet eenvoudig 
bij een dergelijk grootschalig verband. Het is nu de 
kunst om samen met de 46 schoolbesturen binnen 
het grootschalig geheel voor de ruim 250 scholen 
met samen 62.000 leerlingen toch een directe klein- 

 

schalige aanpak te ontwikkelen. Daarbij heeft het de  
voorkeur van OOadA om samen met de besturen in de 
eigen regio een passend subverband te gaan vormen. Bij 
passend onderwijs zijn de randvoorwaarden van cruciaal 
belang. Die randvoorwaarden hebben te maken met de 
verdeling van middelen, slimme samenwerkingsvormen 
en een soepele doorverwijzingsprocedure. De wijze 
waarop passend onderwijs in de alledaagse praktijk gaat 
uitpakken, hangt af van de manier waarop het nieuwe 
samenwerkingsverband die drie zaken gaat vormgeven.
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werkagenda OOadA
In schooljaar 2011/2012 lag voor zowel het samenwer-
kingsverband als voor onze stichting het verwijzings-
percentage naar het SBO (=speciaal basisonderwijs) 
op 0,2 procent, naar het SO op 0,1 procent en voor 
de ‘rugzakken’ op 0.45 procent. Het deelnameper-
centage SBO lag voor SBO en SO op 1.55 procent. 
Het percentage kinderen met een ‘rugzakje’ binnen 
OOadA is 1,8 procent, waarvan meer dan de helft 
met een op het gedrag gerichte REC 4-beschikking 
(REC = Regionaal Expertise Centrum). Tenslotte zat 
er in dit schooljaar 0,69 procent van het totale aantal 
leerlingen van het samenwerkingsverband op een 
REC 3- ofREC-4 school. Het deelnamepercentage SO 
en ‘rugzakken’ samen ligt ruim onder het landelijk 
gemiddelde. Dit betekent dat er al relatief veel 
leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op 
de basisscholen onderwijs kunnen blijven volgen. 
Daarmee is voor OOadA het terugbrengen van het 
verwijzingspercentage niet de grote uitdaging maar 
veel meer het vergroten in kwantiteit en kwaliteit 
van het passend onderwijsaanbod op onze scholen. 
Met het vaststellen van de werkagenda Passend 
Onderwijs besloot de stichting om de focus te 
leggen op de eigen invloedssfeer. Het ging om de 
hamvraag wat passend onderwijs voor ons zal gaan 
betekenen en wat we nu al kunnen doen om ons 
voor te bereiden.
De Werkagenda Passend Onderwijs is gebaseerd op 
vier uitgangspunten: 
1. Investeren in de kwaliteit van de basisonder-

steuning (leerkrachten en schoolorganisatie);
2. Investeren in de ontwikkeling van onderwijs-

arrangementen voor extra ondersteuning per 
school en eventueel op bovenschools niveau;

3. De mogelijkheden en begrenzingen van een 
school scherp formuleren en communiceren;

4. Kindgericht en vooral snel doorverwijzen van 
kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs als 
passend onderwijs niet op een reguliere school 
verzorgd kan worden door het ontbreken van 
expertise of capaciteit.

Basisondersteuning
In 2012 hebben we de beoordelingssystematiek 
van leerkrachten versterkt door het standaardiseren 
van beoordelingsinstrumenten. Daarnaast hebben 
we ons gericht op opbrengstgericht werken (ogw). 
Directeuren, intern begeleiders (ib’er) en een groot 

aantal managementteamleden (mt) hebben daarvoor 
een leergang gevolgd. Tenslotte is de externe audit 
opgenomen in de Werkagenda Passend Onderwijs. 
Een externe audit betekent dat elke school en elke 
leerkracht eens in de vier jaar beoordeeld worden 
door een externe deskundige. De andere jaren 
verzorgt de school zelf de screening.  

Schoolondersteuningsprofiel (sop)
Met de hulp van een externe adviseur is in 2012 
een begin gemaakt met het verbeteren van het 
instrument om het sop vast te stellen. Met het sop 
brengt de school kwaliteit en draagkracht van het 
team, de populatie en het specialisme van de school 
in beeld. Het sop zal tevens benut worden voor de 
verdeling van de gelden voor extra ondersteuning. 

time Out
In 2012 is het creëren van een eigen Time Out 
voorziening in gang gezet. Deze voorziening is 
bedoeld voor kinderen waarvan het gedrag zo is 
geëscaleerd dat het niet langer in de hand te houden 
is zonder extra hulp in en rond de klas. Met de hulp 
van een zorgstudent kan een noodverband worden 
aangelegd voor maximaal acht weken. In die tijd 
moet dan een definitieve oplossing worden gezocht.

het hoogbegaafde en meerbegaafde kind
In 2012 hebben we gewerkt aan het aanbod voor het 
begaafde kind. Het gaat daarbij om drie groepen: 
kinderen met een bovengemiddeld IQ, meer- 
begaafde kinderen en hoogbegaafde kinderen. 
Naast de Day a week voor hoogbegaafden zijn 
scholen vooral op zoek gegaan naar inventieve 
oplossingen voor kinderen met een boven- 
gemiddeld IQ en de meerbegaafde kinderen in de 
vorm van allerlei plusgroepen. 

Bovenschools is er  Day a Week School (DWS) 
voor de hoogbegaafde kinderen. Zij volgen één 
volledige dag in de week op een aantal locaties 
in de stad een speciaal programma, afgestemd 
op hun talenten en op hun behoefte aan extra 
uitdaging. Enerzijds doet het recht aan de 
onderwijsbehoeften van deze kinderen. Anderzijds 
biedt het concept de kinderen ook de kans om 
zich in sociaal-emotioneel opzicht te ontwikkelen 
in een ‘normale’ klassensituatie samen met hun 
leeftijdgenoten. In januari 2012 was het aantal 
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deelnemende scholen aan DWS gegroeid tot 44, 
met in totaal 170 kinderen. 
Alle OOadA-scholen doen eraan mee; eind 
december namen 94 kinderen eraan deel. Zij krijgen 
les in inmiddels tien groepen. Voor de deskundig-
heidsbevordering van de DWS-leerkrachten waren 
er in 2012 een aantal netwerkbijeenkomsten voor 
scholing en intervisie. De dienst DMO van de 
gemeente Amsterdam heeft al eerder een subsidie 
verleend van in totaal € 47.500 voor de periode 
2010-2012. Andere financieringsbronnen zijn nog 
niet gevonden, zodat het project vrijwel geheel 
afhankelijk is van de reguliere onderwijsmiddelen 
van de deelnemende schoolbesturen. Dit maakt 
het geheel kwetsbaar. OOadA is van mening dat dit 
project in een belangrijke behoefte voorziet en wil 
deze voorziening voor langere tijd waarborgen. Dit 
is dan ook de reden dat een voorziening is gecreëerd 
voor de bekostiging van het project tot en met 2014. 
Hierdoor is er ruimte om de zoektocht naar externe 
middelen voort te zetten en waar mogelijk de risico’s 
te spreiden over meerdere participanten.

Financiering
Het jaar 2012 is gebruikt om de toekomstige finan-
ciering van passend onderwijs goed voor te bereiden. 
Het is zoeken naar een eerlijk en werkbaar allocatie-
model. Kerngedachte is dat dit model autonomie 
voor de scholen en maatwerk combineert. 
Autonomie vraagt om de toekenning van zoveel 
mogelijk middelen direct aan de scholen zodat zij 
geen last hebben van ingewikkelde procedures om 
middelen aan te vragen. Er is echter ook maatwerk 
om recht te kunnen doen aan de verschillen in 
populatie (zwaarte van onderwijsvragen)  tussen 
de scholen. Maatwerk vraagt dus juist wel om het 
toedelen van middelen op aanvraag. 

Ambulante begeleiding
In 2012 is met de ambulante diensten (speciaal 
onderwijs cluster 3 en 4) de vraaggerichte lijn 
afgesproken dat de school uiteindelijk bepaalt hoe 
de begeleiding eruit moet zien. Tegelijk heeft de 
stichting onderkend dat de gewenste begeleiding 
nog niet in alle gevallen geboden kan worden door 
de personele bezetting van de ambulante diensten. 
Aan het samenwerkingsverband is gevraagd 
de mogelijkheid voor opting out te overwegen. 
Bij opting out wordt een aantal AB’ers van de 

ambulante dienst overgenomen. Op dat moment 
heeft het samenwerkingsverband zeggenschap over 
de inzet van de ambulante begeleiders. 

Educatief Steunpunt
In 2012 hebben we gewerkt aan de contouren van 
een Educatief Steunpunt (ES). Die contouren zijn 
inmiddels duidelijk: Het ES bevindt zich dicht bij de 
scholen en wordt bemenst door een aantal onder-
wijsadviseurs en specialisten. De meerwaarde van 
het ES is:
■ de onderwijsadviseurs nemen de scholen werk 

uit handen als het gaat om de doorverwijzing 
van kinderen naar het s(b)o;

■ de onderwijsadviseurs kunnen procedures 
versnellen en beter adviseren doordat zij de 
scholen goed kennen;

■ het ES kan een forse besparing op onderzoeks-
kosten opleveren door het inzetten van eigen 
specialisten;

■ de onderwijsadviseurs kunnen de scholen 
waardevol ondersteunen bij moeilijke gezins-
situaties, omdat de gemeente gaat werken 
met een ouder&kindadviseur. Samen kunnen 
zij hopelijk adequater opereren wanneer een 
kind op school en thuis in de knel komt door 
problemen in de gezinssituatie.

proeftuinen
OOadA participeerde in 2012 actief in gebieds-
gewijze proeftuinen met betrekking tot de 
transitie jeugdzorg (= jeugdzorg geheel onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente). Het 
idee is dat een onderwijsadviseur en een ouder & 
kindadviseur efficiënter en met meer slagkracht 
kunnen opereren in situaties waarin het kind door 
een moeilijke thuissituatie in de ontwikkeling wordt 
bedreigd.

Externe ondersteuning bovenschools
Net als voorgaande jaren werden in 2012 een 
aantal diensten aangeboden: dyslexiebegeleiding, 
het coachen van leerkrachten en het onderwijs 
aan meerbegaafde kinderen. In 2013 worden deze 
voorzieningen geëvalueerd.
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4.7 klachtenbeleid
Conform de kwaliteitswet worden klachten be- 
handeld volgens de vastgestelde klachten- 
regeling. In deze regeling staat door wie en op 
welke wijze een klacht kan worden ingediend. Ook 
is opgenomen hoe het bestuur ingediende klachten 
behandelt. Daarvoor zijn op iedere school een of 
meerdere schoolcontactpersonen aangesteld.
Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het openbaar en het 
algemeen toegankelijk onderwijs.
Maandelijks wordt de voortgang van de afhandeling 
geadministreerd in een overzicht. Eenmaal per jaar 
brengt de algemene directie verslag uit aan het 
bestuur. 
 
In 2012 kwamen er zestien formele klachten bij het 
bestuur binnen. Vijf daarvan betroffen de uitloting 
van aangemelde bijna vierjarige kinderen. In de 
meeste gevallen is het de directeuren samen met de 
stadsdelen gelukt deze kinderen alsnog een plaats 
op een van onze scholen te bieden. 
De overige klachten waren afkomstig van ouders. 
Die hadden betrekking op:
■ vermindering van het aantal kleutergroepen
■ bezwaar tegen het aangekondigde ontslag van 

een id-medewerker
■ de sociale veiligheid van hun kind
■ grote zorgen over het gedrag van een leerkracht
■ het slechte binnenklimaat
■ het gedrag van een leerkracht tijdens het 
 schoolkamp van groep 8
■ verhoging huurprijs speelzaal
■ overige zaken rond plaatsing
■ afhandeling van melding letsel door 
 verzekeringsmaatschappij
■ directiestructuur van de school

Deze klachten zijn conform de procedure van de 
klachtenregeling OOadA afgehandeld.
In de klachtenregeling is ook opgenomen dat op 
iedere school een interne contactpersoon is aan- 
gesteld. Deze is het eerste aanspreekpunt voor een 
klager en zorgt voor de eerste opvang. Een klager 
wordt door de contactpersoon bijgestaan en zo 
mogelijk begeleid bij het zoeken naar oplossingen.  
Het bestuur ziet de interne contactpersoon als een 
belangrijke schakel ter voorkoming van officiële 
klachten. Vanuit deze gedachte waren er in 2012 

twee scholingsbijeenkomsten voor interne contact-
personen. Het is de bedoeling dat er een soort 
netwerk ontstaat voor het uitwisselen van kennis en 
het delen van ervaringen. Jaarlijks zullen tenminste 
twee bijeenkomsten georganiseerd worden.

4.8 Dagarrangementen en verbreding 
van scholen 
De term dagarrangementen bestaat alweer enkele 
jaren en gaat over de aanvullende voorzieningen 
naast het reguliere lesprogramma. Daarbij onder-
scheiden wij:
■ vso: voorschoolse opvang 
■ tso: tussenschoolse opvang
■ nso: naschoolse opvang
■ nsa: naschoolse activiteiten 
 
Vso
Op drie scholen hebben de ouders behoefte 
aan vso. Deze scholen hebben een contract met 
een nso-aanbieder die de voorschoolse opvang 
uitvoert. 
   
tso
In november 2011 hebben bestuur, directies en 
GMR ingestemd met de bijgestelde kadernotitie 
tso, waarin de condities zijn neergelegd 
waaronder scholen tso in eigen beheer kunnen 
organiseren. Van de 21 scholen die vallen onder 
het bestuur van OOadA, hebben drie scholen de 
tso uitbesteed aan een externe organisatie (Oscar 
Carré en Olympia aan Kinderopvang Compagnie, 
3e Dalton aan Nokik). Twee scholen hebben een 
eigen stichting voor de tso (Witte Olifant en Kleine 
Reus). De andere zestien scholen organiseren tso 
in eigen beheer en vallen onder de condities van 
de kadernotitie.

De eerste zes scholen zijn per 1 januari 2012 
‘ingestroomd’ in het model waarbij de administratie 
en verantwoording van de tso- financiën en 
bankrekening via OOadA verloopt. Het betrof Theo 
Thijssen, De Burght, Boekman, 14e montessori, 
BOE en 9e montessori. Per 1 augustus zijn er acht 
scholen (zeven TSO’s) bijgekomen. Dit zijn: 1e en 6e 

Montessorischool, Donge, Notenkraker, Springstok, 
Nicolaas Maes en Merkelbach/Stern (die samen  
één tso hebben). De 15e Montessori en 2e Dalton-
school hebben vanwege uitvoeringsproblemen 
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uitstel gekregen tot 1 januari 2013. In totaal zijn er 
dus in de loop van het boekjaar veertien scholen 
begonnen met een eigen tso-organisatie.
Het moeten voldoen aan de gestelde kaders had 
niet voor alle tso’s een even grote consequentie. 
Verschillende tso’s hadden hun administratieve 
zaken al op orde waardoor de wijzigingen vooral 
procedureel waren. Voor andere waren er meer 
veranderingen. Voor sommige tso’s betekende het 
zelfs een ingrijpende verandering die ook gevolgen 
had voor de bezetting met vrijwilligers. Inmiddels 
zijn de administratieve stappen gezet. Voor het 
eerst is het nu mogelijk om de verschillende tso’s in 
onderlinge samenhang te monitoren. Hieruit zullen 
op termijn nieuwe acties voortvloeien. Daarnaast 
kan de focus nu verlegt worden naar kwaliteit 
en dus het inhoudelijke deel van de tso. Naast 
de gebruikelijke scholing voor vrijwilligers, zal er 
een programma voor tso-coördinatoren moeten 
komen.
Verschillende tso’s werken al jaren met begroting 
en verantwoording. Daardoor was er al veel inzicht 
in de te verwachten financiële exploitatie. Voor 
sommige tso’s was dit bij voorbaat minder duidelijk. 
Bij de begroting werd rekening gehouden met 
een resultaat van de gezamenlijke tso’s van circa  
€ 80.000. Het werkelijke resultaat is € 105.976 

Nso 
Alle scholen werken op basis van een raamovereen-
komst samen met een nso-aanbieder. Op een aantal 
scholen vindt die opvang plaats binnen het school-
gebouw. 

Nsa
Behalve de Kleine Reus, die de naschoolse 
activiteiten in eigen beheer organiseert, werken 
de meeste van onze scholen samen met een 
welzijnsorganisatie die naschoolse, wijkgerichte 
activiteiten organiseert. De welzijnsorganisaties 
werken met een talentmakelaar, die de wensen 
inventariseert en daarbij gepaste aanbieders 
zoekt. 
De 12e Montessori en de Merkelbach werken 
behalve met welzijnsorganisatie Dynamo ook 
samen met Stichting Wijsneus. De Burght en de 
1e Montessori hebben veel naschoolse activiteiten 
binnen de school die kostendekkend zijn. De  
9e Montessori, de Dongeschool en de Notenkraker 

werken met een organisatie die nso en nsa 
combineren met activiteiten binnen schooltijd. 

taalschool
Op de Oscar Carré en de Merkelbachschool is 
sinds september 2011 de Taalschool onderdeel 
van de naschoolse activiteiten. De Taalschool is 
bestemd voor kinderen van wie verwacht wordt 
dat zij met extra taalondersteuning meer kansen 
binnen het onderwijs hebben. Dit programma, 
dat stedelijk wordt gecoördineerd, voorziet ook in 
ouderbijeenkomsten.

Verbreding van scholen
OOadA kent de volgende categorieën brede scholen:
■ het multifunctionele centrum. Dit zijn 

de scholen die samen met andere partners 
gevestigd zijn in één complex. Dit worden vaak 
brede scholen genoemd. Voorbeelden hiervan 
zijn de Bockesprong en MFC Binnenhof.

■ De verbrede school. Dit zijn scholen - al dan 
niet in een multifunctioneel centrum - waar de 
schoolleider in samenwerking met de partners 
de regie heeft over de programmatische en 
praktische afstemming en het ruimtegebruik. 

■ het integraal kindcentrum.  Dit is een 
centrum voor 0 tot 12 jaar met een OKC/Kinder-
dagverblijf/peuterspeelzaal, een school en een 
naschoolse opvang. Het integraal kindcentrum 
wordt functioneel geleid door de schoolleider 
binnen een afgesproken ruimte en met een 
afgesproken budget.

In 2012 vroegen complicaties van scholen in een multi-
functioneel centrum onze aandacht. Uit gesprekken 
bleek dat de schoolleiders van deze scholen het als 
voordeel zagen dat zij de financiële risico voor de 
exploitatie van het gebouw niet droegen. Tegelij-
kertijd misten zij de regierol en zeggenschap over 
ruimtes om onderwijs en opvang goed te kunnen 
combineren. Verbrede scholen hebben die regierol 
wel, maar zij dragen dan ook het financiële risico 
voor de exploitatie van het gebouw. 
De Kleine Reus heeft in 2012 het plan opgevat om 
uit te groeien tot een integraal kindcentrum, omdat 
zij de visie van de school ook willen laten doorklinken 
in de voorschool en de naschoolse opvang.  
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4.9 Veiligheid
Kinderen en medewerkers moeten in een prettig 
en veilig schoolklimaat kunnen werken. In 2012 
is om die reden gewerkt aan de renovatie en 
het wegwerken van achterstallig onderhoud op 
diverse scholen.
Naast de materiële voorwaarden voor veiligheid 
voeren onze scholen ook een actief beleid tegen 
het pesten van leerlingen. Meerdere scholen 
werken met de methode ‘De vreedzame school’ en 
er worden ‘kanjertrainingen’ gegeven in het kader 
van sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit kader 
hebben alle scholen een sociaal veiligheidsplan 
opgesteld. Dit plan bestaat uit een zogenaamde 
rompdeel en een groot aantal protocollen en 
procedures.

4.10 Voor- en vroegschoolse educatie 
De Stichting Openbaar Onderwijs aan de 
Amstel ondersteunt het beleid van de gemeente 
Amsterdam om elk kind een succesvolle 
schoolloopbaan te gunnen. Het doel van voor- en 
vroegschoolse educatie is het aanpakken van taal- 
en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 
tweeënhalf tot zes jaar. 
Dit houdt in dat samengewerkt wordt met een of 
meerdere peuterspeelzalen die een vastgesteld 
vve-programma volgen. Op de betreffende 
vroegschool wordt taalaanbod gescreend en 
aangepast, vindt afstemming plaats met de 
peuterspeelzaal en worden de leerkrachten 
gecoacht. Het blijkt van essentieel belang voor het 
slagen van de vve dat er een geschikte coördinator 
is die kan zorgen voor een goede samenwerking. De 
stadsdelen subsidiëren de inzet van de coördinatoren 
en maken het mogelijk ook de ouders aandacht 
te geven. Scholen met tien procent of minder 
geïndiceerde doelgroepkinderen heten vve-light. In 
2012 zijn vrijwel alle OoadA-scholen een vve-school 
en de resterende scholen zitten in het traject om een 
vve-school te worden.  

