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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs over 2013, 
waarin het College van Bestuur verantwoording aflegt over de behaalde resultaten op financieel en 
onderwijskundig gebied. De goede kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor een goed pedagogisch 
klimaat, dagelijks verzorgd door ruim 900 ASKO-medewerkers aan ruim 9300 leerlingen in  
Amsterdam en omstreken, is voor de ASKO de belangrijkste graadmeter voor behaald resultaat.  
In 2013 hebben al onze scholen het basisarrangement van de inspectie.  Onze scholen werken vanuit 
de visie op handelingsgericht werken, een visie die uit gaat van zeven principes, die er met elkaar voor 
zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt 
met het kind en de ouders. Iedere school werkt aan het uitdragen van haar identiteit en heeft een visie 
op educatief partnerschap, of is deze aan het ontwikkelen. Op het gebied van ICT zijn belangrijke 
resultaten geboekt: het digitaal leerlingvolgsysteem is ingevoerd en leerkrachten en directies zijn 
opgeleid om hiermee te kunnen werken. Alle ASKO scholen presenteren zich professioneel en 
volgens een vastgesteld format op internet of ontwikkelen dit. Op onze opleidingsscholen worden 
jonge leerkrachten opgeleid en worden onderzoeken uitgevoerd, die weer een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen.

De in 2012 genomen maatregelen om de financiële positie van de ASKO te verbeteren hebben effect 
gehad. Het financiële resultaat over 2013 is conform prognose, de middelen uit het herfstakkoord, 
die door de overheid aan het einde van 2013 aan de ASKO zijn toegekend, niet meegerekend. Dit is 
enerzijds te danken aan bezuinigingen op het gebied van materiële- en personeelskosten. Anderzijds 
is het resultaat te danken aan een efficiëntere inrichting van de administratieve en interne organisatie. 

Op grootstedelijk gebied is een aantal positieve ontwikkelingen ingezet, waaraan de ASKO een bij- 
drage heeft geleverd: zo tekenden de gezamenlijke schoolbesturen het convenant Kunst- en  
cultuureducatie, waardoor basisscholen tenminste twee uur per week muziek en beeldende vorming 
kunnen bieden aan hun leerlingen met doorlopende leerlijnen, daarbij ondersteund door vakdocen-
ten. Een andere mooie ontwikkeling betreft de oprichting van het kwaliteitsondersteuningsbureau 
primair onderwijs Amsterdam. Dit bureau zal de komende jaren een bijdrage leveren aan de borging 
van de kwaliteit op de Amsterdamse basisscholen.

‘De ASKO verbindt, met aandacht & ambitie’. Met deze slogan geven we de waarden weer, waar vanuit 
we ons werk willen doen. De ASKO biedt waardengedreven en kwalitatief goed onderwijs, gegeven 
door betrokken docenten. Het is te danken aan deze betrokkenheid en de inzet van alle medewerkers 
van de ASKO, in samenwerking met onze ouders, dat wij kunnen bijdragen aan de positieve 
ontwikkeling van onze leerlingen.
 

Diane Middelkoop
Voorzitter College van Bestuur Foto: Geert van Tol Fotografie Amsterdam
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1. Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de ASKO fungeert als toezichthouder van de organisatie conform de 
Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. Zij fungeert  als sparring partner voor het College van 
Bestuur, waarbij de expertise van de raadsleden optimaal wordt benut.  Daarnaast heeft de raad een 
controlerende functie, bijvoorbeeld door middel van het toezichthouden op de financiën. Tenslotte 
oefent zij de rol van werkgever van het College van Bestuur uit. De raad laat zich in haar vergaderin-
gen thematisch informeren door professionals uit de organisatie op het gebied van onderwijskwaliteit, 
P&O, financiën, materiële zaken en ICT-beleid. 

Samenstelling van de raad en nevenfuncties
De raad bestaat eind 2013 uit vier personen:

Leden Nevenfuncties

Mw. Cathy Spierenburg, voorzitter Lid Raad van Toezicht Europees Platform
Lid bestuur Stichting Lezen

Hr. Ben Noy geen  

Hr. Welsly Bodha Vice-voorzitter Raad van Toezicht 
Stichting ‘Free A Girl’ (vice voorzitter)

Hr. Tiem Schalij geen

Raad van Toezicht ASKO met vier nieuwe leden per 1-1-2014, v.l.n.r. Staand: Tiem Schalij, Diny Roodvoets, Martin Hofstede, Ben Noy.

Zittend: Daan Muusers, Cathy Spierenburg (voorzitter), Peter Velseboer. Foto: Geert van Tol Fotografie Amsterdam.
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De raad kent twee commissies; de auditcommissie (financiën) en de remuneratiecommissie 
(personele zaken RvT-CvB).