4.11 Ict
BOA glasvezelnetwerk
Breedband Onderwijs Amsterdam is een vereniging 
van Amsterdamse schoolbesturen, die gezamenlijk 
hebben gezorgd voor een glasvezelring. De boven-
schools projectleider ict woonde de door de 
vereniging georganiseerde vergaderingen en de 
studiedagen bij.
Op één school na zijn nu alle scholen van OOadA 
aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dat geldt voor 
alle hoofdlocaties en de eventuele dependances. De 
school die nu niet is aangesloten is de Basisschool 
Oostelijke Eilanden. Dit jaar is de definitieve afspraak 
gemaakt dat ook deze school begin volgend kalen-
derjaar zal worden aangesloten op het BOA netwerk. 
BOA organiseerde in december een reis naar de 
ict-beurs in Berlijn.  De bovenschools projectleider 
ict en een lid van de taakgroep ict namen deel aan 
deze reis.

Verhuizingen, verbouwingen en ict
Verbouwing en verhuizing zorgde voor veel aanpas-
singen van de bestaande infrastructuur, zoals op de 
Nicolaas Maesschool en de 14e Montessorischool. In 
samenwerking met beheerspartijen heeft het ook 
dit jaar veel inspanning gekost de kwaliteit op peil 
te houden.

Van Netwerk Samen Deskundiger Amsterdam 
naar BIc Noord-holland
De bovenschools ict-coördinator draaide tot dit 
jaar mee in het door Kennisnet opgezette netwerk 
‘Samen deskundiger Amsterdam’. Een aantal grote 
Amsterdamse besturen participeren in dit netwerk. 
Regelmatig zijn er bijeenkomsten over nieuwe 
ontwikkelingen. Dit jaar waren dat er vier, bijgewoond 
door onze vertegenwoordiger. Na de zomervakantie 
heeft het Netwerk Samen Deskundiger Amsterdam 
zichzelf opgeheven vanwege het wegvallen van 
de ondersteuning door Kennisnet. OOadA is met 
ingang van augustus 2012 lid geworden van het 
netwerk BIC - Noord Holland.

taakgroep Ict
De taakgroep ICT is 6 maal bij elkaar gekomen. De 
groep heeft zich de eerste helft van het jaar vooral 
bezig gehouden met het bespreken en plannen 
van de het traject aangaande het onder één firma 
brengen van het ICT-beheer.
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Netwerkbijeenkomsten ict coördinatoren
Drie maal werd er een netwerkbijeenkomst ge- 
organiseerd voor de ict-coördinatoren van OOadA. 
De bijeenkomsten stonden in het teken van:

1. Kennisnemen van elkaars werkwijze; 
2. Informatie en Bezinning op ict in de school;
3. Scholingsaanbod voor de scholen.

Op deze bijeenkomsten werd naast eigen materiaal 
ook gebruik gemaakt van externe partijen. Er werden 
voordrachten gehouden over Rekentuin, Taalzee, 
Ontwikkelmatrix ict in de klas en scholingsaanbod 
voor het digibord en het touch screen.

Stroomlijnen van ict-beheer in de scholen
In de tweede helft van het jaar heben vijf firma’s 
een inhoudelijke presentatie gehouden, waarin ze 
hun beheerskwaliteiten voor ict in het onderwijs 
konden tonen. De taakgroep heeft op deze manier 
uitgebreid kennisgenomen van de verschillen in 
inhoud, kwaliteit en prijs van de verschillende 
partijen. 
In december kwam de taakgroep met een advies 
over de te kiezen partij: Qlict.
Voor acht van onze scholen betekent dit een 
overstap naar een nieuwe partij. Dit zal in de loop 
van 2013 zijn beslag hebben. 

Draadloos Netwerk
Een van de hoofdpunten uit onze eerder 
geformuleerde plannen was het ontwikkelen voor 
de hele organisatie van een draadloos netwerk. We 
hadden een voorstel van drie verschillende firma’s
Uiteindelijk hebben we in december 2012 gekozen 
voor het ruckussysteem. Dit voorziet in een 
geïntegreerd wifi- systeem voor al onze scholen. 
Door de aansluiting op het BOA glasvezelnetwerk 

kunnen alle scholen worden aangesloten op 
een centrale unit in combinatie met lokale acces 
points. Het wifi systeem is op afstand te beheren 
en is voorzien van een intelligent systeem dat een 
minimum aan straling uitzendt zolang het niet wordt 
gebruikt. Dit betekent een minimum aan straling in 
de school. 
De firma Station to Station zal het ruckussysteem in 
2013 uitrollen.

website
In 2012 kreeg de website van OOadA een nieuwe 
vormgeving. Overzichtelijker en aantrekkelijker, zoals 
de doelstelling was. Tevens werd een intranet in 
gebruik genomen.
   
Stafbureau
De firma JMS automatiseringen uit Wateringen 
voerde ook in 2012 het beheer.   

4.12 zuidasschool

In 2012 is vastgesteld dat Kinderrijk en OOadA 
samen het aanbod opvang en onderwijs gaan 
verzorgen op de nieuwe Zuidasschool (school in 
oprichting: brinnummer 30RL). Onder regie van het 
stadsdeel is de ontwikkeling van een programma 
van eisen in gang gezet en zijn verschillende 
locaties onderzocht.

Er zijn nog geen leerlingen geteld en is nog geen 
bekostiging ontvangen, behalve een bedrag voor 
de oprichting van de school. Dit bedrag is op een 
tussenrekening gezet en zal worden ingezet zodra 
er direct lieerbare kosten zijn in verband met de 
oprichting.
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Was kwaliteitszorg voorheen voornamelijk een 
overheidstaak, nu is kwaliteitsbewaking steeds 
meer de taak van scholen en schoolbesturen. 
Ook de taak om kwaliteit te borgen en daarover 
verantwoording af te leggen, komt steeds meer bij 
de schoolbesturen te liggen. Dit is een gevolg van 
het huidige overheidsbeleid, dat erop gericht is de 
schoolbesturen meer verantwoordelijk te maken voor 
de kwaliteit van de eigen scholen. Besturen krijgen 
meer vrijheid om beleid te ontwikkelen en middelen 
te besteden, maar daar staat tegenover dat ze zich 
gedetailleerder moeten verantwoorden over de 
kwaliteit van hun scholen. Ze moeten dus goed zicht 
en stevig grip hebben op de kwaliteitsbepalende 
factoren. Dit biedt mogelijkheden om zo nodig 
doeltreffende maatregelen te nemen. Het begrip 
kwaliteit heeft niet alleen betrekking op het 
onderwijsproces, maar bijvoorbeeld ook op de 
personele inzet, de huisvesting en de interne 
systemen en procedures. Een integraal systeem 
van kwaliteitszorg is dus noodzakelijk. Cruciaal en 
leidend zijn daarbij de opbrengsten van het primaire 
proces. Het bestuur van de stichting staat daarbij 
voor een stevige uitdaging: deze cruciale resultaten 
van de scholen inzichtelijk en vergelijkbaar maken, 
zonder in bureaucratie te vervallen. 
In het strategisch beleidsplan heeft het schoolbestuur 
een aantal doelstellingen op het gebied van het 
verbeteren en monitoren van kwaliteit geformuleerd. 
In de verslagperiode is in dit opzicht een aantal 
stappen gezet.

5.1 Bovenschoolse kwaliteitsmonitoring
Met de aanschaf van het webbased leerling-
administratiesysteem ParnasSys hebben bestuur 
en schooldirecties een instrument in handen 
waarmee we, naast de schoolpopulatie, ook de 
onderwijsopbrengsten kunnen monitoren. Met de 
bovenschoolse module die bij het instrument hoort 
is de kwaliteit van de scholen op de verschillende 
vakgebieden in kaart gebracht. 
Voor het in kaart brengen en sturen van de kwaliteit 
op schoolniveau, hanteren we het instrument 
‘werken met kwaliteitskaarten Primair Onderwijs’ 
(wmk-PO).

5.2  Adequaat managementinformatie-  
    systeem
In oktober en november 2012 heeft de 
algemene directie met alle schooldirecteuren 
een managementgesprek gevoerd waarin 
de onderwijsinhoud centraal stond. Aan de 
scholen is gevraagd het schooljaarverslag en de 
onderwijsresultaten over schooljaar 2011-2012 te 
presenteren. Tweede onderdeel van het gesprek 
was het jaarplan schooljaar 2012-2013. Vervolgens 
zijn nog enkele andere onderwerpen, waaronder 
de ontwikkeling van passend onderwijs ter sprake 
geweest. Daar waar het de opbrengsten betreft 
heeft de focus gelegen op de basisvakken technisch 
en begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en 
spelling. Van deze gesprekken zijn verslagen 
gemaakt.

Een korte samenvatting van de bevindingen:

■ Opbrengstgericht werken (ogw), de analyse  
 van de resultaten
Alle scholen zijn op een intensieve manier bezig 
met het analyseren van de opbrengsten. Sommige 
scholen zijn koplopers op dit gebied.
Bijna alle scholen formuleren hun streefwaarden 
op groeps- en schoolniveau op basis van het 
percentage kinderen dat A, B of C heeft gescoord. 
Een aantal scholen gebruikt voor de streefwaarden 
naast landelijke normen of inspectienormen ook 
een eigen norm, afgestemd op de eigen populatie 
en de eigen ambitie. 
Op een aantal scholen worden in de analyses ook 
het leerrendement betrokken.

■ taalonderwijs
Het taalonderwijs, met name lezen, blijft een 
belangrijk aandachtspunt. Ondanks veel inzet en 
investeringen in methodes, leertijd en materialen 
zijn de resultaten nog niet op alle scholen 
substantieel verbeterd. Veel scholen zeggen zich 
nog meer op de verbetering van de instructie door 
de leerkracht te gaan richten. 

5 kwaliteitszorg en maatschappelijke verantwoording
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■ Schoolondersteuningsprofiel 
 (passend onderwijs)
Het schoolondersteuningsprofiel (sop) wordt het 
wettelijk instrument om te kunnen voldoen aan 
de zorgplicht (passend onderwijs) en het kunnen 
verdelen van de beschikbare middelen voor extra 
ondersteuning. In 2012 heeft iedere school een sop 
opgesteld. Hiertoe is een instrument ontwikkeld 
waarmee de ondersteuningsbehoefte van de 
school in kaart is gebracht. Dit instrument behoeft 
nog nadere aanpassing.

■ Onderwijsarrangementen 
 (passend onderwijs)
Daar waar kinderen niet genoeg hebben aan de 
begeleiding van de eigen leerkracht, zetten onze 
scholen onderwijsarrangementen op. Een aantal 
scholen heeft die arrangementen al en op een 
groot aantal scholen zijn die arrangementen in 
ontwikkeling. Er bestaat bij onze scholen de wil 
om die arrangement te laten werken. We zien de 
positieve effecten al op scholen die er al mee werken. 
Een flexibeler inzet van de ambulante begeleiders is 
een belangrijke succesfactor gebleken.

■ managementteams en intern begeleiders
Uit de gesprekken bleek ook de grote waarde van 
een goed functionerend mt of intern begeleider. 
We zien dat dit een positief effect heeft op het 
functioneren van de school.

■ welbevinden van de kinderen
Alle scholen werken met methoden om een veilige 
sfeer te creëren of te behouden. Het volgen van 
de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen is 
nog niet zo goed ontwikkeld als het systeem voor 
de basisvakken. Daar moeten we aan werken.

■ meerbegaafdheid
De meeste scholen hebben zich gericht op het 
vraagstuk van de meerbegaafde leerlingen (ook wel 
A+ leerlingen genoemd). Sommige scholen hebben 
inmiddels zogenaamde plusklassen opgezet. Alle 
scholen nemen deel aan Day a Week School, een 
aanbod voor hoogbegaafde kinderen. 

5.3 Stedelijke kwaliteitsmonitor
Evenals in 2011 hebben de gezamenlijke besturen 
in samenwerking met de gemeente in 2012 
een kwaliteitsmonitor uitgegeven. Met deze 
kwaliteitswijzer willen de besturen de kwaliteit van 
de scholen in kaart brengen. Er is in 2012 gekozen 
voor twee versies. De papieren versie is een 
beknopt overzicht van onderdelen van de kwaliteit. 
In de digitale versie zijn de resultaten de af- 
gelopen drie jaren opgenomen en daarin kunnen 
scholen met elkaar worden vergeleken. Wij ver- 
wijzen hier  naar de website van het schoolbestuur: 
www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl 
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6.1 personeelsbeleid 
De stichting ziet de leerkrachten als haar kostbaarste 
kapitaal. Competente en betrokken leerkrachten 
maken het onderwijs en dragen in hoge mate 
bij aan de kwaliteit van scholen. Professioneel 
handelen in het dagelijks onderwijs, de individuele 
zorg voor leerlingen en een goede samenwerking 
met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit.
Ieder medewerker beschikt over specifieke 
kwaliteiten. Het personeelsbeleid van de stichting 
is erop gericht om die kwaliteiten te herkennen, 
tot ontwikkeling te brengen en optimaal te 
benutten. Daarnaast moet voldaan worden aan 
wettelijke verplichtingen en aan afspraken die in de 
Federatie Openbaar Onderwijs zijn gemaakt over 
personeelsbeleid. 
In 2012 zijn de volgende beleidsonderwerpen (volgens 
het strategisch beleidsplan 2011-2015) ingevoerd of 
voortgezet: harmonisering en het opstellen van nieuw 
personeelsbeleid, promoten lerarenbeurs, monitoren 
invoering van de functiemix en voortzetting invoering 
van de Amsterdamse beroepsstandaarden.

6.2 Verzuim- en arbeidsre-integratie

Arbodienst
De arbodienstverlening voor onze 688 medewerkers 
wordt verzorgd door Tredin. Kenmerkend voor de 
aanpak van Tredin is de inzet, in eerste lijn, van een 
arbeidsdeskundige en wordt de regierol gelegd bij 
de directeur van de school. De bedrijfsarts wordt 
ingezet bij medische vraagstukken.
Wekelijks overlegt de arbeidsdeskundige met de 
personeelsadviseur van de stichting. Tijdens dit 
overleg worden de acties bepaald en besproken 
in het kader van de reïntegratie, uitstroom of 
voorkoming van uitval door ziekte.

re-integratieactiviteiten
Als tijdens het ziekteverzuim van een medewerker 
blijkt dat terugkeer naar de eigen functie of een 
andere (aangepaste) functie niet mogelijk is, 
verplicht de wet Poortwachter de werkgever de 
werknemer te begeleiden naar een functie buiten 
onze stichting, het zogenaamde Tweedespoor-
traject. Deze begeleidingstrajecten worden 
voor onze stichting verzorgd door twee externe 
bureaus. In 2012 zijn twee medewerkers gestart 
met een re-integratietraject Tweede spoor.

preventieve en curatieve zorg
In 2012 zijn in totaal twintig medewerkers 
doorverwezen voor psychologische begeleiding.
Daarnaast heeft een medewerker deelgenomen 
aan een arbeidsgeschiktheidonderzoek.
Voorts zijn er nog de volgende activiteiten onder-
nomen:
Twee medewerkers hebben deelgenomen aan een 
uitgebreid coachingstraject.
Een medewerker heeft deelgenomen aan een 
mediationtraject.
Tot slot is er in het belang van een medewerker 
een werkplekonderzoek gedaan.

De kosten van psychologische begeleiding en 
coachingstrajecten worden geheel of gedeeltelijk 
betaald uit een bovenschools budget.

Verzuimcijfers
In 2012 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim-
percentage voor onze stichting 6,13 procent 
tegen 7,52 procent in 2011. Dit is een daling 
van 1,39 procent. Er is recent geen onderzoek 
gedaan naar het landelijk gemiddelde voor het 
primair onderwijs. De trend in eerdere jaren laat 
echter zien dat het gemiddeld verzuim binnen 
het primair onderwijs rond de 6 procent hangt. 
Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van alle 
sectoren in Nederland, dat jaarlijks zo tussen de 4 
en 4,5 procent ligt. Voor wat betreft het primair 
onderwijs zitten wij dus op het meest recente cijfer 
van het landelijk gemiddelde. Het verschil tussen 
het gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen 
het primair onderwijs en het landelijk gemiddelde 
van alle sectoren is nog steeds fors.  Er is (nog)  
geen onderzoek gedaan waarom dit verschil zo 
groot is.

In 2012 bedroeg de meldingsfrequentie voor 
kort ziekteverzuim (maximaal een week) 0,73 
procent; in 2011 was dat 1,3 procent. Ook in de 
categorie middellang verzuim (een week tot twee 
maanden) is er sprake van een daling: er waren 
215 meldingen  in 2011 waren dat er 234 .Tot slot 
is de gemiddelde verzuimduur afgenomen van 24 
dagen in 2011 tot 13 dagen in 2012.

6 personeel
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Het voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde van een bepaald aantal opeenvolgende getallen in 
een tijdreeks. Dit gemiddelde wordt telkens opnieuw berekend als er nieuwe getallen aan de tijdreeks 
worden toegevoegd. 
De onderstaande tabel geeft het voortschrijdend gemiddelde ziektepercentage over 2012 weer. 

Het voortschrijdende ziekteverzuim is dalende. Dat komt voornamelijk door een daling in het kortdurende 
en middellange ziekteverzuim. Deze daling kan worden toegerekend aan de inzet van schooldirecties 
en betrokken stafmedewerkers in de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid binnen de stichting. Inzet 
is om dit beleid in 2013 en verder te continueren zodat het ziekteverzuim stabiel of verder gaat dalen.

6.3 Eigen risicodragerschap
Er werd al langere tijd gesproken over mogelijke 
veranderingen bij het Vervangingsfonds in het 
primair onderwijs. Dit is een collectief fonds waaraan 
besturen premie betalen. Uit deze premie wordt de 
collectieve ziektevervanging betaald. Per 1 januari 
2012 ontstond de mogelijkheid voor grote besturen 
om uit dit collectieve fonds te stappen en zelf het 
risico te dragen voor ziektevervanging gedurende 
het eerste jaar. Dit werd gevolgd door het eigen 
risicodragerschap van het zwangerschapsverlof per 
1 augustus 2012.

OOadA heeft vooraf een uitgebreide risicoanalyse 
uitgevoerd om na te gaan of dit beleidsmatig en 
financieel aantrekkelijk zou zijn. De uitkomsten van 
die analyse waren positief ,zowel beleidsmatig als 
financieel. Daarom is per 1 januari 2012 gestart 

met het eigen risicodragerschap voor het eerste 
ziektejaar en per 1 augustus 2012 met het eigen 
risicodragerschap voor zwangerschapsverlof. 

Het eerste boekjaar waarin wij eigen risicodrager 
waren voor kortdurend ziekteverlof en 
zwangerschapsverlof (vanaf augustus) is positief 
verlopen en overeenkomstig onze analyse. Maar 
omdat er geen historische gegevens zijn binnen 
het primair onderwijs (immers: de mogelijkheid 
tot het eigen risicodragerschap voor ziekte 
en zwangerschap was niet eerder mogelijk) is 
voorzichtigheid geboden voor de toekomstige jaren. 
Daarom zal er een aanzienlijke bestemmingsreserve 
worden opgebouwd (een deel in 2012 en een deel 
in 2013) om het mogelijke financiële risico af te 
dekken.
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6.4 personele bezetting 
In 2012 hadden we gemiddeld 688 personeelsleden (= 535,24 fte) werkzaam bij onze stichting. De 
onderstaande schema’s geven de personeelssterkte weer per type arbeidsrelatie en de samenstelling per 
geslacht en leeftijdscohort.



 

 

 

 

 

 SOORT UITSTROOM HOEVEELHEID UITSTROOM 

Einde betaalde stage (LIO) 2

Einde vervanging 4

Flexibele pensioenuittreding 3

Gewichtige redenen 1

WIA in verband met arbeidsongeschiktheid 4

Onvoldoende functioneren 3

Ontslag op eigen verzoek 35

Overleden 1

Pensioen 4

Totaal 57

Tabel: Uitstroom 2012
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6.5 In- door- en uitstroom
In 2012 zijn er 29 medewerkers ingestroomd. Er zijn gedurende het jaar zeven medewerkers doorgestroomd 
naar een andere functie. Het gaat in twee gevallen om schooldirecteuren die in een andere functie zijn 
aangesteld. De overige gevallen betreffen onderwijsassistenten die na het behalen van het diploma zijn 
aangesteld als leraar.

De uitstroom over 2012 bedroeg in totaal 57 medewerkers. Deze zijn om de volgende redenen 
uitgestroomd:

6.6 werving en selectie
In 2012 is op drie scholen een nieuwe directeur 
geworven. Het gaat om de Theo Thijssenschool, 
de 3e Dalton Alberdingk Thijmschool en De 
Dongeschool. De vertrekkende directeur van de 
Theo Thijssen heeft wegens het bereiken van  
de pensioengerechtigde leeftijd onze stichting  
verlaten. De vertrekkende directeur van De 
Dongeschool is per 1 augustus 2012 aangesteld  
als algemeen beleidsmedewerker op het bestuurs- 
kantoor. De directeur van de 3e Dalton heeft op  
eigen verzoek haar functie neergelegd en is 
met ingang van 1 augustus 2012 aangesteld als 
remedial teacher op een van onze scholen.
De drie nieuw benoemde directeuren zijn allen 
externe kandidaten die hiervoor al directiefuncties 
bekleedden in het primair onderwijs. Zij hebben 
een tijdelijke aanstelling voor één jaar gekregen 
met uitzicht op een vaste benoeming bij voldoende 
functioneren.

6.7 Loopbaanbegeleiding
Zoals verwoord in ons strategisch beleidsplan 
hechten we grote waarde aan de verdere 
ontwikkeling en professionalisering van onze 
medewerkers. Loopbaanbegeleiding wordt 
aangeboden als een medewerker om welke 
reden dan ook is vastgelopen in zijn werk. Deze 
medewerkers kunnen gebruik maken van de 
mogelijkheid tot het volgen van een loopbaantraject 
of zelfs tot het volgen van een outplacementtraject 
als blijkt dat een functie buiten het onderwijs 
beter bij hem of haar aansluit. Daarnaast kunnen 
medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid 
tot scholingsgesprekken of coaching on the job.
In 2012 zijn vijf medewerkers gestart met een 
outplacementtraject; zij worden door een extern 
bureau begeleid in het vinden van een baan buiten 
het onderwijs.
Aan scholingsgesprekken hebben twee mede-
werkers deelgenomen, drie hebben een loopbaan-
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assessment ondergaan en twee medewerkers 
doorliepen een loopbaantraject.

Interne coaching 
Sinds de oprichting van onze stichting is er een 
interne coach actief bij startersbegeleiding, video-
interactie, coaching en intervisiebegeleiding.
In 2012 heeft onze interne coach 22 startende 
leerkrachten begeleid, vier video-interactietrajecten 
begeleid, zestien coachingstrajecten begeleid en 
twee intervisiegroepen begeleid.

6.8 Id-medewerkers
Eind juli 2011 heeft de Amsterdamse gemeenteraad 
besloten de subsidie voor id-medewerkers terug te 
brengen naar 40 procent van de totale loonkosten. 
De gezamenlijke schoolbesturen hebben bezwaar 
gemaakt tegen de wijze en het tijdstip waarop de 
gemeente de bezuiniging kenbaar heeft gemaakt. 
In 2011 waren er nog 25 id-medewerkers werkzaam 
binnen onze stichting. Op 31 december 2012 zijn 
dit er nog 21 (twee medewerkers zijn uitgestroomd 
via natuurlijk verloop, een medewerker is wegens 
arbeidsongeschiktheid ontslagen, een medewerker 
is om dringende redenen uitgestroomd). 
Alle 21 id-medewerkers zijn met ingang van  
1 augustus 2012 in het risicodragend deel van de 
formatie (rddf) geplaatst en zullen met ingang van 
1 augustus 2013 worden ontslagen. In december 
2012 zijn alle id’ers gestart met een outplacement-
traject. Dit traject is een combinatie van groeps- 
begeleiding, individuele begeleiding en jobhunting. 

6.9 professionalisering
In het kader van de professionalisering hebben er 
de volgende bovenschoolse activiteiten plaatsge-
vonden. (Op schoolniveau zijn er natuurlijk veel 
meer cursussen en studiedagen geweest):
■ Leergang ‘opbrengstgericht werken’ voor alle 

intern begeleiders. Veertig kandidaten volgden 
deze opleiding met goed gevolg.

■ Leergang ‘opbrengstgericht leiderschap’ voor 
vijftien directeuren. Veertien van hen hebben 
deze opleiding met goed gevolg afgerond. 
De andere directeuren zijn pas gedurende 
deze leergang bij ons gestart of hadden deze 
leergang al in eerder stadium afgerond.

■ Leergang ‘opbrengstgericht werken’ voor leden 
van managementteam of adjunct-directeuren. 

Twintig kandidaten hebben deze opleiding met 
goed gevolg afgerond. De tweede groep loopt 
nog door tot februari 2013.

■ Leergang ‘opbrengstgericht besturen’ is gevolgd 
en afgerond door de algemeen directeur en een 
algemeen beleidsmedewerker.

■ Studiemiddag Samenwerkingsverband wsns 
Zuid voor alle directeuren en intern begeleiders. 
Onderwerp was: koers Passend Onderwijs en 
proeftuinen

■ Studiedag schooldirecties met als hoofdonder-
werpen: taalontwikkeling kleuters en toetsen, 
werken met kengetallen binnen ParnasSys  en 
Passend Onderwijs in de eigen school. 

■ Symposium GMR voor leden, MR-leden, direc-
teuren en andere geïnteresseerden. Hoofd-
onderwerp was: welke rol kan een GMR/MR 
innemen bij actuele onderwijsontwikkelingen? 

■ Tweedaagse voor directeuren en medewerkers 
stafbureau met als onderwerpen:

 ■ Positie medezeggenschapsraad in de school  
 (werd begeleid door VOO en VOSABB)

 ■ Werkagenda Passend Onderwijs (praktische  
 uitwerking)

	 ■ Werken met teamrollen van Belbin (werd  
 begeleid voor Het Consulaat)

■ Door het bestuurskantoor is voor de personeels-
leden van de scholen en het bestuurskantoor 
centraal de herhalingscursus bhv georganiseerd.

■ Cursus voor stagementoren. Leraren die een 
stagiaire begeleiden zijn verplicht om deze 
cursus te volgen. 

■ Intervisie directeuren. In 2008 is er een start 
gemaakt met intervisiegroepen voor direc-
teuren. Op intercollegiale wijze kunnen de 
directeuren onderwerpen inbrengen.

■ Kweekvijver directieleden. Vier personeelsleden 
van onze stichting nemen deel aan het tweede 
kweekvijvertraject.

■ Kweekvijver intern begeleiders. Vier personeels-
leden van onze stichting nemen deel aan deze 
kweekvijver. 

6.10 Opleiden in de school
Met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de 
Interconfessionele Pabo is een convenant gesloten 
met als doel om het gezamenlijk opleiden van 
studenten tot leerkracht basisonderwijs verder te 
verbeteren. Het gaat daarbij om afspraken over 



 

 

 

 

 

 

 

 

 OVERZICHT INVULLING LB-FUNCTIES PER SCHOOL 

specialisme / taak omvang (fte) aantal medewerkers 
algemeen 6,3428 9

bouwcoördinator 14,7848 18

coach 2,8562 3

cultuur KOO specialist 0,9613 1

cultuurcoördinator 0,8538 1

ict-coördinator 2,3156 3

intern begeleider 14,1045 18

leesspecialist 1,0000 1

management 14,1121 15

management (LC) 0,8753 1

rekencoördinator 1,0000 1

taal en leesspecialist 1,0000 1

taalcoach 0,6217 1

zorgspecialist 0,8301 1

Totaal 61,6582 74

Tabel: overzicht invulling LB-functies per school per december 2012

 

 

 STAND VAN ZAKEN FUNCTIEMIX 

 Aantal en percentage per bestuur

 Schaal Bezetting (wtf) Percentage  Aantal personen  Streefpercentage 
 LA 367,4223 85,63% 483

 LB 60,7829 14,17% 73 eind 2012: 15%

 LC 0,8753 0,20% 1  

Tabel: stand van zaken functiemix, per 31 december 2012
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begeleiding tijdens de studie, voldoende stages 
en zorgvuldige instroom voor beginnende leraren. 
De 6e, 9e, 12e, 14e en 15e Montessorischool en 
de 2e en 3e Daltonschool participeerden al in 
het project Opleiden in school in samenwerking 
met de HVA. In 2012 zijn daar De Kleine Reus, 
Basisschool Oostelijke Eilanden en Oscar Carré aan 
toegevoegd. 

De scholen die samenwerken met de Ipabo zijn De 
Merkelbachschool, de Dongeschool ,de Nicolaas 
Maesschool en de Notenkraker. Voor het jaar 2012 
hebben zich geen nieuwe scholen aangemeld 
voor participatie in deze samenwerking, 
Daarnaast is in 2012 is het opleiden van acht 
studenten van de Universitaire Pabo van Amsterdam 
(UPvA) voortgezet. Deze studenten zijn dit jaar 
opgeleid op de Burght, De Kleine Reus en de  
15e Montessorischool. 

In totaal zijn er in 2012 83 studenten opgeleid. 
De zestig mentoren - leerkrachten die studenten 
begeleiden - hebben allen deelgenomen aan een 
training om de studenten kwalitatief goed te 
begeleiden. 

Doelstelling en resultaatafspraken van het project 
Opleiden in school zijn beschreven in een werkplan. 
■ Belangrijk is de samenwerking met de pabo’s 

waardoor opleiding en praktijk beter op elkaar 
worden afgestemd. 

■ Kwaliteitsverbetering van startende leerkrachten; 
het werkplekleren is op maat  en heeft een 
inhoudelijke meerwaarde voor de scholen en de 
studenten

■ Het boeien en binden van toekomstig personeel. 
De studenten ervaren OOadA als een aan- 
trekkelijke werkgever en blijven er na de 
opleiding werken.

6.11 Functiedifferentiatie en functieboek
Ook in 2012 zijn we doorgegaan met de invoering van de functiemix als uitvloeisel van het ‘Actieplan 
Leraar’. Dit actieplan is bedoeld om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken en meer diffe-
rentiatie aan te brengen in het basisonderwijs, om zo het hoofd te bieden aan het dreigende tekort aan 
leerkrachten. De volgende lb-functies (per school, in WTF en in aantal) zijn gecreëerd. Zie onderstaande 
tabellen.
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6.12 honorering

medewerkers scholen 
Inschaling geschiedt conform de cao PO. De 
meerderheid van onze medewerkers zit in 
leraarschaal LA, een beperkt aantal leraren zit 
in schaal lb (met name de leraren in het speciaal 
basisonderwijs) en directeuren zitten in schaal DA, 
DB of DC. De salarisverschillen bij de schooldirecties 
hebben te maken met de grootte van een school. 
Een directeur van een grotere school heeft een 
hoger inkomen dan een directeur van een kleinere 
school. Inschaling van nieuwe directeuren wordt 
gedaan door de algemene directie en daarbij wordt 
rekening gehouden met ervaring, deskundigheid, 
zwaarte van de werkzaamheden en het laatst 
verdiende loon. Er zijn geen directeuren of 
leerkrachten die boven het voor hen geldend 
maximum worden betaald. 
Extra toelagen worden alleen betaald als er sprake 
is van aantoonbare extra inzet. Toelagen zijn 
altijd van tijdelijke aard en worden alleen maar 
toegekend met goedkeuring van de algemene 

directie. Naast leraren en directeuren zijn er 
op de scholen ook onderwijsondersteunende 
medewerkers aan het werk. Zij zijn conform het 
functieboek ingeschaald in de schalen oop 3 t/m 
7 (oop = Onderwijsondersteunend Personeel). 
Deze groep oop’ers bestaat voor een deel ook uit 
id-medewerkers (gesubsidieerde arbeid). Zij zijn 
ingeschaald in schaal id-1, 2 of 3.

medewerkers bestuursbureau 
Inschaling van deze medewerkers geschiedt volgens 
de cao PO. Het bestuursbureau is in 2008 gestart 
met een personele bezetting van 8,62  fulltime 
equivalent. In 2012 was er een vaste bezetting van 
9,38 fte. Medewerkers worden betaald conform 
de cao primair onderwijs schaal oop 4 t/m 11. 
Wij volgen bij schaalindeling het functieboek. 
Een enkele medewerker heeft als gevolg van 
de fusie een toeslag op zijn of haar inkomen als 
loonsuppletie. 
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Algemene directie
Inschaling geschiedt conform de caoPO. De 
formatie voor de algemene directie bedroeg in 2012 
twee fulltime equivalent. De algemeen directeur 
heeft een bruto jaarsalaris van € 98.000,-. De 
plaatsvervangend algemeen directeur heeft een 
bruto jaarsalaris van € 88.000,-. De leden van het 
algemeen management hebben geen aanvullende 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals dienstauto’s 
of aanvullende reiskostenvergoedingen. In beide 
salarissen zit wel een toelage verwerkt voor 
aanvullende inzet als voorzitter van het Breed 
bestuurlijk overleg en de Federatie Openbaar Primair 
Onderwijs Amsterdam respectievelijk voorzitter 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Deze 
toelagen worden betaald uit externe gelden die 
OOadA ontvangt voor deze voorzitterschappen. 
 
6.13 personeelsblad
Bij de oprichting van de Stichting is besloten een 
personeelsblad uit te geven. Nieuws aan de Amstel 
is een blad met artikelen over onze scholen, 
interviews, achtergrond informatie en korte 
mededelingen vanuit het bestuurskantoor. Nieuws 
aan de Amstel is in 2012 vanwege de vacature 
beleidsmedewerker helaas niet verschenen.

6.14 risico-inventarisatie en Evaluatie
Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht 
om te beschikken over een actuele risico-
inventarisatie en evaluatie (ri&e). Dit geldt voor 
elke school van onze stichting. Deze ri&e bevat 
de risico’s voor de gezondheid die het werken bij 
onze stichting met zich meebrengt. In een plan van 
aanpak dat wordt gebaseerd op de ri&e moeten 
geconstateerde risico’s worden aangeven. Daarbij 
moet het tijdspad worden vermeld waarbinnen die 
risico’s opgeheven of aangepakt zullen worden en 
door wie. Bij controle van de arbeidsinspectie moet 
de directeur van de school een actuele ri&e en plan 
van aanpak kunnen overleggen.
In 2012 is een inventarisatie gemaakt van de 
huidige stand van zaken. Naar aanleiding van 
deze inventarisatie zijn we begonnen met de 
opstelling van een uitgewerkt Arbo-, verzuim- en 
re-integratiebeleidsplan.



 

 

 

 BHV EN EHBO OPLEIDING  

Opleiding Aantal deelnemers
BHV  9

BHV-Herhaling 116

EHBO 1

Totaal 126

Tabel: BHV en EHBOopleidingen
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6.15 Bedrijfshulpverlening en EhBO
Op elke school dienen, ook weer volgens de Arbo-wet, er medewerkers te zijn die de taak van bedrijfs-
hulpverlener (BHV-er) op zich willen nemen. De BHV treedt handelend op bij calamiteiten. Ook in 2012 
zijn er door het bestuurskantoor weer BHV- en EHBO opleidingen georganiseerd. In onderstaande tabel 
staan het aantal deelnemers en gevolgde opleiding vermeld.
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 DOELSTELLINGEN HUISVESTING 2012   BEHAALD 

 Uitvoeren mop 2012

 Uitvoeren HVO-projecten 2012 

 Aanschaf en inrichten Asset software 
(software plannen en uitvoeren 
huisvestingszaken)

 Inventarisatie gymmaterialen

 Ja 
Veel van de projecten uit het mop zijn gehaald. Er zijn echter 
ook projecten doorgeschoven naar 2013, bijvoorbeeld het 
onderhoud aan de Theo Thijssenschool en de 1e Montessori.

 Nee 
Er zijn een behoorlijk aantal projecten die nog moeten 
worden uitgevoerd. De redenen voor de achterstand zijn 
divers: planologisch, procedureel en organisatorisch van 
aard. 

 Ja/Nee 
De software is gekocht en in het netwerk van het stafbureau 
geplaatst. Maar er is nog geen tijd geweest om alle data in 
het systeem te verwerken.

 Ja 
Er is in 2012 een inventarisatie gemaakt door Janssen en 
Fritsen. Deze inventarisatie is echter niet correct. Er zal in 
2013 een aangepaste versie moeten worden gemaakt. Deze 
moet integraal met de directies van de scholen worden 
besproken. 

Tabel: doelstellingen huisvesting 2012
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7.1 De doelstellingen van 2012

7 huisvesting

7.2 Onderhoud 
Het onderhoud en het beheer van de gebouwen 
speelt zich binnen OOadA af op drie niveaus. 
Ten eerste krijgt elke school een beperkt budget 
voor het dagelijkse onderhoud, tot € 500. De 
school begroot een budget voor dit onderhoud 
zodat kleine reparaties aan het gebouw snel 
kunnen worden uitgevoerd.
Ten tweede is er een bovenschools budget voor 
preventief onderhoud. Dit is onderhoud dat 
schooloverstijgend is, vanaf € 500. Voorbeelden 
hiervan zijn vervanging of reparatie van cv’s, 
brandinstallaties en veiligheidsinstallaties. Maar ook 
de onderhoudscontracten inzake brandveiligheid, 
beveiliging en installaties vallen onder dit budget. 
Het budget voor dit onderhoud blijkt, door het 
afsluiten van nieuwe contracten en het oplopen van 
de kosten met betrekking tot de installaties, niet 
afdoende. Het was in 2012 begroot op € 124.000 
maar de realisatie bedroeg €  233.000. Er zal dus 
ruimer moeten worden gebudgetteerd of moeten 
worden bezuinigd op de kosten van het preventief 

onderhoud. Dit zal zijn beslag moeten vinden in de 
volgende meerjarenbegroting.
Ten derde is voor het cyclisch onderhoud per jaar 
een fors bedrag nodig. Hiervoor heeft de stichting 
een onderhoudsvoorziening waaraan elk jaar een 
bedrag wordt gedoteerd. Deze jaarlijkse dotatie 
is gebaseerd op de gecumuleerde  kosten in het 
meerjaren onderhoudsplan (mop). In het kader 
van het bestaande mop is de afgelopen jaren 
flink extra geïnvesteerd in het wegwerken van 
het noodzakelijk onderhoud en het handhaven 
van het voorzieningenniveau. In dit boekjaar is 
op cijfermatig niveau correct onttrokken aan de 
voorziening. Echter, de onttrekkingen hadden 
niet in alle gevallen betrekking op de in de mop 
opgenomen projecten voor 2012. Dit geeft 
aanleiding om in 2013 het mop wederom grondig 
te onderzoeken. Daarbij is het van belang vast te 
stellen welk niveau van onderhoud noodzakelijk en 
wenselijk is. Met andere woorden: een realistisch 
plan voor het cyclisch onderhoud dat recht doet 
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aan de gewenste staat van de gebouwen en dat 
tevens haalbaar is voor wat betreft de werklast van 
de afdeling huisvesting binnen een vastgestelde 
boekjaar. Dit betekent eigenlijk kort gezegd: niet 
alleen spreiding van de kosten via de voorziening 
maar ook spreiding van de werklast via dezelfde 
voorziening. Het is dan wel van belang dat het mop 
wordt gevolgd en niet steeds met wensen vanuit 
de scholen wordt aangevuld.
In 2012 is er, naast de HVO- en mop-projecten, weer 
behoorlijk extra geïnvesteerd in cyclisch onderhoud 
dat niet is opgenomen in de HVO of mop. Er is dus 
bewust extra cyclisch onderhoud uitgevoerd naar 
aanleiding van de kwartaalrapportages in 2012. De 
extra investeringen bedroegen in totaal € 706.287.

De belangrijkste onderhoudsprojecten in 2012 
waren op de volgende vier gebieden:
1. HVO (projecten in kader van de huisvestings-

verordening)
2. MOP (meerjaren onderhoudsplan)
3. preventieve onderhoudskosten
4. kosten voor extra onderhoud

■ De 14e montessori De jordaan
 Het gebouw Elandsstraat 101,’De Kindercampus’ 

is een multifunctioneel gebouw. Het bestaat 
uit een gymnastiekaccommodatie (souterrain), 
Ons Genoegen (bel-etage) en daarboven een 
tweede en derde bouwlaag met in totaal drie 
klaslokalen en naschoolse opvang. Met de 
realisatie en ingebruikname van dit gebouw is 
de Kindercampus gerealiseerd. De school heeft 
hiermee een capaciteit van 18 groepen, een 
speellokaal en een gymnastiekaccommodatie.

 Middels het huisvestingsprogramma zijn van de 
dislocatie Elandsstraat 42 de kozijnen en ramen 
met hang- en sluitwerk aan de binnenzijde 
gerenoveerd en geschilderd.

■ Basisschool Oostelijke Eilanden
 Vanwege de noodzakelijke groei is het 

negentiende lokaal gerealiseerd door 
bouwkundige aanpassingen van het voormalig 
technieklokaal op de begane grond. Door 
inbreiden is er  een volwaardig klaslokaal 
ontstaan waardoor de school een capaciteit 
heeft van 18 groepen. 

 Momenteel zijn de voorbereidingen in gestart 
om de school verder uit te breiden tot een 
21-klassige school met een capaciteit van  
21 groepen. Hiertoe komen op de plaats van 
het huidige speellokaal twee klaslokalen, terwijl 
het speellokaal door middel van optoppen als 
derde bouwlaag wordt gerealiseerd. 

 De oorspronkelijke directiekamer is 
omgebouwd tot een aantal flexplekken voor 
het onderwijzend personeel. Op de eerste 
etage is een nieuwe directiekamer gerealiseerd. 

■ Dr. E. Boekman 
 De 25 bestaande toiletten zijn vervangen 

door hangtoiletten en (vloeren en plafonds en 
verlichting) zijn gerenoveerd. 

 Op diverse plaatsen zijn extra garderobekasten 
gemaakt.

■ De kleine reus
 Een ontwerpteam werkt aan de realisatie van 

de Vijzelhof, gelegen aan de Noorderstraat, 
met een capaciteit van acht groepen. Dit als 
vervangende huisvesting voor het hoofdgebouw 
gelegen aan de  Nieuwe Looiersstraat 49. 

 In de dependance in de Nieuwe Looierstraat 9 
zijn in totaal negen klaslokalen geschilderd.

 De begane grond van de dependance Nieuwe 
Looiersstraat 9, linker vleugel die in gebruik 
was als naschoolse opvang is verbouwd tot 
twee volwaardige klaslokalen. Hiermee komt de 
capaciteit van de dependance op negen lokalen 
en een speel- en gymnastieklokaal. 

■ De witte Olifant
 Middels het huisvestingsprogramma is er extra 

capaciteit voor twee groepen gerealiseerd 
door ingebruikname van een voormalig 
schoolgebouw met schoolplein, gelegen aan de 
Oude Schans 35.