Van de leden Herman Faijdherbe, Henk Mulder en Chaia Levie is in 2013 afscheid genomen.
Jaarlijks evalueert de raad haar werkzaamheden. Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering 
bestudeert de raad relevante literatuur en is het jaarlijks toezichthouderscongres van de PO-Raad 
bezocht, waarbij is deelgenomen aan diverse workshops op het gebied van o.a. Good Governance.

De leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding, zie hiervoor de 
tabel op blz. 48 ‘verantwoording Wopt’.

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht is een procedure gestart voor het werven van 
nieuwe leden wegens beëindiging van de termijn die vastgelegd is in het rooster van aan- en aftreden. 
Deze selectie vond plaats aan de hand van een uitvoerige profielschets, gespecialiseerd naar aan-
dachtsgebieden onderwijs, bestuur en financiën. Uit de vele reacties heeft de raad de voordracht van 
de remuneratiecommissie overgenomen. Vier nieuwe leden van de Raad zijn op 1-1-2014 benoemd, 
waarvan één lid op voordracht van de GMR.

Thema’s en besluiten
In 2013 kwam de Raad van Toezicht zeven maal bijeen. Financiën (conform de planning- en control-
cyclus) is een vast onderdeel van de agenda. Daarnaast is aan de hand van de jaarplanning van de 
raad thematisch een aantal onderwerpen behandeld en besproken, waarbij professionals uit de ASKO 
organisatie een toelichting gaven. Hierbij heeft de raad zich laten informeren en is zij in de gelegen-
heid gesteld feedback te geven op actuele ontwikkelingen. 
Er is bijvoorbeeld een presentatie gegeven aan de raad over de ontwikkelingen op het gebied van ICT, 
zowel op de scholen als beleidsmatig. Dit jaar is ook aandacht besteed aan het onderwerp onderhoud 
en huisvesting, met name de gevolgen van de veranderde wetgeving op het gebied van de doorde-
centralisatie van de onderwijshuisvesting tegen de achtergrond van stedelijke ontwikkelingen. Tevens 
kwamen aan de orde de hoofdthema’s van de strategische (jaar)agenda, te weten financiën en organi-
satie, onderwijskwaliteit en P&O c.q. goed werkgeverschap. Een extra bijeenkomst is gehouden over 
het strategische onderwerp ‘Van vier naar één stichting’ ter voorbereiding op verdere besluitvorming 
in 2014.

De raad heeft ingestemd met de voorgestelde inrichting van de topstructuur van het ASKO bestuur,  
te weten een eenhoofdig College van Bestuur ondersteund door twee regiomanagers. Ook is de proce-
dure om te komen tot een keuze voor een nieuwe accountant met succes afgerond. De raad heeft met 
het advies van de auditcomissie ingestemd te kiezen voor van Ree Accountants.

De raad keurde de begroting van 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016 goed en verleende 
décharge aan het College van Bestuur voor de jaarrekeningen van de vier afzondelijke stichtingen  
en de geconsolideerde jaarrekening van 2012.
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2. Belangenbehartiging en medezeggenschap – 
 maatschappelijke verantwoording

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR is het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau. De raad heeft op grond van de Wet  
Medezeggenschap op Scholen advies-en instemmingsrecht op beleidsvoorstellen die een meerder-
heid van alle ASKO-scholen aangaan. De GMR bestaat uit acht personen: vier vertegenwoordigers 
namens het personeel en vier vertegenwoordigers namens ouders. Het contact met de achterban 
verloopt in de regel via de medezeggenschapsraden van de scholen.

De GMR is in 2013 zes maal bijeengekomen. Vaste agendapunten zijn het bestuursformatieplan, de 
jaarrekening, het jaarverslag en de begroting. Dit jaar is verder onder meer gesproken over het ziek-
teverzuim en passend onderwijs. De raad pleegt zich in discussies kritisch-constructief op te stellen. 
Tevens had de GMR haar jaarlijkse ontmoeting met de Raad van Toezicht.
Er vonden de nodige wijzigingen plaats in de samenstelling van de GMR. Vertrokken zijn Monique 
van den Bossche en Josien Booij. Nieuw aangetreden zijn: Kim IJsebrands, Bert Oosterveld en Carina 
de Rijke.  Monique Kahmann is tot nieuwe voorzitter verkozen.

Per 31 december 2013 bestond de GMR uit de volgende leden:
❖	Monique Kahmann (personeelsgeleding), voorzitter
❖	Wendy Hauwert (oudergeleding)
❖	Okyay Örgüt (oudergeleding)
❖	Theo Combee (personeelsgeleding)
❖	Kim Meijer (personeelsgeleding)
❖	Bert Oosterveld (oudergeleding)
❖	Carina de Rijke (oudergeleding) 
❖	Kim IJsebrands (personeelsgeleding)

Klachtencommissie 

De ASKO heeft een onafhankelijke klachtencommissie die het College van Bestuur adviseert als be-
langhebbenden samen een situatie niet kunnen oplossen. Dit betreft in de meeste gevallen klachten 
van ouders van leerlingen. 