 In de Batavierenstraat zijn twee lokalen op- 
nieuw geschilderd en een aantal toiletten 
gerenoveerd.
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■ theo thijssenschool
 In het kader van het eigen onderhoud  (mop) zijn 

op de Palmstraat de 23 staande toiletten ver- 
vangen door hangende, omwille van de hygiëne. 

 De sportvloer van het speellokaal gelegen in 
de dependance Palmstraat 13 is in zijn geheel 
vervangen. Tevens is deze vloer akoestisch en 
constructief losgekoppeld van de scheidingsmuur 
van de naastgelegen belendingen. 

■ 1e montessori De wielewaal
 In voorbereiding op de verbouwing van de 

zolderverdieping is in de zomervakantie 
het sloopwerk gedaan. Verder is de ICT 
infrastructuur (datakabels) vervangen.

■ 6e montessori De Anne Frankschool
 In het kader van het huisvestingsprogramma 

zijn zonwering en een lift geplaatst. De 
personeelskamer en keuken en keukenblokjes 
in de onderbouwlokalen zijn gerenoveerd.

■ 15e montessori Van maas en waal
 In het kader van het eigen onderhoud is de 

ib-kamer verhuisd en de bibliotheek opgeknapt. 
Voor de zandbak zijn netten aangeschaft en de 
vloer van het speellokaal is vervangen.

■ De Oscar carré
 In het kader van het eigen onderhoud zijn de 

vloeren van het speellokaal en de gymzaal 
vernieuwd. De achtergevel is gerenoveerd en de 
ramen en kozijnen zijn geschilderd. Tevens is er 
zonwering aangebracht.

■ De Dongeschool
 De vloerbedekking in de gangen is ver- 

vangen. De gymzaal is geschilderd en er zijn 
aanpassingen aan de trap gedaan om de 
geluidsoverlast te beperken.

■ 9e montessorischool De Scholekster
 De school is van binnen geschilderd.

■ De 3e Daltonschool
 Vanwege de slechte verlichting in de dependance 

is deze vervangen. Ook is het personeelstoilet 
gerenoveerd.

■ De Olympiaschool
 De voorbereidende werkzaamheden voor een 

ingrijpende renovatie van de school zijn gaande. 
Gezien de fysieke beperkingen van het gebouw 
is dat een hele opgave.

■ De Nicolaas maesschool. 
 Hier was een ingrijpende renovatie. Het gebouw 

is begin 2012 opgeleverd. De school is onder 
verantwoordelijkheid van het stadsdeel ‘gestript’ 
en voorzien van een nieuwe geïsoleerde 
gevel, een nieuw dak, een tweede vaste trap 
aan de buitenkant van het gebouw, nieuwe 
installaties, een nieuwe indeling van lokalen 
en gebruiksruimten, nieuwe vloerbedekking en 
schilderwerk. Het schoolplein is voorzien van 
minimaal vijftig procent onverharde ondergrond 
en van speeltoestellen die mede door 
kunstenares Sasja Scherjon zijn ontworpen.

7.3 huur en medegebruik 
In 2012 is  het contractbeheer en de financiële 
administratie van huur en medegebruik binnen de 
stichting procedureel en financieel-administratief 
volledig op de schop gegaan. Begin 2012 is iemand 
intern aangesteld om de activiteiten van de huur 
en medegebruik te analyseren en daar waar nodig 
aan te passen. Het ging hier voornamelijk om 
een eenduidige en efficiënte werkwijze van het 
contractbeheer en de financiële administratie, 
met name de wijze van factureren. Met ingang 
van schooljaar 2012-2013 is er een goedwerkend 
systeem van contractbeheer en financiële 
afhandeling rond verhuur en medegebruik. Dit is 
vooral te danken aan de opzet van een eenduidige 
werkwijze en het versimpelen van procedurele 
handelingen binnen de contracten.



5858



59

het boekjaar 2012 was een bewogen jaar. Naast de vastgestelde doelstellingen waren er ook 
lopende zaken die de nodige aandacht vereisten. Daarnaast was in 2012, het laatste jaar voor 
het wegvallen van de bruidsschat, veel tijd gestoken in een gedegen meerjarenbegroting. 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de financiële doelstellingen van 2012 en andere belangrijke 
zaken en ontwikkelingen uit boekjaar 2012.

8.1 Financiële doelstellingen 2012
Financiën heeft ook voor 2012 weer een werkplan opgesteld met daarin de doelstellingen voor het 
boekjaar 2012. Hieronder een korte omschrijving van de gestelde doelstellingen en een uiteenzetting 
over de wijze waarop hier invulling aan is gegeven. In de navolgende paragrafen wordt verder ingegaan 
op deze doelstellingen.

8 Financiën

 FINANCIËLE DOELSTELLINGEN 2012  BEHAALD 

 Het verder verbeteren van de interne 
communicatie tussen Financiën en andere 
afdelingen

 Het maken van meerjarenbegrotingen per 
school, in bilateraal overleg met de directies 
van de scholen. 

 Aanpassen AO/ib met betrekking tot 
de procedures inzake bouwbeheer 
huisvestingsprojecten.

 Maken van een AO/ib inzake het eigen 
risicodragerschap voor het eerste ziektejaar. 
Het volgen en evalueren van de exploitatie 
van het eigen risicodragerschap en waar 
nodig aanpassingen maken binnen de 
fi nanciële administratie.

 Stroomlijnen van het gehele fi nanciële traject 
inzake doelsubsidies

 Het inbedden en verder borgen van de 
overstap naar een interne organisatie van de 
tussenschoolse opvang binnen OOadA.

 Ja 
De doelstelling is gehaald door veel bilateraal overleg met 
andere afdelingen. Tevens is eind 2011 een werkoverleg met 
alle afdelingen in de planning opgenomen om elkaar op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen.

 Nee 
Het blijkt in de praktijk ondoenlijk om met elke school 
individueel een meerjarenbegroting te maken. Dit komt 
grotendeels door de prioriteiten van de organisatie als 
geheel en door de diversiteit aan taken van Financiën en van 
de individuele directies van de scholen. Er is besloten dit op 
organisatorisch niveau te blijven doen. Deze doelstelling zal 
daarom niet terugkomen.

 Ja 
Er zijn nieuwe procedures ingesteld waardoor betere 
afstemming is tussen huisvesting en fi nanciën. 

 Ja 
Er zijn per 1 januari in de personele administratie 
procedures ingesteld voor de exploitatie van het eigen 
risicodragerschap. Dit is tevens geborgd in de fi nanciële 
administratie en wordt via de interne controle – 
managementrapportages – gevolgd.

 Nee 
Met name doelsubsidies op schoolniveau blijven een 
probleem vormen voor de fi nanciële afwikkeling.

 Ja 
In 2012 zijn in totaal veertien scholen overgestapt naar een 
interne organisatie van de tso.

Tabel: doelstellingen fi nanciën 2012
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Doelstellingen 2012
Verbeteren interne communicatie
Deze doelstelling is behaald, voornamelijk dankzij 
veelvuldig bilateraal overleg met de andere 
afdelingen. Dit ging vaak wel op basis van urgentie. 
Het strategisch overleg en het aanschuiven bij het 
huisvestingsoverleg heeft verder bijgedragen aan 
een betere communicatie en overzicht van wat er 
binnen de organisatie speelt en wat mogelijk van 
belang is voor de financiële continuïteit en het 
risicomanagement. 

meerjarenbegroting per school
Het is tijdens het boekjaar gebleken dat het 
uitzetten van een meerjarenbegroting per school 
planmatig gezien niet haalbaar is. Dit komt mede 
door het stellen van andere prioriteiten binnen 
de betrokken functies, maar ook door tijdgebrek 
vanuit financiën. Deze doelstelling wordt losge-
laten, temeer omdat er wel een uitgebreide meerja-
renbegroting wordt gemaakt die voldoende inzicht 
geeft in de financiële continuïteit en het risicoma-
nagement.

Aanpassen AO/ib inzake bouwbeheer 
huisvestingsprojecten
Er zijn in 2012 nieuwe procedures opgesteld 
om beter grip te krijgen op het verloop en de 
afrekening van de huisvestingsprojecten. In 2013 
zal hier verder invulling aan worden gegeven door 
dit verloop ook in de managementrapportages op 
te nemen.
Eigen risicodragerschap eerste ziektejaar
Er zijn procedures voor het eigen risicodragerschap 
vastgesteld en in de personele en financiële 
administratie opgenomen. Daarnaast is het 
reglement van het vervangingsfonds gebruikt als 
leidraad voor het ten laste brengen van loonkosten 
voor vervanging. Met deze handvesten wordt ook 
in 2013 gewerkt.

Stroomlijnen van financiële trajecten 
doelsubsidies
Er is in 2012 door financiën vastgesteld dat het 
verder stroomlijnen van de inhoudelijke en financiële 
trajecten van doelsubsidies niet haalbaar is met de 
huidige middelen en bemensing. Subsidies met een 
terugkerend karakter zijn goed geborgd, maar het 
verloop van de trajecten met incidentele subsidies  

laat vaak nog te wensen over. Daarbij moet een 
afweging worden gemaakt tussen het financiële 
risico en het inhoudelijke belang. Aangezien 
incidentele subsidies niet meegenomen worden 
in de begroting en het om lage subsidiebedragen 
gaat loopt de organisatie een laag risico van 
materieel belang. Er meer tijd en dus geld in steken 
is gezien de hoogte van de subsidies financieel 
niet interessant. Deze doelstelling wordt daarom 
losgelaten.

tussenschoolse opvang
In 2012 is verder gewerkt aan het zelf regelen van 
de tso op de scholen. Een uitgebreide uiteenzetting 
is te vinden in paragraaf 4.8.

8.2 het financiële beleid van 2012
In 2012 is veel tijd besteed aan een geborgde 
meerjarenbegroting en risicomanagement. In het 
najaar is een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd 
en is er een meerjaren financieel beleidsplan 
opgesteld. De volgende paragrafen besteden 
achtereenvolgens aandacht aan risicomanagement, 
financiële continuïteit en financiële ruimte.

8.2.1   Financieel risicomanagement en het   
  resultaat 2012
risicoanalyse
Het belangrijkste instrument voor succesvol risico-
management is de risicoanalyse. Mits regelmatig 
uitgezet en op maat gemaakt voor de betreffende 
organisatie, kan zo’n analyse de belangrijke risico’s 
van een organisatie - financieel en niet financieel 
- inzichtelijk maken. Daarna kunnen, met een 
gedegen interne controle, deze risico’s effectief 
gemanaged worden. 

In het najaar van 2012 is daarom weer een uitge-
breide risicoanalyse uitgevoerd. Ook deze laatste 
risicoanalyse kent aan het vermogen drie functies 
toe: een financieringsfunctie, een bufferfunctie en 
een transactiefunctie. Het eigen vermogen moet 
een omvang hebben die deze drie functies dekt. 
Hieronder een uiteenzetting van deze functies - 
ten opzichte van de kapitalisatiefactor - voor de 
boekjaren 2010 tot en met 2012 (effectief: de 
relatie tussen risicomanagement en vermogens-
beheer).



 VERMOGENSBEHEER 

Kapitalisatiefactor
(Balanstotaal – G&T) / Totale Baten

Financieringsfunctie
Financieringsbeh. 

* (cum. aw. Mva / Totale baten)

Transactiefunctie
Kortlopende schulden / Totale baten

Bufferfunctie
Kapitalisatiefunctie/fi nancieringsfunctie/

transactiefunctie

2012

35,7%

9,1%

11,6%

15,0%

2010

40,7%

8,9%

12,3%

19,5%

BOVENGRENS

35%

Nom: 21,2%

Norm: 8,8%

5%

ONDERGRENS

Geen

Nvt

Nvt

Geen

Tabel: kengetallen vermogensbeheer 2010 - 2012

2011

37,6%

9,4%

13,1%

15,1%
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Vermogensbeheer tot heden
Uitgangspunt in het meerjaren financieel beleidplan 
is het eigen vermogen terug te brengen naar de 
bovengrens van de kapitalisatiefactor (35%), zonder 
afbreuk te doen aan de noodzakelijke bufferfunctie 
van het eigen vermogen. Beiden kengetallen dienen 
dus te dalen zodat duidelijk is dat de middelen die 
beschikbaar worden gesteld aan de stichting ook 
worden ingezet voor onderwijsdoeleinden, zonder 
dat daarbij voorbij wordt gegaan aan het gemiddelde 
risicoprofiel van de organisatie.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor zit net boven de bovengrens, 
maar is duidelijk aan het afnemen. Voornamelijk 
door investeringen in de gestelde kernactiviteiten 
van de organisatie en de ondersteuning daarvan. 
Er is ook een hoge bufferfunctie van het eigen 
vermogen, maar ook deze neemt af naar een niveau 
dat passend is bij het gemiddelde risicoprofiel van 
de organisatie. Daar zijn twee belangrijke redenen 
voor :

■ Tussen 2007 en 2010 zijn meerdere risicoanalyses 
gemaakt voor de organisatie waarbij een hoog  
risicoprofiel werd gesignaleerd. Dit had vooral te 
maken met de personele risico’s van de ophanden 
zijnde fusie zoals claims en functioneren van het 
personeel en met de risico’s van het achterstallig 
onderhoud en huisvesting in zijn algemeen. Om 
deze risico’s te dekken is afgesproken de eerste  

 drie jaar (2008 tot en met 2010) het bedrag voor 
bestuur en management als exploitatieresultaat 
toe te voegen aan de algemene reserve. Dit leidt 
tot een hogere kapitalisatiefactor.

■ In 2011 en 2012 zijn er weer risicoanalyses 
gemaakt voor de organisatie. Ditmaal werd een 
gemiddeld risicoprofiel vastgesteld, vooral door 
de onzekerheden rond de huisvesting. Ook uit 
deze jaarrekening blijkt dat deze onzekerheden 
terecht zijn, aangezien er ook dit boekjaar 
weer extra kosten en overschrijdingen waren 
gemoeid met het planmatig onderhoud en de 
huisvestingsprojecten. 

Financieringsfunctie
De Financieringsfunctie van het eigen vermogen 
wordt uitgedrukt in de verhouding van materiële 
vaste activa ten opzichte van de totale baten. 
Dit percentage stijgt omdat in 2010 en 2011 
extra is geïnvesteerd in ict, meubilair en het 
onderwijsleerpakket. Het percentage ligt wel een 
stuk lager dan de norm voor grote PO besturen. Dit 
komt mede omdat er nog veel investeringen moeten 
plaatsvinden vanuit de investeringsbegroting 
2009-2012. 

Transactiefunctie
De transactiefunctie van het eigen vermogen is de 
verhouding tussen de kortlopende schulden en de 
totale baten. 



  

Kapitalisatiefactor

Tabel: Kapitalisatiefactor, gemeten elk jaar op 31 december

2016

38,6%

2015

38,0%

2014

37,8%

2013

37,3%

2012

35,7%

2016

37,2%

2016

34,3%
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Dit percentage schommelt tussen de 12 en 13 procent en ligt wat hoger dan de norm voor grote PO 
besturen. OOadA kan aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.

Bufferfunctie
De bufferfunctie is driemaal zo hoog als de vastgestelde bovengrens. Hij neemt in het boekjaar 2012 
behoorlijk af, net als de financieringsfunctie, maar is nog immer erg hoog voor het gemiddelde risico-
profiel. Dit komt grotendeels door de inbreng van de tso in de vorm van een private reserve en het 
aanleggen van een publieke bestemmingsreserve voor het eigen risicodragerschap.

Vermogensbeheer tot heden
Naar aanleiding van de cijfers van dit jaarverslag en de meerjarenbegroting is gekeken naar de 
ontwikkeling van het Eigen Vermogen en vooral naar het verloop van de kapitalisatiefactor. Dit leidt tot 
de volgende uiteenzetting voor de periode 2013 tot en met 2018:

Zoals te zien is zal de kapitalisatiefactor in de komende vier jaar eerst toenemen. Dit komt door de 
opbouw van een publieke bestemmingsreserve eigen risicodragerschap en een stijgende voorziening 
onderhoud (hogere dotaties dan geplande onttrekkingen). Daarna zal de kapitalisatiefactor afnemen tot 
onder de bovengrens van 35 procent. Dit komt voornamelijk door gepland onderhoud (onttrekkingen 
voorziening onderhoud) en afname van het eigen vermogen. Daarmee geeft de organisatie aan de 
middelen in te zetten voor onderwijs.

8.2.2 Financiële continuïteit
Belangrijke maatregelen om de financiële continu-
iteit te borgen zijn het vaststellen van de hoogte van 
het weerstandsvermogen (door een risicoanalyse en 
vermogensbeheer) en het opstellen van een meerja-
renbegroting. 

Vermogensbeheer
Met betrekking tot het vermogensbeheer worden er 
twee kengetallen genoemd (zie commissie Don) : de 
kapitalisatiefactor en de solvabiliteit. De kapitalisa-
tiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signa-
leren of een onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan 
niet efficiënt benut. Het kengetal wordt berekend 
door het totale kapitaal (= totale vermogen) te delen 
door de totale baten (inclusief financiële baten). 
Daarbij wordt een bovengrens gehanteerd van 60 
procent voor kleine schoolbesturen en 35 procent 
voor grote schoolbesturen. Voor het boekjaar 2012 
heeft de stichting OOadA een kapitalisatiefactor 
van 35,7 procent. Dit percentage is ten opzichte van 
2011 fors gedaald. Dit komt voornamelijk door een 

sterke afname van de vorderingen en een toename 
van de baten.
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen 
het eigen vermogen en het vreemd vermogen en 
geeft aan in hoeverre de organisatie met het eigen 
vermogen de verschaffers van vreemd vermogen 
kunnen betalen. Het kengetal wordt berekend 
door het eigen vermogen te delen door het totale 
vermogen. 
De ondergrens wordt daarbij gesteld op 20 procent. 
Voor het boekjaar 2011 betekent dit een solvabiliteit 
van 57,4 procent. De solvabiliteit is ruim voldoende.

meerjarenbegroting 2013-2018 
In 2012 is een meerjarenbegroting 2013-2018 
gemaakt met als leidraad het meerjarenperspectief,. 
In deze begroting staan de belangrijkste beleids-
matige besluiten voor de financiële continuïteit van 
de organisatie. Hieronder een verkorte versie van de 
meerjarenbegroting. (Bijlage 2: Meerjarenbegroting 
2013-2018)



 BOEKJAREN 

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Tabel: meerjarenbegroting  2013 - 2018 (alle vermelde bedragen zijn in € )

2016

35.007.939

35.213.939

 - 206.000

2015

35.610.637

35.841.617

 - 230.980

2014

35.723.205

35.841.617

 - 118.412

2013

36.039.780

36.419.757

 - 379.977

2018

35.007.939

35.007.939

 0

2017

35.007.939

35.213.939

 - 206.000
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Toelichting op de meerjarenbegroting
Het verloop van de meerjarenbegroting vertoont 
structureel negatieve resultaten over de boekjaren 
2013 tot en met 2017. Deze worden veroorzaakt 
door een negatieve BAPO-exploitatie binnen de 
begrotingen. Deze negatieve resultaten worden 
derhalve ook ten laste van de bestemmingsreserve 
BAPO gebracht, Zonder deze BAPO-exploitatie 
zou de meerjarenbegroting sluitend zijn. Vanaf 
2018 dienen de BAPO-kosten uit de reguliere 
exploitatie te worden betaald omdat per 1 januari 
2018 de bestemmingsreserve van de BAPO zal 
zijn uitgeput. Het streven is om elk jaar met een 
sluitende begroting en realisatie te werken. Omdat 
vanaf 2013 de bruidsschat wegvalt, wordt er vanaf 
dat boekjaar een geplande bezuiniging van ruim 
€ 900.000 doorgevoerd. 
De negatieve resultaten zijn een uitvloeisel van 
de bestemmingsreserve BAPO en dientengevolge 
wordt deze bestemmingsreserve, in het kader van 
het terugdringen van de kapitalisatiefactor, verder 
afgebouwd.

8.2.3 Financiële ruimte
Een belangrijk onderdeel van gezond financieel 
beleid is het beheren van de financiële ruimte van 
de organisatie. Belangrijke instrumenten daarvoor 
zijn budgetbeheer en beheer van de liquiditeits-
positie. 

Budgetbeheer
Budgetbeheer wordt grotendeels bepaald door de 
continuïteit van de OC&W bekostiging en de wijze 
waarop de organisatie dit budget beheert. Er moet 
een evenwicht zijn in de begroting, in personele 

en materiële kosten. Alleen dan kan een sluitende 
begroting ook worden gehaald. Bij budgetbeheer 
wordt verwezen naar het kengetal rentabiliteit. 
Dit is de mate waarin een organisatie winstgevend 
is. Dit wordt berekend door het exploitatiesaldo 
te delen door de totale baten. Voor het boekjaar 
2012 is sprake van een  rentabiliteit van 0,00 
procent (geen noemenswaardige resultaat 
tegenover de baten). Dit valt binnen de norm van 
-3 en +3 procent
Echter, voor het budgetbeheer is ook van belang 
in welke mate de organisatie tegenvallers 
op kan vangen. Daarvoor kan men de 
weerstandscapaciteit als kengetal gebruiken. 
Dit kengetal wordt berekend door de vlottende 
activa (voorraden en debiteuren) te delen door 
de kortlopende schulden (onderdeel van het kort 
vreemd vermogen). 
Voor het boekjaar 2012 betekent dit een 
weerstandscapaciteit die gelijk is aan de current 
ratio, namelijk 2,3. Dit zit boven de minimale norm 
van 1 en is daarom goed gezien de geanalyseerde 
risico’s in de risicoanalyse.
De Commissie Don gaat verder dan bovenstaande 
kengetallen en signaleringsgrenzen. Om aan de 
investeringsbehoeften te kunnen voldoen stelt de 
commissie ook voor om te belenen. Tevens vindt 
de commissie dat de kredietfaciliteiten moeten 
worden meegenomen als wordt gekeken naar de 
weerstandscapaciteit. Het bestuur van OOadA 
gaat niet mee in deze redenering, en hanteert 
een prudente benadering, zoals ook is vastgesteld 
in het Treasurybeleid en het Treasurystatuut. 
Voor het boekjaar 2012 en de jaren daarna 
houden we daarom vast aan deze redenering.



 LIQUIDITEITSBEGROTING 

 PROGNOSE

Banksaldo begin

Ontvangsten
Inkomsten

Overige ontvangsten

Totaal ontvangsten

Betalingen
Inkopen / netto loonkosten

Investeringen activa

Overige investeringen (MOP)

Af: Totaal betalingen

Banksaldo einde periode

Tabel: meerjarige liquiditeitsbegroting, op basis van werkelijke stand bank jaarrekening 2012, zijnde € 7.195.983;  (inclusief nog niet 

gedane investeringen boekjaren 2009-2012 en exclusief nog niet betaalde en ontvangen bedragen, inclusief inbreng tso, exclusief 

exploitatie tso) en meerjarenbegroting 2013-2018.

(alle vermelde bedragen in € )

2016

7.469.231

34.857.939

150.000

 35.007.939

33.717.847

791.000

333.410

 34.842.257

 7.634.913

2015

7.297.437

35.460.637

150.000

 35.610.637

34.439.843

760.000

239.000

 35.438.843

 7.469.231

2014

6.706.659

35.573.205

150.000

 35.723.205

34.439.843

407.584

285.000

 35.132.427

 7.297.437

2013

7.195.983

35.889.780

150.000

 36.039.780

35.017.983

1.311.121

200.000

 36.529.104

 6.706.659

2018

7.597.670

34.857.939

150.000

 35.007.939

33.511.847

760.000

1.512.516

 35.784.363

 6.821.246

2017

7.634.913

34.857.939

150.000

 35.007.939

33.717.847

541.000

786.335

 35.045.182

 7.597.670
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Onderwijs 5,26%  2.030.078 
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Overige 2,21%  852.163 

     38.606.157 

Baten 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijksbijdragen 77,53  29.903.956 
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Bruidsschat 2,30  885.817 
ID banen 1,20  461.283 
Overige gemeente 1,60  618.865 
Verhuur 0,71  275.733 
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Overige 6,06  2.336.661 

     38.569.847 
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Liquiditeitsbeheer
Voor het beheer van de liquiditeitspositie van de organisatie staat hieronder een meerjaren liquiditeits-
begroting met een korte uiteenzetting.

Zoals uit de meerjarige liquiditeitsbegroting blijkt, zal de liquiditeitspositie de komende jaren stabiliseren. 
Deze stabiliteit is alleen mogelijk als de geplande meerjarenbegroting, inclusief de voorgenomen 
bezuinigingen en de geplande investeringen in activa ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Uitgangspunt 
moet zijn dat de middelen die worden toegekend voor onderwijs, ook worden ingezet voor onderwijs. Bij 
aanpassingen in het onderwijskundige en financiële beleid zal, door het toenemen of afnemen van kosten 
en inkomsten, de liquiditeitspositie nog kunnen worden beïnvloed. 

treasury verslag 2012
De stichting heeft per 9 maart 2011 een treasurybeleid en treasurystatuut opgesteld. Voor het gehele 
boekjaar 2012 is conform dit beleid gewerkt. Hierdoor is een renteresultaat behaald van € 111.724,-. Dit is 
lager dan begroot. Dit komt omdat voor het boekjaar 2012 de renteopbrengsten zijn begroot op basis van 
een herstellende economie. Daarnaast was er een lagere liquiditeit, veroorzaakt door het laat afrekenen van 
subsidies en huisvestingsprojecten en de late betaling van hoge subsidiebedragen.

In het boekjaar 2012 is verder is niet belegd of beleend. Conform het nu vastgestelde treasurybeleid is 
de organisatie niet van plan om aan deelnemingen te beginnen. Er is in het boekjaar 2011 weer met de 
afdeling vermogensbeheer van de Rabobank gesproken over een andere wijze van vermogensbeheer. De 
bank bevestigde eigenlijk het beleid dat door de stichting is ingezet, gezien de stand van de rente op dat 
moment.



Exploitatie/resultaat

Grafi ek: verhouding baten en lasten en daaruit voortvloeiende resultaat, boekjaren 2008 t/m 2012
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8.4 cijfers en kengetallen jaarrekening 2012
Op de volgende pagina’s een aantal belangrijke cijfers en kengetallen uit de jaarrekening 2012.



Personeelslasten versus totale inkomsten

Grafi ek: personeelslasten versus totale inkomsten 2008 t/m 2012

 2008 2009 2010 2011 2012

 34.732 36.949 37.073 37.958 38.570
 27.989 30.300 30.213 31.242 31.611

 81 % 82 % 81 % 82 % 82%

Jaar

Inkomsten
Personeelslasten

Percentage

 Inkomsten
 Personeelslasten

bedragen x 1.000 €

40.000

30.000

20.000

10.000

0
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Op de vorige pagina drie grafieken en diagrammen met betrekking tot het resultaat 2012. In deze grafieken 
en diagrammen wordt het resultaat (en de baten en lasten) van 2012 vergeleken met voorgaande jaren, een 
uitsplitsing gemaakt van de voornaamste baten (totaal € 38.569.847)  en een uitsplitsing gemaakt van de 
voornaamste lasten (totaal € 38.606.157).

Hierboven een grafiek waarin de personeelslasten in een verhouding tot de inkomsten worden weergegeven 
in een historisch overzicht. Deze grafiek laat zien dat de organisatie de afgelopen vijf boekjaren een vrij 
consistente verhouding loon en/of loongerelateerde kosten heeft ten opzichte van de inkomsten.



 SOORT 

Solvabiliteit: 
1. (eigen vermogen/totale vermogen). 

De solvabiliteit geeft aan dat ruwweg 57% wordt gefi nancierd 

met eigen vermogen, exclusief de voorzieningen inzake 

personeel en onderhoud.

 Norm: 10% - 45%

2. (eigen vermogen + voorzieningen/totale Vermogen).

 Geen norm

Liquiditeit (current ratio)
De mate waarin een organisatie kan voldoen aan haar 

kortlopende verplichtingen. 

De ratio geeft aan dat de organisatie aan haar kortlopende 

verplichtingen kan voldoen. Er zitten in de vlottende activa 

geen incourante voorraden maar wel dubieuze debiteuren 

(deze zijn afgeboekt naar het resultaat). Er kan worden 

geconcludeerd dat de liquiditeit goed is.

 Norm: => 1

Rentabiliteit (op de totale baten)
De mate van winstgevendheid, dus de verhouding tussen de 

vermogensopbrengst die een organisatie in een bepaalde 

periode heeft gerealiseerd en de totale baten gedurende 

dezelfde periode. 

 Norm: -3% - +3%

Kapitalisatiefactor (Commissie Don)
De mate waarin een organisatie zijn kapitaal al dan niet 

effi ciënt benut.  (Totale Vermogen / Totale Baten)

 Norm: <= 35%

Weerstandscapaciteit
De mate waarin een organisatie tegenvallers in de exploitatie 

op kan vangen. (Vlottende activa/Kortlopende schulden)

 Norm: afhankelijk van risicoanalyse

Tabel: Kengetallen 2009 tot en met 2012

2012

57,4%

67,6%

2,3

0,0%

35,7%

2,3

2009

45,6 %

69,7 %

2,7

1 %

41,4 %

2,7

2010

50,8 %

70,0 %

2,7

- 0,8 %

40,7 %

2,7

2011

53,8 %

65,2 %

2,2

0,0 %

37,6 %

2,2
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kengetallen
Hieronder een aantal financiële kengetallen naar aanleiding van de jaarrekening 2012 op basis van de 
balansdatum 31-12-2012.
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De commissie van toezicht (gezamenlijke 
commissie van de stadsdelen zuid en centrum) 
is gevraagd een kort verslag  aan te leveren 
van hetgeen in 2012 met het bestuur van 
OOadA is besproken. hier vindt u de inhoud 
van dit verslag. het verslag is opgemaakt door 
mevr. S. timman, secretaris van de commissie 
van toezicht.

9.1 Verslag 
Hieronder volgt een jaarrapportage 2012 van de 
Commissie van Toezicht Openbaar Onderwijs.
De Commissie van Toezicht openbaar onderwijs 
(CVT) is in 2012 diverse keren bij elkaar geweest. In 
2012 stonden de volgende onderwerpen centraal: 
de jaarrekening 2011, de begroting 2012 en het 
meerjarenbeleidsplan 2012-2016, de transitie naar 
een Raad van Toezicht en de voorbereiding op 
de besluitvorming van de begroting 2013 en 
meerjarenbegroting 2013-2018. Daarnaast is er een 
nieuw bestuurslid bij de Stichting OOadA benoemd.

1 jaarrekening 2011
De Commissie van Toezicht is, conform artikel 
22 van de statuten van de Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel, belast met het advies 
aan de stadsdeelraden van de vaststelling van de 
jaarrekening van de Stichting Openbaar Onderwijs. 
Deze taak is uitgevoerd aan de hand van de 
jaarverantwoording 2011 van de stichting. 
De Commissie heeft haar advies gebaseerd op de 
jaarrekening en het jaarverslag van de verantwoording 
2011 van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de 
Amstel en de accountantsverklaring over 2011 van 
BDO Accountants betreffende de jaarrekening. Na 
kennisname van deze stukken heeft de ambtelijke 
werkgroep Financiën namens de Commissie van 
Toezicht schriftelijke vragen geformuleerd voor de 
stichting, die tijdens vergaderingen op 19 juni en 
op 5 juli 2012 met de stichting besproken zijn. Het 
geheel van de jaarverantwoording overziend is de 
Commissie van Toezicht, na een nadere toelichting 
door de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, 
tot de conclusie gekomen dat de jaarverantwoording 
een goed beeld geeft van de inkomsten en uitgaven. 
De Commissie van Toezicht heeft de raden van de 
stadsdelen Zuid en Centrum positief geadviseerd, 
waarna de raden de jaarrekening eind september 
2012 hebben vastgesteld.

9 Verslag commissie van toezicht

2.  Begroting 2012 en meerjarenbeleidsplan   
 2012-2016
De Commissie van Toezicht is, conform artikel 
22 van de statuten van de Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel, belast met het advies 
aan de stadsdeelraden over de goedkeuring van 
de begroting van de Stichting Openbaar Onderwijs 
aan de Amstel. De Commissie heeft haar advies 
gebaseerd op de begroting 2012 van de Stichting 
Openbaar Onderwijs aan de Amstel, en het financiële 
meerjarenbeleidsplan 2012-2016. 
Na kennisname van de stukken heeft de commissie 
via de ambtelijke werkgroep Financiën schriftelijke 
vragen geformuleerd voor de stichting, die tijdens 
een vergadering op 17 januari 2012 met de stichting 
besproken zijn. Het geheel van de begroting 
overziend kwam de Commissie van Toezicht, na een 
nadere toelichting door de stichting tot de conclusie 
dat het een financieel gezonde organisatie is met 
een goede vermogenspositie. 
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met 
het wegvallen van de bruidsschat vanaf 2013, maar 
wordt ook een structureel tekort zichtbaar gemaakt 
door het exploitatietekort van de BAPO. Een 
bestemmingsreserve BAPO op 31 december 2011 
van € 941.242 betekent dat de huidige reserve over 
5 à 6 jaar is uitgeput. De Commissie van Toezicht 
heeft aan OOadA gevraagd om in de tussentijd naar 
een oplossing te zoeken binnen de gehele exploitatie 
van OOadA om de BAPO kostendekkend te krijgen. 
De Commissie van Toezicht heeft de stichting 
aangeboden om met de centrale stad te praten 
over de financiering van de balletklas. Gekeken 
zal worden of er aansluiting kan worden gezocht 
bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Voor de Day-a-Week School zal de stichting kijken 
hoe de voorziening binnen passend onderwijs 
overeind kan blijven. De stichting heeft aangegeven 
dat het meerjaren financieel beleidsplan geen 
statisch document is maar continu door diverse 
ontwikkelingen vanuit het Rijk aan verandering 
onderhevig is. OOadA zal de Commissie van Toezicht 
tijdig informeren mochten er nieuwe ontwikkelingen 
zijn die van invloed zijn op de begroting, dan wel 
inhoudelijk van invloed op het onderwijs.
De Commissie van Toezicht heeft de Raden van de 
stadsdelen Zuid en Centrum positief geadviseerd, 
waarna de raden in Centrum en Zuid eind maart 
2012 de begroting 2012 hebben vastgesteld.
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3.  Benoeming nieuw bestuurslid
In de Commissie van Toezicht is een positief advies 
gegeven aan de raden van Centrum en Zuid om 
in te stemmen met het toetreden van de heer 
H.P. Stroomberg tot het bestuur van de Stichting 
Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Eind maart 
2012 hebben de stadsdeelraden Zuid en Centrum 
hiermee ingestemd.

4. transitie naar een raad van toezicht
Het Bestuur van de Stichting Openbaar onderwijs 
aan de Amstel heeft in overleg met de Commissie 
van Toezicht besloten om een overstap te maken 
naar het Raad van Toezichtmodel. Eind april 2012 
hebben de stadsdeelraden van Zuid en Centrum 
hiermee ingestemd. Na deze besluiten zijn de 
verdere voorbereidingen gestart voor de feitelijke 
transitie naar dit model, ingaande per 1 augustus 
2013. Dit heeft geresulteerd in een aantal stukken 
dat ter instemming dan wel ter kennisname aan 
de raden is voorgelegd. Uitgangspunt is “goed 
openbaar primair onderwijs in een voldoende 
aantal scholen in de stadsdelen Zuid en Centrum”, 
wat de verantwoordelijkheid van de betreffende 
stadsdeelraden is (Grondwet, artikel 23). Dit 
betekent dat de kinderen in de stadsdelen Zuid 
en Centrum naar kwalitatief goede buurtscholen 
moeten kunnen, dat er in Centrum en Zuid 

scholen met voldoende en goede huisvesting 
moeten staan en dat de financiële middelen 
binnen het onderwijs transparant en gericht 
worden ingezet. Alle stukken zijn besproken in de 
Commissie van Toezicht en daar toegelicht door 
bestuur en directie van de Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel. 
In november 2012 zijn de leden van de Commissie 
van Toezicht bij elkaar geweest om de volgende 
stukken onderling te bespreken, en met het 
bestuur en directie van de Stichting OOadA:
■ Reglement van de Raad van Toezicht
■ Profielschets van de Raad van Toezicht
■ Bestuursreglement voor de Raad van 

Toezicht, inclusief competentieprofiel en 
toezichtsinformatiestatuten

■ Procedure inzake werving en selectie van de 
Raad van Toezicht

■ Benoeming en functiewaardering van het College 
van Bestuur van de Raad van Toezicht

■ Convenant Toezicht, stadsdelen Zuid en Centrum 
en de Stichting Openbaar Onderwijs aan de 
Amstel

De stukken zijn voorbereid in de Commissie van 
Toezicht zodat de stadsdeelraden hierover begin 
2013 kunnen besluiten.
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5.  Voorbereiding begroting 2013 en 
 meerjarenbegroting 2013-2018
De Commissie van Toezicht heeft eind 2012 
vergaderd over de begroting 2013 en de meerjaren 
begroting 2013-2018 van de Stichting OOadA. De 
Commissie heeft haar advies aan de stadsdeelraden 
gebaseerd op de begroting 2013 van de Stichting 
Openbaar Onderwijs aan de Amstel, en het 
financiële Meerjarenbeleidsplan 2013-2018. De 
Commissie van Toezicht (CvT) heeft zich laten 
adviseren door adviesbureau BMC, die een rapport 
heeft opgesteld met bevindingen. Daarnaast heeft 
de ambtelijke werkgroep Financiën schriftelijke 
vragen geformuleerd voor de stichting, die tijdens 
een vergadering op 6 december 2012 met de 
stichting besproken zijn. De begroting 2013 sluit 
met een negatief saldo van € 379.977. Dit saldo 
wordt voor € 206.000 ten laste gebracht van de 
bestemmingsreserve BAPO en voor € 25.461 ten 
laste van de bestemmingsreserve Pieter Hoogland. 
Resteert een negatief resultaat van € 148.516 dat 
ten laste komt van de algemene reserve. 

Het schoolbestuur heeft deze onttrekking aan 
de algemene reserve gepland om daarmee de 
aanwezige vrije bestedingsruimte van het eigen 
vermogen in te zetten voor het getemporiseerd 
doorvoeren van enkele bezuinigingen en 
investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. 
Verder is de Commissie van Toezicht van mening 
dat de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 
een solide meerjarig financieel beleidsplan heeft 
opgesteld. De risico’s zijn goed in beeld gebracht. 
Het eigen vermogen is voldoende robuust om de 
continuïteit voor de komende jaren te borgen.

Verslag van de Commissie van Toezicht 
boekjaar 2012
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het boekjaar 2011 is samen met het boekjaar 2012 één van de cruciale financiële boekjaren 
ter voorbereiding van het wegvallen van de bruidsschat en het verder borgen van de 
financiële continuïteit van de organisatie. In hoofdstuk acht is al uitgebreid ingegaan op de 
financiële doelstellingen. In dit hoofdstuk wordt daar door middel van het doorlopen van de 
jaarrekening nader op ingegaan als het gaat om een toelichting op de cijfers. 

10.1 Grondslagen 
Grondslagen voor de jaarrekening
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de regelgeving jaarverslaggeving OC&W, 
RJ richtlijnen en titel 9, 2 BW. De activa en passiva worden, mits niet anders vermeld, gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. Deze jaarrekening is opgesteld op bestuursniveau.  

materiële vaste activa
De materiële activa worden gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs, verminderd met de 
afschrijvingen. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven met een restwaarde van nul. Er wordt 
pas geactiveerd bij een investeringsbedrag van tenminste € 750,- (voor olp geldt niet het individuele boek 
maar het geheel van de lesmethode). 

Hieronder de afschrijvingstermijnen voor de materiële vaste activa:

OLp
■ Afschrijvingstermijn onderwijs leermiddelen (OLP)  = 8 jaar
■ Afschrijvingstermijn mediatheek    = 8 jaar
■ Afschrijvingstermijn technieklokaal    = 8 jaar

meubilair
■  Afschrijvingstermijn schoolmeubilair    = 20 jaar
■ Gymmaterialen      = 20 jaar
■ Afschrijvingstermijn kantoormeubilair    = 10 jaar
■ Rest inventaris      = 10 jaar

Ict
■ Afschrijvingstermijn hardware computers (computer, monitor, muis, toetsenbord all-in)  = 5 jaar
■ Afschrijvingstermijn randapparatuur en inventaris (printer, fax, scanner, etc)  = 5 jaar
■ Afschrijvingstermijn mobiele telefoon       = 3 jaar

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Algemene reserve
De algemene reserve is het weerstandsvermogen ter waarborging van de continuïteit van de scholen en 
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten (in het geval van een tekort wordt dit ten laste van de 
algemene reserve gebracht).

10 Financiële verslaglegging 2012
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Bestemmingsreserve personeel (publiek)
De bestemmingsreserve personeel is gevormd ter dekking van onvoorziene en niet-dekkende kosten van de 
sluiting van de Pieter Hoogland. Ook is er per 1 januari 2010, naar aanleiding van een stelselwijziging van de 
voorziening BAPO, een bestemmingsreserve BAPO gevormd. Deze reserve wordt aangewend om de invloed 
van de werkelijke BAPO-kosten te dekken. Daarnaast is er per 31 december 2012 een bestemmingsreserve 
VF-ERD gevormd om de onvoorziene en niet-dekkende kosten voor ziektevervanging te kunnen opvangen.

Bestemmingsreserve tso (privaat)
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de onvoorziene en niet-dekkende kosten voor de tso te kunnen 
opvangen. Deze reserve is privaat en staat ter beschikking van de stichting OOadA, met in kennisstelling van 
de oudergeleding van de GMR.

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig 
onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van de scholen. De dotatie aan de voorziening 
is gebaseerd op de gemiddelde verwachte kosten naar periodiciteit waarmee de onderhoudswerken naar 
verwachting worden uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat door het 
bestuur is goedgekeurd.

pensioenvoorziening
Het schoolbestuur heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als 
een toegezegde pensioenregeling, waarbij de uitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze 
pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en wordt – conform de in 
de richtlijnen voor de jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als 
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten 
worden verantwoord.

personeelsvoorzieningen
Er zijn de volgende personele voorzieningen: 
■ Een jubileumvoorziening voor de in de toekomst te betalen jubileumgratificatie in overeenstemming 

met de geldende CAO. 
■ Een reorganisatievoorziening, gevormd per 31-12-2009, om de te voorziene kosten te dekken van de 

sluiting van De Parel. Deze reorganisatievoorziening is onder de voorziening personeel gevat.
■ Een voorziening inzake de Day A Weekschool. Dit betreft een voorziening ter egalisering van de kosten 

die voorkomen uit de verplichting van het verzorgen van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Deze 
voorziening is onder de voorziening personeel gevat

kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen resultaatbepaling
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd. De administratie is gevoerd volgens het baten- en lastenstelsel. 
De baten en lasten worden toegerekend naar de periode waarop ze betrekking hebben. Het resultaat wordt 
bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 
lasten.

kasstroomoverzicht
Is opgesteld volgens de indirecte methode.



 1 ACTIVA 

 Vaste Activa
1.2 Materiële vaste activa

 Totaal vaste activa

 Vlottende activa
1.5 Vorderingen

1.7 Liquide middelen

 Totaal vlottende activa

 Totaal activa

 2 PASSIVA 

2.1 Eigen Vermogen

2.2 Voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden

 Totaal passiva

31-12-2011

3.553.873

 3.553.873

5.693.179

5.011.618

 10.704.797

 14.258.670

7.676.176

1.626.891

4.955.603

 14.258.670

31-12-2012

3.499.120

 3.499.120

3.060.702

7.195.983

 10.256.685

 13.755.805

7.895.281

1.402.127

4.458.397

 13.755.805

Tabel: balans per 31-12-2012 en 31-12-2011 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.2 Balans

Hieronder een uiteenzetting van de balans per 31 december 2012.

toelichting op het Eigen Vermogen
Er hebben in het boekjaar 2012 een aantal mutaties op de balans plaatsgevonden. Deze hebben betrekking  
op de inbreng van de TSO administraties van diverse scholen. 

Het betreft de volgende mutaties per 1 januari 2012:

■ Een toename van de liquide middelen van € 255.415. Dit betreft de banksaldi van de TSO administraties.
■ Een toename van het Eigen Vermogen in de vorm van een private reserve TSO van € 255.415 Deze wordt 

veroorzaakt door:
■ Inbreng van een private reserve TSO van € 296.077
■ Een afname op de algemene reserve van € 40.662 inzake het resultaat 2011 van de twee al aanwezige 

TSO administraties in de financiële administratie van OOadA, namelijk: TSO De Boe en TSO 9e Montessori.



 BATEN 

3.1 Rijksbijdragen

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5 Overige baten

 Totaal baten

 LASTEN 

4.1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

 Totaal lasten

 SALDO BATEN EN LASTEN 

5 Financiële baten en lasten

 RESULTAAT 

WERKELIJK 2012

32.046.093

3.511.817

2.900.213

 38.458.123

31.611.397

707.068

3.358.902

2.928.790

 38.606.157

 - 148.034

111.724

 - 36.310

BEGROOT 2012

30.568.894

3.340.571

2.235.211

 36.144.676

31.227.587

774.868

2.319.348

2.280.193

 36.601.996

 - 457.320

90.000

 - 367.320

WERKELIJK 2011

31.610.754

3.826.781

2.340.025

 37.777.560

31.242.164

677.556

2.897.232

3.160.100

 37.977.052

 - 199.492

 180.899

 - 18.593

Tabel: realisatie 2012 en begroting 2012, versus realisatie 2011 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.3 Staat van baten en lasten

Hieronder een uiteenzetting van de staat van baten en lasten voor het boekjaar 2012.

toelichting op de staat van baten en lasten
Er is een verschil tussen de goedgekeurde begroting (bestuur en Commissie van Toezicht) en de hierboven 
geponeerde begroting, ingebracht in de administratie van OOadA. Dit komt door de inbreng van de 
tso-begroting in het voorjaar van 2012. De mutaties bedragen:

■ totaal aan inkomsten:  € 559.150
■ totaal een kosten:  € 548.510
■ saldo tso:    € 10.640

Dit saldo zorgt ervoor dat de goedgekeurde begroting in de administratie €10.640 minder negatief uitkomt. 
In plaats van € 377.969 komt het op € 367.320 negatief. (afronding van € 9)



 KASSTROOMOVERZICHT 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

Aanpassing voor:

Afschrijvingen

Mutaties voorzieningen

Verandering in vlottende middelen:

Vorderingen 

Schulden

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringensactiviteiten

Overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen

Tabel: mutatie liquide middelen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )

 307.951

 - 1.201.046

 - 893.095

31-12-2011

- 199.492

677.556

- 1.288.029

527.115

409.902

 127.052

180.899

- 1.179.309

- 21.737

 2.581.265

 - 652.315

255.415

 2.184.365

31-12-2012

- 148.034

707.068

- 224.764

2.632.477

- 497.206

 2.469.541

111.724

- 654.173

1.858
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10.4 kasstroomoverzicht

toelichting kasstroomoverzicht
De stijging van de liquide middelen is grotendeels te wijten aan de inbreng van de tso in de financiële 
administratie.



 ACTIVA 

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur

 Materiele vaste activa

 Uitsplitsing

1.2.2.1 Schoolmeubilair

1.2.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.3 Onderwijsleerpakket

1.2.2.4 ICT

 Totaal

Boekwaarde

31-12-2012

3.499.120

 3.499.120

1.555.187

63.187

988.836

891.910

 3.499.120

Afschrijvingen 

cumulatief

31-12-2012

3.076.679

 3.076.679

1.259.568

72.935

907.896

836.280

 3.076.679

Aanschaf 

prijs

31-12-2012

6.575.79

 6.575.799

2.814.756

136.121

1.896.732

1.728.190

 6.575.799

Afschrijvingen

707.068

 707.068

152.822

14.579

219.038

320.629

 707.068

Desinves -

teringen

1.858

 1.858

0

0

0

1.858

 1.858

Investeringen

654.173

 654.173

253.889

22.937

183.914

193.433

 654.173

Boekwaarde

1-1-2012

3.553.873

 3.553.873

1.454.121

54.828

1.023.960

1.020.964

 3.553.873

Afschrijvingen 

cumulatief

1-1-2012

2.369.611

 2.369.611

1.106.746

58.356

688.858

515.651

 2.369.611

Aanschaf 

prijs

1-1-2012

5.923.484

 5.923.484

2.560.867

113.184

1.712.818

1.536.615

 5.923.484

Tabel: activa 2012. De aanschafprijs en afschrijvingen op 1-1-2012 

zijn € 390.092 verlaagd i.v.m. desinvesteringen. (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.5 De materiële vaste activa
In 2009 is begonnen met het geven van invulling aan de vastgestelde investeringsbegroting. In 2012 is 
hieraan verder invulling gegeven. Daarnaast is extra geïnvesteerd in digiborden voor de groepen drie tot en 
met acht.



 1.5 VORDERINGEN 

 

1.5 Vorderingen
 

1.5.1 Debiteuren

1.5.2 OCW

1.5.6 Overige overheden

1.5.7 Overige vorderingen

1.5.8 Overlopende activa

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

 Vorderingen
 

 Uitsplitsing

1.5.6.1 Huisvestingskosten tlv gemeente

1.5.6.2 Overige vorderingen gemeente

 Overige overheden
 

1.5.7.1 Personeel

1.5.7.2 Overige

 Overige vorderingen
 

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten

1.5.8.2 Overige overlopende activa

 Overlopende activa
 

1.5.9.1 Stand per 1-1

1.5.9.2 Onttrekking

1.5.9.3 Dotatie

 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

31-12-2011

382.076

1.592.409

3.460.742

105.445

158.833

6.326

 5.693.179

2.942.975

517.767

 3.460.742

- 33.529

138.974

105.445

57.113

101.720

 158.833

12.000

- 12.000

6.326

 6.326

31-12-2012

249.187

1.631.323

1.053.320

77.561

90.028

40.717

 3.060.702

754.814

298.506

 1.053.320

7.554

70.007

77.561

54.112

35.916

 90.028

6.326

- 6.227

40.618

 40.717

Tabel: uitsplitsing vorderingen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.6 Vorderingen en liquide middelen
De afname in de vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door openstaande posten met betrekking tot 
stadsdeelbijdragen, bruidsschat en huisvestingsverordeningen van de stadsdelen.  

 1.7 LIQUIDE MIDDELEN 

 

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.3 Deposito’s/spaarrekening

1.7.4 Overige liquide middelen

 Liquide middelen

31-12-2011

3.107

507.248

4.500.000

1.263

 5.011.618

31-12-2012

3.178

840.361

6.352.470

- 26

 7.195.983

Tabel: uitsplitsing liquide middelen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )



 EIGEN VERMOGEN 

 

 Algemene Reserve

 Bestemmingsreserve P. Hoogland

 Bestemmingsreserve VF-ERD

 Private Reserve TSO

 Totaal

31-12-2012

- 572.368 

- 69.918 

500.000 

105.976 

 - 36.310 

Tabel: per 31 december 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
 2.1 EIGEN VERMOGEN 

 

 

2.1.1 Algemene reserve

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat (TSO)

 Eigen vermogen

 

 Uitsplitsing

2.1.2.1 Bestemmingsreserve 20YY

2.1.2.2 Bestemmingsreserve BAPO

2.1.2.3 Bestemmingsreserve VF-ERD

 Bestemmingsreserve (publiek)

Stand per

31-12-2012

5.993.776

1.499.452

402.053

 7.895.281

58.210

941.242

500.000

 1.499.452

Overige 

mutaties

- 40.662

0

296.077

 255.415

0

0

0

 0

Resultaat

- 572.368

430.082

105.976

 - 36.310

- 69.918

0

500.000

 430.082

Stand per

1-1-2012

6.606.806

1.069.370

0

 7.676.176

128.128

941.242

0

 1.069.370

Tabel: uitsplitsing eigen vermogen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.7 het eigen vermogen en de voorzieningen

10.7.1 het Eigen Vermogen
Per 31 december 2012 (zie ook hoofdstuk 11):

Bestemmingsreserves
A. Bestemmingsreserve BApO
 Conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving vervalt de BAPO-voorziening per 1 januari 2010 aan 

het eigen vermogen (stelselwijziging). Er is echter besloten per die datum een bestemmingsreserve BAPO 
te vormen ter hoogte van hetzelfde bedrag als de voorziening. Er is uitgerekend dat met de huidige 
bestemmingsreserve, en de werkelijke opname van de BAPO versus de lumpsumvergoeding voor de 
BAPO, de reserve nog maximaal vijf jaar kan worden aangesproken. 

 Dit komt omdat de BAPO-kosten door meer opname en hogere loonkosten exponentieel zijn gestegen. 
Daarom is besloten om in ieder geval de bestemmingsreserve de komende vijf boekjaren voor het verschil 
tussen de lumpsumvergoeding en de begrote BAPO-kosten aan te spreken. Er zal per boekjaar bekeken 
worden in hoeverre deze onderbouwing van het verloop van de bestemmingsreserve te handhaven 
is. Voor het boekjaar 2012 is via de resultaatbepaling geen beroep gedaan op de bestemmingsreserve 
BAPO. Door de toename  van het totaal van het eigen vermogen was dit niet nodig.

B. Bestemmingsreserve pieter hoogland
 In het boekjaar 2012 is een negatief resultaat ontstaan op de Pieter Hoogland, groot € 69.918. Dit 

tekort is via de bestemming van het resultaat ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Vooralsnog 
wordt de bestemmingsreserve aangehouden. Vanaf 2013 staat er nog maar een personeelslid op de 
loonlijst van deze voormalige school. Voor dit personeelslid vangen wij een bijna dekkende vergoeding 
uit detachering. Dit personeelslid zal in de loop van 2013 ontslag nemen. In het jaarverslag van 2013 zal 
dan worden toegelicht in hoeverre een resterend saldo van deze bestemmingsreserve kan vrijvallen.

c. Bestemmingsreserve VF-ErD
 Er is in 2012 gestart met het eigen risicodragerschap voor het eerste ziektejaar. Per 1 augustus 2012 

is daar ook de vervanging van het zwangerschapsverlof bijgekomen. In de exploitatie is hiervoor een 
aparte kostenplaats aangemaakt. Deze kostenplaats is ook meegenomen in de kwartaalrapportages van 
2012. Het uiteindelijke resultaat van dit eigen risicodragerschap is per 31 december 2012 € 605.508. 
Daarvan is € 500.000, via het resultaat, bestemd voor een bestemmingsreserve VF-ERD. 

 Er heeft overleg plaatsgevonden over de hoogte van deze reserve, voornamelijk in het kader van het 
afdekken van mogelijke financiële risico’s in de exploitatie van de organisatie. We hebben ervoor gekozen 
om in twee jaar in totaal € 800.000 aan deze bestemmingsreserve toe te kennen. Dat betekent dat in 
2013 nog € 300.000 via het resultaat zal worden bestemd. Daarna zal worden geëvalueerd of de 



 EIGEN VERMOGEN 

 

 Algemene Reserve

 Bestemmingsreserve P. Hoogland

 Bestemmingsreserve VF-ERD

 Private Reserve TSO

 Totaal

31-12-2012

- 572.368 

- 69.918 

500.000 

105.976 

 - 36.310 

Tabel: per 31 december 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
 2.1 EIGEN VERMOGEN 

 

 

2.1.1 Algemene reserve

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat (TSO)

 Eigen vermogen

 

 Uitsplitsing

2.1.2.1 Bestemmingsreserve 20YY

2.1.2.2 Bestemmingsreserve BAPO

2.1.2.3 Bestemmingsreserve VF-ERD

 Bestemmingsreserve (publiek)

Stand per

31-12-2012

5.993.776

1.499.452

402.053

 7.895.281

58.210

941.242

500.000

 1.499.452

Overige 

mutaties

- 40.662

0

296.077

 255.415

0

0

0

 0

Resultaat

- 572.368

430.082

105.976

 - 36.310

- 69.918

0

500.000

 430.082

Stand per

1-1-2012

6.606.806

1.069.370

0

 7.676.176

128.128

941.242

0

 1.069.370

Tabel: uitsplitsing eigen vermogen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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hoogte van de bestemmingsreserve voldoende is om mogelijke toekomstige risico’s in de vervanging te 
dekken. Door middel van evaluatie moet worden bepaald of de hoogte van deze reserve voldoende zal 
zijn voor de toekomst.

D. private reserve tso
 Er is een kadernotitie opgesteld waarin voor het boekjaar 2012 is besloten de tso in de financiële 

administratie op te nemen. Er zijn vanaf 1 januari 2012 veertien scholen met de tso administraties 
overgegaan naar de financiële administratie van OOadA. 

 Dit heeft per 1 januari 2012 geleid tot inbreng in de balans van een private reserve van € 296.077. Daar 
is via de bestemming van het resultaat € 105.976 aan toegevoegd. De stand is derhalve per 31-12-2012 
€ 402.053. De inzet van deze bestemmingsreserve ligt bij het bestuur van OOadA, met medeweten van 
de oudergeleding van de GMR.

10.7.2 Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Er is in 2012 voo r€ 583.165 uit de voorziening onderhoud onttrokken. Alle activiteiten die in het meerjarig 
onderhoudsplan voor 2012 waren opgenomen, zijn uitgevoerd. Daarnaast is nog eens € 706.000 extra 
geïnvesteerd in het onderhoud van de gebouwen. Dit is via de exploitatie gelopen.

Voorziening personeel
A. Voorziening Spaarverlof
 Deze voorziening is berekend door de salarisadministratie en geeft een correcte weergave van de 

opgebouwde verplichtingen jegens medewerkers.
 
B. Voorziening jubilea
 Met ingang van 1 januari 2008 is de richtlijn voor de jaarverslaggeving 660 van toepassing voor 

onderwijsinstellingen. Als gevolg hiervan is een jubileumvoorziening gevormd per 1 januari 2008 ten 
bedrage van € 228.063,-. In het boekjaar 2012 is er via de winst- en verliesrekening onttrokken en 
gedoteerd aan deze voorziening.



 2.2 VOORZIENINGEN 

 

2.2 Voorzieningen

 

 

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

2.2.3 Onderhoud voorzieningen

 Voorzieningen

 

 Uitsplitsing

2.2.1.1 Voorziening spaarverlof

2.2.1.2 Voorziening Jubilea

2.2.1.3 Voorziening personeel DWS

2.2.1.4 Voorziening personeel 

 reorganisatie

 Personeelsvoorzieningen

Rente

mutatie

- contant

0

0

 0

0

0

0

0

 0

Vrijval

0

0

 0

0

0

0

0

 0

Onttrekking

359.737

583.165

 942.902

11.327

30.897

195.930

121.583

 359.737

Dotaties

181.716

536.422

 718.138

0

28.508

153.208

0

 181.716

Stand per

1-1- 2012

1.002.089

624.802

 1.626.891

34.264

299.200

251.750

416.875

 1.002.089

Langlopend 

deel 

>1 jaar

454.040

378.059

 832.099

11.937

267.811

0

174.292

 454.040

Kortlopend 

deel 

<1 jaar

370.028

200.000

 570.028

11.000

29.000

209.028

121.000

 370.028

Stand per 

31-12-2012

824.068

578.059

 1.402.127

22.937

296.811

209.028

295.292

 824.068

Tabel: uitsplitsing voorzieningen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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c. reorganisatievoorziening De parel
 Er is voor de op handen zijnde sluiting van De Parel vanuit de exploitatie 2009 een voorziening gevormd 

van € 500.000 voor kosten die gemoeid zijn met de sluiting van deze school. Er is in 2010 voor gekozen 
om de reorganisatiekosten via de kostenplaats van de school te inventariseren. Het uitgangspunt 
was daarbij dat bij een negatief resultaat van de school dit resultaat zou worden onttrokken aan de 
reorganisatievoorziening zodat de exploitatie van de organisatie zuiver zou blijven. Het resultaat van De 
Parel over 2012 is € 121.583 negatief waardoor een onttrekking  noodzakelijk is geweest ter hoogte 
van hetzelfde bedrag. De voorziening wordt vooralsnog aangehouden, gezien de verplichtingen die nog 
uitstaan.

D. Voorziening Day a week School
 Er is voor het project Day a Week School in 2010 een voorziening gevormd voor de langlopende 

financiële verplichtingen die voortkomen uit de looptijd van dit project. In het bestuursverslag wordt 
kort uiteengezet hoe het boekjaar 2012 is verlopen. Er is in 2012 € 153.208 gedoteerd en € 195.930 
aan kosten onttrokken uit de voorziening.



 2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN 

2.4.3 Crediteuren

2.4.4 OCW

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen

2.4.9 Overige kortlopende schulden

2.4.10 Overlopende passiva

 Kortlopende schulden
 

 Uitsplitsing

2.4.7.1 Loonheffi ng

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen

 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2.4.9.1 WAO/WIA/ZW-gelden

2.4.9.2 Overige

 Overige kortlopende schulden

2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt

2.4.10.3 Vooruit ontvangen investeringssubsidies

2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten

2.4.10.8 Overige

 Overlopende passiva

31-12-2011

847.012

477.323

1.399.349

383.608

697.936

1.150.375

 4.955.603

1.225.264

174.085

 1.399.349

46.105

651.831

 697.936

92.883

12.319

0

968.459

16.000

60.714

 1.150.375

31-12-2012

873.437

48.471

1.368.204

416.005

376.487

1.375.793

 4.458.397

1.268.642

99.562

 1.368.204

0

376.487

 376.487

0

17.257

308.510

995.981

16.000

38.045

 1.375.793

Tabel: uitsplitsing kortlopende schulden 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.8 kortlopende schulden



 CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN 

Naam

Contract tot 1 jaar
Vosabb

Combiwel

JMS

Topicus

Contract 1 tot 5 jaar
OOG

FOOA

Stadsdeel ZuiderAmstel

Stadsdeel ZuiderAmstel

BDO

BOA

Combiwel

ABC

Bureau Inzet

ILA

PO-Raad

Samenwerkingsverband

Bureau Inzet

Totaal

Bedrag (per jaar)

20.000

42.000

11.760

33.000

250.000

22.500

50.000

50.000

25.000

100.000

60.000

135.000

77.000

10.000

13.000

66.000

Hoogte en risico niet bekend

 965.260

Omschrijving

Contributie op basis van het aantal leerlingen

Huur /exploitatie gebouw (2 lokalen)

ICT beheer (vanaf boekjaar 2010)

Parnassys (leerling volgsysteem)

Administratiekantoor

Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam. Contributie 

op basis van het aantal leerlingen

Huur MFC Merkelbachschool, Materiële instandhouding 

(jaarlijks wisselend bedrag)

Huur MFC 12e Montessori, Materiële instandhouding 

(jaarlijks wisselend bedrag)

Accountantsdienst (jaarrekening +)

Breedband Internet Amsterdam. Aanleg, onderhoud en 

exploitatie van nieuwe snelle glasvezelkabel

Huur stafbureau

Stedelijke afspraak zorg

Invalpool bij zieke leerkrachten

Bijdrage initiatief lerarentekort

Bijdrage op basis van leerlingen

WSNS (Zorg)

Gedeelde loonverplichting vervangingspool

Tabel: Contractuele verplichting (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.9 Niet uit balans blijkende verplichtingen

contracten
Hieronder een uiteenzetting van de grote contractuele verplichtingen. 



 G-MODEL 

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

 Omschrijving

 

 Cultuureducatie 2011/2012 

 

G2 Subsidies zonder verrekeningsclausule

G2A Afl opend per ultimo verslagjaar

 Omschrijving

 

 

 Scholing overblijf 2011/2012

Tabel: verantwoording doelsubsidies; G-Model (alle vermelde bedragen zijn in € )

Te verrekenen

0

Prestatie 

afgerond 

Ja/Nee

J

Totale kosten

17.000

Ontvangen 

t/m verslagjaar

76.714

Ontvangen 

t/m verslagjaar

17.000

Bedrag 

Toewijzing

76.714

Bedrag 

Toewijzing

17.000

Toewijzing 

Datum

1-8-2011

Toewijzing 

Datum

10-10-2011

Toewijzing 

kenmerk

CA1B

Toewijzing 

kenmerk

OVB1

 BATEN / LASTEN 

1. Exploitatie eigen risicodragerschap eerste ziektejaar

2. Exploitatie tso 

3. Groeibekostiging

4. Rijksvergoeding prestatiebox

5. Zorgmiddelen

6. Overige opbrengsten

7. Inzet extra groepen (groei)

8. Ouderschapsverlof

9. Nascholing/ personeel derden

10. Preventief onderhoud gebouwen

11. Extra planmatig onderhoud gebouwen

12. Schoonmaakkosten

13. Representatiekosten

14. Leermiddelen en activiteiten

15. Overige 

 Totaal Verschil resultaat

BEDRAG

605.508

105.976

602.917

462.766

164.516

226.725

- 215.000

- 66.361

- 222.198

- 115.507

- 706.287

- 175.858

- 118.402

- 166.068

- 51.717

 331.010

Tabel : Verschil realisatie en begroting 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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10.10 Verantwoording doelsubsidies

10.11 toelichting op de baten en lasten

toelichting op het resultaat 2012
Het resultaat over het verslagjaar 2012 is € 36.310 negatief. Het begrote resultaat voor het verslagjaar 2012 
was gesteld op € 377.969 negatief. Echter, het begrote resultaat is tot stand gekomen zonder de tso. Er is later 
een begroting van de tso gekomen die is opgenomen in de financiële administratie. Deze had een begroot 
positief resultaat van € 10.649. Daarom is het begrote resultaat voor 2012 in deze jaarrekening € 367.320.
Het verschil ten opzichte van de begroting bedraagt derhalve  € 331.010 positief. 
Hieronder een toelichting met betrekking tot het verschil. De meest opvallende posten:
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Hieronder een uiteenzetting van de in tabel op de vorige pagina genoemde redenen voor het verschil 
tussen realisatie en begroting 2012.

1. Exploitatie eigen risicodragerschap eerste ziektejaar: Er is bij het opstellen van de begroting 
uitgegaan van nul begroting. Dit betekent dat er winst noch verlies zou worden gedraaid op deze 
exploitatie. Inmiddels weten wij dat er op de ziektevervanging van het eerste ziektejaar – vooral 
kortdurend verzuim - behoorlijk positief is gedraaid.

2. Exploitatie tso: De exploitatie van de tso is veel positiever uitgevallen dan begroot. Dat komt omdat het 
op dat moment lastig was in te schatten hoe de exploitatie zich zou ontwikkelen.

3. Groeibekostiging: In de begroting 2012 is incidentele groeibekostiging niet meegenomen. Er is echter 
aan groeibekostiging veel meer binnengekomen dan er is ingezet aan personele en materiële kosten.

4. rijksbekostiging prestatiebox: Deze rijksbekostiging is niet meegenomen in de begroting. In de 
kwartaalrapportages is nog gestuurd om deze middelen uit te geven.

5. zorgmiddelen: Er zijn extra zorgmiddelen in 2012 overgemaakt.
6. Overige opbrengsten: Dit zijn allerlei extra inkomsten zoals vrijval doelsubsidies, extra subsidies voor 

scholen, zw inkomsten en vrijval HVO-project (9e Montessori).   
7. Inzet extra groepen (groei):  Dit zijn de loonkosten voor de inzet van de extra groepen naar aanleiding 

van tussentijdse groei en uitbreiding groepen.
8. Ouderschapsverlof:  Hogere kosten dan begroot. De trend zet voorlopig door. In de begroting 2013 

zijn daarom ook hogere kosten opgenomen.
9. Nascholing/personeel derden: Er is meer gebruik gemaakt van adviseurs en externen. Daarnaast is 

ook actief gestuurd op nascholingstrajecten die naar aanleiding van de extra bekostiging prestatiebox 
konden worden ingezet.

10. preventief onderhoud gebouwen: Deze post blijkt structureel te overschrijden. Dit komt omdat 
het begrote bedrag niet dekkend is voor de afgesloten contracten voor het preventief onderhoud 
(brandveiligheid, centrale verwarming, WTW kasten, e.d.). Er zal dekking voor deze kosten moeten 
worden gezocht.

11. Extra planmatig onderhoud gebouwen: Er is actief gestuurd op het doen van extra planmatig 
onderhoud (zaken die niet in de HVO-verordening en het mop zijn opgenomen maar die wel zouden 
moeten worden gedaan).

12. Schoonmaakkosten: Door het extra planmatig onderhoud en de extra groepen in een aantal scholen 
zijn deze kosten ook gestegen.

13. representatiekosten: De stijging van deze kosten is geheel te wijten aan het maken van 21 afzonderlijke 
films (per school) voor passend onderwijs.

14. Leermiddelen en activiteiten: Door de incidentele en structurele groei is het begrote bedrag 
achtergebleven bij de realiteit.

15. Overige: Dit betreft voornamelijk extra kosten voor energie en beveiliging. 

Bijlage twee presenteert een specificatie van het resultaat (bijlage 2: exploitatie 2012 versus begroting 2012 
op basis van kostenplaatsstructuur), samen met de meerjarenbegroting 2013-2018

Bruidsschat 2012
De verantwoording van de bruidsschat 2012 is opgenomen in dit jaarverslag (bijlage 3: Bruidsschat 2012).



 3.1 RIJKSBIJDRAGEN 

3.1.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.2 Overige subsidies OCW

 Rijksbijdragen

 Uitsplitsing

 OCW

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies

 Overige subsidies OCW

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

 Uitsplitsing

3.2.1.1 Stadsdeelbijdrage

3.2.1.2 Bruidsschat

3.2.1.3 ID-Banen

3.2.1.4 Overige gemeentelijke bijdragen

 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

2011

29.677.850

1.932.904

 31.610.754

103.765

 1.829.139

 1.932.904

3.826.781

 3.826.781

 1.600.267

980.284

703.690

542.540

 3.826.781

2012

29.903.956

2.142.137

 32.046.093

92.654

2.049.483

 2.142.137

3.511.817

 3.511.817

1.545.852

885.817

461.283

618.865

 3.511.817

Tabel: uitsplitsing rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen en -subsidies (alle vermelde bedragen zijn in € )

 3.5 OVERIGE BATEN 

3.5.1 Verhuur

3.5.2 Detachering personeel

3.5.5.1 Ouderbijdragen

3.5.5.2 Tso bijdrage

3.5.6 Overige

 Overige baten

 

 Uitsplitsing

3.5.6.1 Zorgmiddelen SWV

3.5.6.2 Overige

 Overige

2011

240.587

504.868

162.744

110.302

1.321.524

 2.340.025

774.778

546.746

 1.321.524

2011

275.733

399.543

172.372

749.746

1.302.819

 2.900.213

926.410

376.409

 1.302.819

Tabel: uitsplitsing overige baten 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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 4.1 PERSONEELSLASTEN / HUISVESTINGSLASTEN 

 

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten

4.1.3 Af: uitkeringen vvf

 Personeelslasten

 

 Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen

4.1.1.2 Sociale lasten

4.1.1.3 Pensioenpremies

 Lonen en salarissen

 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

4.1.2.3 Overig

 Overige personele lasten

 

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa

 Afschrijvingen

 

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur

4.3.3 Onderhoud

4.3.4 Energie en water

4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.6 Heffi ngen

4.3.8 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

4.3.7 Overige

 Huisvestingslasten

2011

30.086.165

2.226.976

1.070.977

 31.242.164

24.692.094

2.574.545

2.819.526

 30.086.165

403.260

954.808

868.908

 2.226.976

677.556

 677.556

248.980

615.998

534.164

783.930

26.340

535.520

152.300

 2.897.232

2012

29.759.075

2.220.258

367.936

 31.611.397

24.084.036

2.626.586

3.048.453

 29.759.075

6.925

1.380.139

833.194

 2.220.258

707.068

 707.068

193.430

1.062.613

532.661

854.258

33.355

536.422

146.163

 3.358.902
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 OVERIGE LASTEN 

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4 Overige

 Overige lasten

 

 Uitsplitsing

 Specifi catie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening

4.4.1.2 Andere controleopdrachten

4.4.1.3 Fiscale adviezen

 Accountantslasten

4.4.1.4 Administratie en beheerslasten

4.4.1.5 Schoonmaak Stafbureau

4.4.1.6 Onderhoud Stafbureau

4.4.1.7 Overige Huisvestingskosten Stafbureau

 Administratie beheerslasten

 

4.4.2.1 ICT

4.4.2.2 Leermiddelen

4.4.2.3 Abonnementen

4.4.2.4 Overige

 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

2011

985.409

2.174.691

0

 3.160.100

25.228

25.885

10.212

61.325

809.245

10.304

37.347

67.188

 985.409

513.130

940.885

44.276

676.400

 2.174.691

2012

898.712

2.030.078

0

 2.928.790

26.525

15.481

10.025

52.031

727.331

11.118

39.956

68.276

 898.712

504.795

929.818

37.098

558.367

 2.030.078

 5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

5.1 Rentebaten

 Financiële baten en lasten

2012

111.724

 111.724

2011

180.899

 180.899

Tabel: uitsplitsing lasten 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )

Tabel: fi nanciële baten en lasten 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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 MODEL E: VERBONDEN PARTIJEN 

N.v.t.

 MODEL F: VERMELDING OP BASIS VAN DE WOPT 

N.v.t.

 MODEL H: BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

Is er een bezoldiging van de bestuurders: Ja/Nee J

Is er een bezoldiging van de toezichthouders: Ja/Nee N

Bestuurders/Toezichthouders

Gruppen, G. H.

Kamminga, E.

Sluiter, P. H.

Stroomberg, H. P.

Visser, E. 

Westhoff, J.

Totaal Bestuurders

Uitkering 

wegens 

beeïndiging 

van het 

dienstverband

2012

Ontvangen 

pensioen-

bijdragen/

beloningen 

betaalbaar op 

termijn

2012

Bonus 

betalingen/

gratifi caties

2012

Periodiek

 betaalde 

beloningen

2012

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

   9.000

Dienstbetrekking 

(D) of op 

Interimbasis (I)

D of I

Taakomvang

Fte

Duur 

overeenkomst

Tot

31-12-2012

31-12-2012

31-12-2012

31-12-2012

31-12-2012

31-12-2012

Duur 

overeenkomst

Vanaf

1-1-2012

1-1-2012

1-1-2012

1-1-2012

1-1-2012

1-8-2012

Tabel: verbonden partijen 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )

Ingangsdatum 

dienstverband
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10.12 Verbonden partijen, bezoldiging bestuurders en beleidsinformatie pO



 BP BELEIDSINFO PO 

BRIN NR

Bovenschools

18RN

18UH-00

18UH-01

18WU

19BO

19BS

19BW

19CA

20TR

20TS

20TX-00

20TX-01

20TX-02

20TX-03

20VA

20VJ

20VK

20VM

20XA

20XU

20YA

20YY

24DP

30RL

STAF

T-18RN

T-18UH00

T-18WU

T-19BW

T-19CA

T-20TR

T-20TS

T-20TX00

T-20TX01

T-20VA

T-20VJ

T-20YA

T-24DP

VVF-ERD1

Totaal Bestuur

Lasten

totaal

3.695.594

1.746.909

1.421.648

1.793.686

2.167.839

1.978.364

2.016.460

1.661.037

1.032.211

919.165

1.177.069

1.388.786

959.461

1.361.408

839.457

1.828.802

1.938.942

1.300.318

25.675

1.459.479

1.524.746

2.430.600

121.430

2.008.810

0

1.755.450

22.762

71.835

105.235

25.856

5.173

24.542

10.347

32.913

29.055

83.907

37.108

126.119

83.467

-605.509

 38.606.156

Baten 

totaal

3.151.369

1.802.210

1.464.558

1.835.817

2.151.604

2.009.947

1.964.754

1.620.686

1.008.824

930.976

1.249.051

1.413.867

920.335

1.347.828

794.188

1.856.935

1.916.837

1.303.961

25.675

1.404.658

1.441.816

2.513.921

51.512

2.096.487

0

1.527.737

30.188

93.540

124.371

30.411

9.982

26.412

26.143

32.499

36.191

100.448

35.238

150.986

67.884

0

 38.569.846

Baten 

sponsoring

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 0

Lasten 

schoonmaken

0

295

41.294

64.739

76.291

43.189

63.109

47.438

36.747

828

31.754

38.251

32.949

35.563

711

51.849

45.262

43.185

0

34.382

35.771

80.344

104

47.461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.740

0

0

0

 854.256

Baten 

ouderbijdragen

0

0

0

26.844

0

27.968

0

16.785

0

432

0

0

3.350

11.163

956

0

12.641

0

0

12.670

0

38.433

0

21.132

0

0

29.232

92.148

123.677

30.336

9.982

26.412

25.758

32.444

36.175

97.516

34.125

148.467

63.472

0

 922.118

Lasten 

meubilair

0

9.676

3.430

5.783

9.032

6.436

8.245

6.388

4.719

9.716

4.477

9.538

2.730

5.439

2.985

11.944

19.600

6.565

0

5.530

8.635

9.113

0

13.297

0

4.124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 167.402

Lasten 

leer middelen

258.277

94.629

81.749

91.075

136.874

110.919

88.556

77.510

46.858

42.564

46.417

69.670

46.984

73.759

50.248

86.160

100.716

75.892

0

80.078

68.431

142.180

80

113.808

0

4.123

85

128

7.762

786

0

0

194

97

552

1.377

4.049

1.308

7.483

0

 2.011.378

Lasten 

huisvesting

645.703

1.940

11.170

36.023

20.824

14.748

15.320

14.325

1.081

1.234

11.207

10.958

2.962

11.173

1.259

14.218

21.600

11.859

0

17.377

11.014

21.005

0

15.640

0

0

0

0

52

0

0

0

0

0

268

0

0

0

18

0

 912.978

Lasten 

admini stratie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774.633

188

280

325

130

52

98

83

98

206

1.188

130

337

397

0

 778.145

Tabel: beleidsinformatie PO 2012 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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11.1 Bestemming resultaat 2012
Het resultaat is € 36.310 negatief. Dit is als volgt bestemd:

■ € 572.368 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.
■ € 69.918 wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve P. Hoogland
■ € 105.976 wordt ten bate gebracht van de private reserve tso (nieuwe private reserve)
■ € 500.000 wordt ten bate gebracht van de bestemmingsreserve VF-ERD (nieuwe bestemmingreserve)

11.2 Accountantsverklaring

11 Overige gegevens
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11.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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11.4 Afkortingenlijst
ABC Amsterdams BegeleidingsCentrum
ad algemene directie
ASKO Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs
BBO Breed Bestuurlijk Overleg
bg beoordelingsgesprek
bhv bedrijfshulpverlening
BOA Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam
cao Centrale Arbeidsovereenkomst
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
cv centrale verwarming
DLO Decentraal Lokaal Onderwijsoverleg
DWS Day a WeekSchool
fg functioneringsgesprek
fte fulltime-equivalent
GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
ict intelligence computer technology
id-medewerker medewerker in kader van de in- en doorstroomregeling
KBA Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
lb-functie Leraar in lb-schaal
lvs leerlingvolgsysteem
lwoo leerweg ondersteunend onderwijs
Mop meerjaren onderhoudsplan
mt managementeam
nsa naschoolse activiteiten
nso naschoolse opvang
Ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OKC Ouder- en Kind Centrum
OOadA Openbaar Onderwijs aan de Amstel
oop onderwijsondersteunend personeel
op onderwijzend personeel
pabo pedagogische academie voor het basisonderwijs
PO primair onderwijs
rddf risicodragend deel van de formatie
REC Regionaal Expertise Centrum
ri&e risico-inventarisatie & evaluatie
SBO Speciaal BasisOnderwijs
SO Speciaal Onderwijs
tso tussenschoolse opvang
UPvA Universitaire Pabo van Amsterdam
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VO Voortgezet Onderwijs
voip voice-over ip (telefoon via Internet)
vso voorschoolse opvang
vve voor- en vroegschoolse educatie
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
wmk-PO Werken met kwaliteitskaarten Primair Onderwijs 
WPO Wet op het Primair onderwijs
wsns Weer Samen Naar School
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Bijlage 1: Organogram

MR MR MR MRDirecteur

school

Directeur

school

Directeur

school

Directeur

school

Team Team Team Team

Medewerkers

bestuurskantoor

Algemene

Directie

Schoolbestuur Commissie van Toezicht

Gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad

12 Bijlagen



  

  

Inkomsten

Rijk
 Rijk Personeel
 Rijk Materieel
 Leerling gebonden fi nanciering
 PAMB
 Rijksvergoeding Personeel overige
 Rijksvergoeding overige niet geoormerkt
 Vergoeding ID Banen
 Groei
 Prestatiebox
 Overige

Stadsdeelbijdrage
 Oud Zuid
 Centrum

Schoolbegeleiding stadsdelen
 Centrum
 Zuid

Zorgbudgetten WSNS

Bruidsschat
 Oud Zuid
 Centrum
 ZuiderAmstel

Administratie, Beheer en Bestuur

Overige
 Verhuur
 Overblijven
 Overige gemeentelijke subsidies (Klokuren)
 Detacheringen
 Projecten (subsidies)
 Ouderbijdrage
 Schoolreis
 Opbrengst verkoop activa

Rente

Totaal generaal inkomsten
 

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2015

22.271.681
3.838.923

-
2.637.644

205.853
694.304

649.998
602.698

-

719.398
634.814

146.687
157.050

1.395.000

434.975

222.696
39.443

217.304
390.869
201.300

150.000

 35.610.637

2014

22.271.681
3.838.923

485.391
2.637.644

205.853
694.304

649.998
602.698

-

719.398
634.814

146.687
157.050

1.022.177

434.975

222.696
39.443

217.304
390.869
201.300

150.000

 35.723.205

2013

22.271.681
3.838.923

832.098
2.637.644

205.853
694.304
376.010
649.998
462.698

-

719.398
634.814

146.687
157.050

756.035

-
-
-

434.975

222.696
39.443

217.304
390.869
201.300

150.000

 36.039.780

REALISATIE
2012

22.218.295
3.763.608

810.046
2.640.346

264.655
776.670
461.283
602.917
462.767
92.653

909.645
636.207

145.049
157.060

926.410

308.752
365.388
211.677

414.136

275.733
749.746
316.756
399.543
376.311
36.081

136.291
98

111.724

 38.569.847

 (alle vermelde bedragen zijn in € )

1
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Bijlage 2: realisatie 2012 en meerjarenbegroting 2013-2018



  

  

 
  

Inkomsten

Rijk
 Rijk Personeel
 Rijk Materieel
 Leerling gebonden fi nanciering
 PAMB
 Rijksvergoeding Personeel overige
 Rijksvergoeding overige niet geoormerkt
 Vergoeding ID Banen
 Groei
 Prestatiebox
 Overige

Stadsdeelbijdrage
 Oud Zuid
 Centrum

Schoolbegeleiding stadsdelen
 Centrum
 Zuid

Zorgbudgetten WSNS

Bruidsschat
 Oud Zuid
 Centrum
 ZuiderAmstel

Administratie, Beheer en Bestuur

Overige
 Verhuur
 Overblijven
 Overige gemeentelijke subsidies (Klokuren)
 Detacheringen
 Projecten (subsidies)
 Ouderbijdrage
 Schoolreis
 Opbrengst verkoop activa

Rente

Totaal generaal inkomsten
 

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2017

22.271.681
3.838.923

-
2.637.644

205.853
694.304

649.998
-
-

719.398
634.814

146.687
157.050

1.395.000

434.975

222.696
39.443

217.304
390.869
201.300

150.000

 35.007.939

2018

22.271.681
3.838.923

-
2.637.644

205.853
694.304

649.998
-
-

719.398
634.814

146.687
157.050

1.395.000

434.975

222.696
39.443

217.304
390.869
201.300

150.000

 35.007.939

2016

22.271.681
3.838.923

-
2.637.644

205.853
694.304

649.998
-
-

719.398
634.814

146.687
157.050

1.395.000

434.975

222.696
39.443

217.304
390.869
201.300

150.000

 35.007.939

BEZUINIGINGEN
2016

BEZUINIGINGEN
2018
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 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

Scholen

Loonkosten
 Loonkosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 arbo en arbozorg
 nascholing
 wervingskosten
 reiskosten
 representatie
 Overige personeelskosten
 personeel derden (inhuur)
 schoolbegeleidingsdienst

Huisvesting
 betaalde huur
 jaarlijks onderhoud gebouwen
 energiekosten/ water
 schoonmaakkosten
 belastingen/heffi ngen
 beveiliging
 Afvalverwijdering/containers
 Overige huisvestingskosten

Dotaties/Onttrekkingen
 dotatie personeel
 onttrekking personeel
 dotatie bapo
 onttrekking bapo
 dotatie onderhoud

Afschrijvingen
 afschrijvingen schoolmeubilair
 afschrijvingen Overige inventaris
 afschrijvingen onderwijsleerpakket
 afschrijvingen ICT

Onderwijs
 leermiddelen en activiteiten
 culturele vorming
 medezeggenschapschapsraad

Beheer en kantoor
 ICT
 kantoorkosten school
 Overige schoolgebonden kosten
 telefoon/internet
 kopieerkosten
 contributies
 bestedingen Ouderbijdrage
 overblijf
 Schoolreis

Subtotaal scholen

2015

27.492.574
- 763.201

225.500

10.800
68.850

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
77.200
44.000

133.075
27.350

 31.750.624

2014

27.492.574
- 763.201

225.500

10.800
68.850

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
77.200
44.000

133.075
27.350

 31.750.624

2013

28.039.238
- 763.201

225.500

10.800
68.850

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
77.200
44.000

133.075
27.350

 32.297.288

REALISATIE
2012

27.712.264
138.671

11.172
153.000

481
3.394

23.920
77.200

427.722
402.840

193.430
122.623
532.661
851.518
33.363
71.450
54.128
19.890

- 121.583

124.422

149.823
13.454

219.038
195.573

728.960
86.054
13.487

367.450
30.708
71.416
55.915

177.150
36.986
25.772

- 37.487
135.437

 33.102.302

 (alle vermelde bedragen zijn in € )

2
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directe kosten

indirecte kosten

kosten die als eerste in aanmerking voor bezuiniging komen

totaal

 

 

 

 



  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

Scholen

Loonkosten
 Loonkosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 arbo en arbozorg
 nascholing
 wervingskosten
 reiskosten
 representatie
 Overige personeelskosten
 personeel derden (inhuur)
 schoolbegeleidingsdienst

Huisvesting
 betaalde huur
 jaarlijks onderhoud gebouwen
 energiekosten/ water
 schoonmaakkosten
 belastingen/heffi ngen
 beveiliging
 Afvalverwijdering/containers
 Overige huisvestingskosten

Dotaties/Onttrekkingen
 dotatie personeel
 onttrekking personeel
 dotatie bapo
 onttrekking bapo
 dotatie onderhoud

Afschrijvingen
 afschrijvingen schoolmeubilair
 afschrijvingen Overige inventaris
 afschrijvingen onderwijsleerpakket
 afschrijvingen ICT

Onderwijs
 leermiddelen en activiteiten
 culturele vorming
 medezeggenschapschapsraad

Beheer en kantoor
 ICT
 kantoorkosten school
 Overige schoolgebonden kosten
 telefoon/internet
 kopieerkosten
 contributies
 bestedingen Ouderbijdrage
 overblijf
 Schoolreis

Subtotaal scholen

2015

27.492.574
- 763.201

225.500

10.800
68.850

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
77.200
44.000

133.075
27.350

 31.750.624

2014

27.492.574
- 763.201

225.500

10.800
68.850

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
77.200
44.000

133.075
27.350

 31.750.624

2013

28.039.238
- 763.201

225.500

10.800
68.850

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
77.200
44.000

133.075
27.350

 32.297.288

REALISATIE
2012

27.712.264
138.671

11.172
153.000

481
3.394

23.920
77.200

427.722
402.840

193.430
122.623
532.661
851.518
33.363
71.450
54.128
19.890

- 121.583

124.422

149.823
13.454

219.038
195.573

728.960
86.054
13.487

367.450
30.708
71.416
55.915

177.150
36.986
25.772

- 37.487
135.437

 33.102.302

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

 
  

Scholen

Loonkosten
 Loonkosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 arbo en arbozorg
 nascholing
 wervingskosten
 reiskosten
 representatie
 Overige personeelskosten
 personeel derden (inhuur)
 schoolbegeleidingsdienst

Huisvesting
 betaalde huur
 jaarlijks onderhoud gebouwen
 energiekosten/ water
 schoonmaakkosten
 belastingen/heffi ngen
 beveiliging
 Afvalverwijdering/containers
 Overige huisvestingskosten

Dotaties/Onttrekkingen
 dotatie personeel
 onttrekking personeel
 dotatie bapo
 onttrekking bapo
 dotatie onderhoud

Afschrijvingen
 afschrijvingen schoolmeubilair
 afschrijvingen Overige inventaris
 afschrijvingen onderwijsleerpakket
 afschrijvingen ICT

Onderwijs
 leermiddelen en activiteiten
 culturele vorming
 medezeggenschapschapsraad

Beheer en kantoor
 ICT
 kantoorkosten school
 Overige schoolgebonden kosten
 telefoon/internet
 kopieerkosten
 contributies
 bestedingen Ouderbijdrage
 overblijf
 Schoolreis

Subtotaal scholen

2017

27.125.946
- 763.201

225.500

10.800
50.000

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
50.000
44.000

133.075
27.350

 31.337.946

2018

26.919.946
- 763.201

225.500

10.800
50.000

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
50.000
44.000

133.075
27.350

 31.131.946

BEZUINIGINGEN
2016

366.628

18.850

27.200

 412.678

BEZUINIGINGEN
2018

206.000

 206.000

2016

27.125.946
- 763.201

225.500

10.800
50.000

292.800
423.625

253.364
114.100
589.500
781.000
44.900
50.600
45.190
3.500

- 67.910

129.116

161.297
19.295

248.926
209.950

604.500
80.640
28.383

378.800
42.900
50.000
44.000

133.075
27.350

 31.337.946

103



  

 

 

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

Uitgaven

TSO
Loonkosten
 Loonkosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 nascholing
 representatie
 Overige personeelskosten
 personeel derden (inhuur)

Huisvesting
 schoonmaakkosten
 Overige huisvestingskosten

Onderwijs
 leermiddelen en activiteiten

Beheer en kantoor
 kantoorkosten school
 Overige schoolgebonden kosten
 telefoon/internet
 bankkosten/contributies
 kosten overblijf

Subtotaal scholen

201520142013
REALISATIE

2012

202.372

10.700
465

14.797
332.498

2.740
338

23.708

23.586
4.624
1.380
3.623

37.487

 658.318

 (alle vermelde bedragen zijn in € )

3
  

 

 

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

 
  

Uitgaven

TSO
Loonkosten
 Loonkosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 nascholing
 representatie
 Overige personeelskosten
 personeel derden (inhuur)

Huisvesting
 schoonmaakkosten
 Overige huisvestingskosten

Onderwijs
 leermiddelen en activiteiten

Beheer en kantoor
 kantoorkosten school
 Overige schoolgebonden kosten
 telefoon/internet
 bankkosten/contributies
 kosten overblijf

Subtotaal scholen

2017 2018
BEZUINIGINGEN

2016
BEZUINIGINGEN

20182016
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 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

 
  

Uitgaven

TSO
Loonkosten
 Loonkosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 nascholing
 representatie
 Overige personeelskosten
 personeel derden (inhuur)

Huisvesting
 schoonmaakkosten
 Overige huisvestingskosten

Onderwijs
 leermiddelen en activiteiten

Beheer en kantoor
 kantoorkosten school
 Overige schoolgebonden kosten
 telefoon/internet
 bankkosten/contributies
 kosten overblijf

Subtotaal scholen

2017 2018
BEZUINIGINGEN

2016
BEZUINIGINGEN

20182016
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Bovenschools

Loonkosten
 Kosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 arbo en arbozorg
 nascholing
 werving en selectie
 overige personeelslasten (lief en leed, kerst, IPAP, BAPO)
 personeel derden (passend onderwijs, plusklas, IB netwerk)
 knelpunten personeel
 ouderschapsverlof

Dotaties/Onttrekkingen
 dotatie personeel
 onttrekking personeel
 dotatie bapo
 onttrekking bapo
 dotatie onderhoud

Afschrijvingskosten ICT

Preventief onderhoud
 overschrijding MOP/HVO

Overige kosten
 breedband
 gmr
 bureau inzet
 dotatie voorziening dubieuze debiteuren
 Overige kosten

Subtotaal bovenschools

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2015

141.040
763.201

170.000
250.000
40.000

100.000
165.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.820.752

2014

141.040
763.201

170.000
250.000
40.000

100.000
165.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.820.752

2013

141.040
763.201

170.000
250.000
40.000

100.000
165.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.820.752

REALISATIE
2012

316.033
723.436

166.724
232.956
42.625

106.752
122.921

146.361

128.508
- 11.327

412.000

120.933

233.703
706.287

137.345
3.319

66.052
40.618

349

 3.695.594

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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directe kosten

indirecte kosten

kosten die als eerste in aanmerking voor bezuiniging komen

totaal

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Bovenschools

Loonkosten
 Kosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 arbo en arbozorg
 nascholing
 werving en selectie
 overige personeelslasten (lief en leed, kerst, IPAP, BAPO)
 personeel derden (passend onderwijs, plusklas, IB netwerk)
 knelpunten personeel
 ouderschapsverlof

Dotaties/Onttrekkingen
 dotatie personeel
 onttrekking personeel
 dotatie bapo
 onttrekking bapo
 dotatie onderhoud

Afschrijvingskosten ICT

Preventief onderhoud
 overschrijding MOP/HVO

Overige kosten
 breedband
 gmr
 bureau inzet
 dotatie voorziening dubieuze debiteuren
 Overige kosten

Subtotaal bovenschools

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2015

141.040
763.201

170.000
250.000
40.000

100.000
165.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.820.752

2014

141.040
763.201

170.000
250.000
40.000

100.000
165.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.820.752

2013

141.040
763.201

170.000
250.000
40.000

100.000
165.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.820.752

REALISATIE
2012

316.033
723.436

166.724
232.956
42.625

106.752
122.921

146.361

128.508
- 11.327

412.000

120.933

233.703
706.287

137.345
3.319

66.052
40.618

349

 3.695.594

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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Bovenschools

Loonkosten
 Kosten BAPO

Personeelsgebonden kosten
 arbo en arbozorg
 nascholing
 werving en selectie
 overige personeelslasten (lief en leed, kerst, IPAP, BAPO)
 personeel derden (passend onderwijs, plusklas, IB netwerk)
 knelpunten personeel
 ouderschapsverlof

Dotaties/Onttrekkingen
 dotatie personeel
 onttrekking personeel
 dotatie bapo
 onttrekking bapo
 dotatie onderhoud

Afschrijvingskosten ICT

Preventief onderhoud
 overschrijding MOP/HVO

Overige kosten
 breedband
 gmr
 bureau inzet
 dotatie voorziening dubieuze debiteuren
 Overige kosten

Subtotaal bovenschools

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2017

141.040
763.201

150.000
150.000
40.000

100.000
100.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.635.752

2018

141.040
763.201

150.000
150.000
40.000

100.000
100.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.635.752

BEZUINIGINGEN
2016

20.000
100.000

65.000

 185.000

BEZUINIGINGEN
2018

 0 

2016

141.040
763.201

150.000
150.000
40.000

100.000
100.000

180.000

128.508
- 26.408

412.000

175.000

129.116

100.000
13.295
80.000

 2.635.752
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 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

Stafbureau

Loonkosten

Personeelsgebonden kosten
 nascholing
 Overige personeelkosten
 personeel derden (inhuur op factuur)

Afschrijvingen
 afschrijvingen meubilair
 afschrijvingen inventaris
 afschrijvingen ICT

Huisvestingskosten
 verzekeringen
 huisvestingskosten CM
 huur pand
 schoonmaak
 energie

Kantoorkosten
 kantoorkosten CM
 telefoon/fax/internet
 kopieer/repro
 drukwerk
 representatie

Overige kosten
 administratiekantoor
 adviseurskosten
 accountantskosten
 bankkosten
 bestuursvergoedingen
 contributies
 Overige ABB kosten

Subtotaal stafbureau

VF - Eigen Risicodragerschap
Premie VF
Premie VF zwangerschap
Loonkosten vervanging
Subtotaal VF - Eigen Risicodragerschap

Totaal generaal uitgaven

2015

718.241

40.000
5.500

75.000

3.000
1.000
8.000

8.500
37.000
55.000
14.000
12.000

20.000
15.000
10.000
17.000
15.000

419.000
60.000
30.000
7.000

15.000
80.000
5.000

 1.670.241

- 1.265.000

865.000
- 400.000

 35.841.617

2014

718.241

40.000
5.500

75.000

3.000
1.000
8.000

8.500
37.000
55.000
14.000
12.000

20.000
15.000
10.000
17.000
15.000

419.000
60.000
30.000
7.000

15.000
80.000
5.000

 1.670.241

- 1.265.000

865.000
- 400.000

 35.841.617

2013

749.717

40.000
5.500

75.000

3.000
1.000
8.000

8.500
37.000
55.000
14.000
12.000

20.000
15.000
10.000
17.000
15.000

419.000
60.000
30.000
7.000

15.000
80.000
5.000

 1.701.717

- 1.265.000

865.000
- 400.000

 36.419.757

REALISATIE
2012

740.433

13.817
5.244

92.510

2.999
1.124
4.123

6.867
39.956
56.276
11.118
12.000

10.988
9.351
8.913

14.236
133.402

385.495
56.967
52.031
6.243
9.000

81.141
1.217

 1.755.450

- 1.248.289
- 122.815

765.596
- 605.508

 38.606.157

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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directe kosten

indirecte kosten

kosten die als eerste in aanmerking voor bezuiniging komen

totaal

 

 

 

 



  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 

 
  2017

718.241

40.000
5.500

50.000

3.000
1.000
8.000

8.500
37.000
55.000
14.000
12.000

15.000
15.000
10.000
17.000
15.000

419.000
60.000
30.000
7.000

15.000
80.000
5.000

 1.640.241

- 1.265.000

865.000
- 400.000

 35.213.939

2018

718.241

40.000
5.500

50.000

3.000
1.000
8.000

8.500
37.000
55.000
14.000
12.000

15.000
15.000
10.000
17.000
15.000

419.000
60.000
30.000
7.000

15.000
80.000
5.000

 1.640.241

- 1.265.000

865.000
- 400.000

 35.007.939

BEZUINIGINGEN
2016

25.000

5.000

 30.000

BEZUINIGINGEN
2018

 - 

2016

718.241

40.000
5.500

50.000

3.000
1.000
8.000

8.500
37.000
55.000
14.000
12.000

15.000
15.000
10.000
17.000
15.000

419.000
60.000
30.000
7.000

15.000
80.000
5.000

 1.640.241

- 1.265.000

865.000
- 400.000

 35.213.939
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Totaal generaal Exploitatie

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Verloop Eigen Vermogen

Algemene Reserve
BAPO reserve
Bestemmingsreserve 20YY
Bestemmingsreserve VF- Eigen Risicodragerschap
Private reserve TSO

Totaal Eigen Vermogen (exclusief voorzieningen)

Kapitalisatiefactor (TV- gebouwen/TB)

2013

directe kosten

indirecte kosten

kosten die als eerste in aanmerking voor bezuiniging komen

TOTAAL

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2015

35.610.637

35.841.617

 - 230.980

31 - 12 - 2015

5.482.406
323.242
58.210

800.000
402.053

 7.065.911

38,0%

2014

35.723.205

35.841.617

 - 118.412

31 - 12 - 2014

5.507.386
529.242
58.210

800.000
402.053

 7.296.891

37,8%

2013

36.039.780

36.419.757

 - 379.977

31 - 12 - 2013

5.419.798
735.242
58.210

800.000
402.053

 7.415.303

37,3%

31.035.263

3.645.754

1.738.740

36.419.757

REALISATIE
2012

38.569.847

38.606.157

 - 36.310

31 - 12 - 2012

5.993.775
941.242
58.210

500.000
402.053

 7.895.280

35,7%

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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Totaal generaal Exploitatie

Inkomsten

Uitgaven

Resultaat

Verloop Eigen Vermogen

Algemene Reserve
BAPO reserve
Bestemmingsreserve 20YY
Bestemmingsreserve VF- Eigen Risicodragerschap
Private reserve TSO

Totaal Eigen Vermogen (exclusief voorzieningen)

Kapitalisatiefactor (TV- gebouwen/TB)

2013

directe kosten

indirecte kosten

kosten die als eerste in aanmerking voor bezuiniging komen

TOTAAL

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2015

35.610.637

35.841.617

 - 230.980

31 - 12 - 2015

5.482.406
323.242
58.210

800.000
402.053

 7.065.911

38,0%

2014

35.723.205

35.841.617

 - 118.412

31 - 12 - 2014

5.507.386
529.242
58.210

800.000
402.053

 7.296.891

37,8%

2013

36.039.780

36.419.757

 - 379.977

31 - 12 - 2013

5.419.798
735.242
58.210

800.000
402.053

 7.415.303

37,3%

31.035.263

3.645.754

1.738.740

36.419.757

REALISATIE
2012

38.569.847

38.606.157

 - 36.310

31 - 12 - 2012

5.993.775
941.242
58.210

500.000
402.053

 7.895.280

35,7%

 (alle vermelde bedragen zijn in € )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 MEERJARENBEGROTING 
 2013-2018 2017

35.007.939

35.213.939

 - 206.000

31 - 12 - 2017

5.393.648
- 

58.210
800.000
402.053

 6.653.911

37,2%

2018

35.007.939

35.007.939

 0

31 - 12 - 2018

5.393.648
- 

58.210
800.000
402.053

 6.653.911

34,3%

BEZUINIGINGEN
2016

 627.678

BEZUINIGINGEN
2018

 206.000

2016

35.007.939

35.213.939

 - 206.000

31 - 12 - 2016

5.482.406
117.242
58.210

800.000
402.053

 6.859.911

38,6%
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 VERANTWOORDING BRUIDSSCHAT 2012 
 STICHTING OOADA 

 Baten
8113 Rijksvergoeding ABB

8250 Vergoeding bruidsschat

 Totaal baten 

 Lasten
3010 Salariskosten lumpsum

3091 RAET reiskosten

3095 RAET overige personele kosten

3150 Nascholing

3191 Reiskosten

3200 Personeel derden (inhuur op factuur basis)

4100 Afschrijvingen schoolmeubilair

4110 Afschrijvingen overige inventaris

4130 Afschrijvingen ICT

4401 Kosten Administratiekantoor

4402 Adviseurskosten

4403 Accountantskosten

4404 Bankkosten

4409 Verzekeringen

4411 Bestuursvergoedingen

4420 Huisvestingskosten stafbureau

4421 Betaalde huur

4422 Schoonmaakkosten

4423 Energiekosten / water

4430 Kantoorkosten stafbureau

4431 Telefoon/fax/internet kosten

4432 Kopieerkosten/papier

4433 Drukwerk

4434 Contributies

4436 Representatiekosten

4470 Overige 

 Totaal lasten

 Resultaat baten en lasten

 Te bekostigen uit eigen middelen

Toelichting verantwoording bruidsschat 2012:

- de verantwoording voor de besteding van de middelen voor de bruidsschat geschiedt op voorwaarde van artikel 140a van de WPO

- de verantwoording van de besteding van de middelen geschiedt op bestuursniveau

414.136

885.496

 1.299.632

710.694

2.679

1.714

13.817

851

92.510

2.999

1.124

4.123

385.495

56.967

52.031

6.244

6.867

9.000

39.956

56.276

11.118

12.000

10.988

9.351

8.913

14.236

81.141

133.402

1.217

 1.725.711

 -426.079

-426.079

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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Bijlage 3: Bruidsschat 2012



 VERANTWOORDING BRUIDSSCHAT 2012 
 STICHTING OOADA 

 Baten
8113 Rijksvergoeding ABB

8250 Vergoeding bruidsschat

 Totaal baten 

 Lasten
3010 Salariskosten lumpsum

3091 RAET reiskosten

3095 RAET overige personele kosten

3150 Nascholing

3191 Reiskosten

3200 Personeel derden (inhuur op factuur basis)

4100 Afschrijvingen schoolmeubilair

4110 Afschrijvingen overige inventaris

4130 Afschrijvingen ICT

4401 Kosten Administratiekantoor

4402 Adviseurskosten

4403 Accountantskosten

4404 Bankkosten

4409 Verzekeringen

4411 Bestuursvergoedingen

4420 Huisvestingskosten stafbureau

4421 Betaalde huur

4422 Schoonmaakkosten

4423 Energiekosten / water

4430 Kantoorkosten stafbureau

4431 Telefoon/fax/internet kosten

4432 Kopieerkosten/papier

4433 Drukwerk

4434 Contributies

4436 Representatiekosten

4470 Overige 

 Totaal lasten

 Resultaat baten en lasten

 Te bekostigen uit eigen middelen

Toelichting verantwoording bruidsschat 2012:

- de verantwoording voor de besteding van de middelen voor de bruidsschat geschiedt op voorwaarde van artikel 140a van de WPO

- de verantwoording van de besteding van de middelen geschiedt op bestuursniveau

414.136

885.496

 1.299.632

710.694

2.679

1.714

13.817

851

92.510

2.999

1.124

4.123

385.495

56.967

52.031

6.244

6.867

9.000

39.956

56.276

11.118

12.000

10.988

9.351

8.913

14.236

81.141

133.402

1.217

 1.725.711

 -426.079

-426.079

 (alle vermelde bedragen zijn in € )
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13 Vaststelling
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Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
 
Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 1072 AW Amsterdam
Postadres Postbus 51356, 1007 EJ Amsterdam 
Telefoon 020-5776040
Fax 020-5776049
Website www.openbaaronderwijsaandeamstel.nl