Samenstelling van de commissie
De commissie bestond per 31 december 2013 uit de heer mr. L.J.W.M. Schroeder (voorzitter), en de 
leden mw. J. Bolder, de heer N.F. Niessen en mw. mr. M. Zaanen. De commissie wordt ondersteund 
door een onafhankelijk ambtelijk secretaris, mw. E. Jelierse.

Aantal ontvangen klachten in 2013
In 2013 heeft de commissie vijf klachten ontvangen. De klachten hebben echter niet geleid tot hoor-
zittingen. Twee van de klachten zijn ingetrokken. De overige drie klachten werden bij de commissie 
ingediend in november en december, over deze drie klachten is in 2014 een hoorzitting gepland. 

2.1 

2.2
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Samenwerking ASKO met externe partners

De ASKO is vertegenwoordigd in en werkt samen met veel verschillende externe partners. Een aantal 
van die partners zijn:

Vereniging Breed Bestuurlijk Overleg (BBO): maandelijks overleg waarin 42 schoolbesturen voor primair 
onderwijs in Amsterdam zijn vertegenwoordigd met 233 scholen. Op de agenda staan voornamelijk 
onderwerpen waar alle schoolbesturen belang bij hebben. De besturen proberen waar mogelijk geza-
menlijk standpunten in te nemen en als eenheid naar buiten te treden richting de lokale en landelijke 
politiek en overige stakeholders. Het breed bestuurlijk overleg is in januari een vereniging geworden, 
waarvan de voorzitter van het College van Bestuur van ASKO mede-voorzitter is.
Het BBO heeft zich in 2013 gebogen over een veelheid aan onderwerpen, waarvan we er op deze 
plaats twee noemen: de besturen hebben in 2013 het convenant kunst- en cultuureducatie met de ge-
meente afgesloten. Dit convenant is de basis voor de inrichting van het kunst- en cultuuronderwijs in 
Amsterdam. Het streven is dat iedere school minimaal twee uur kunst- en cultuureducatie biedt, met 
doorlopende leerlijnen, waaronder muziek, beeldende vorming en/of cultureel en historisch erfgoed. 
De scholen worden hierbij ondersteund door vakdocenten. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de afspraak dat Amsterdamse scholen eenmaal in de vier jaar 
een kwaliteitsonderzoek krijgen door een onafhankelijke expert. De besturen beogen hiermee om de 
resultaten van de Kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam, waar ongeveer 120 scholen in hebben 
geparticipeerd, te borgen en door te ontwikkelen. Om dit te realiseren is het bureau kwaliteitsonder-
steuning primair onderwijs opgericht. In beide voorbeelden is sprake geweest van een goede samen-
werking met de gemeente Amsterdam. 

LEA- of DLO-overleggen
De ASKO is in 2013 vertegenwoordigd in de diverse LEA’s (lokale educatieve agenda) en/of DLO’s 
(Decentraal Lokaal Overleg) binnen een bepaald geografisch gebied. Binnen de 11 verschillende stads-
delen en (deel)gemeenten werken schoolbestuur en gemeente samen op het gebied van een veelheid 
aan onderwerpen die de scholen en de maatschappij ten goede komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
samenwerking in brede scholen, ouderbetrokkenheid of vroeg- en voorschoolse educatie. 

Samenwerkingsverband(en) Passend Onderwijs
De ASKO maakt deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Die-
men, dat is opgericht in november 2012. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken 
scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder 
meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in 
het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Dit samenwerkingsver-
band heeft zich in 2013 gericht op de organisatie van Passend Onderwijs vanaf augustus 2014. De vijf 
samenwerkingsverbanden Noord, West, Zuidoost, Zuid en Oost waren in 2013 eveneens gericht op 
de voorbereidingen ten behoeve van de transitie van ‘Weer samen naar school’ naar ‘Passend On-
derwijs’. De scholen, gesitueerd rond Amsterdam, maken onderdeel uit van andere nieuw gevormde 
samenwerkingsverbanden, te weten SWV Unita (Muiden/Weesp), SWV Amstelronde (Duivendrecht), 
SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer (Badhoevedorp) en SWV Waterland (Landsmeer).

De ASKO werkt daarnaast samen met een veelheid aan externe partners, waaronder de besturen van 
het bijzonder onderwijs (ABPO), de Noord-Hollandse schoolbesturen, Arkade-Cilon (identiteitsbege-
leiders), kinderopvangorganisaties, jeugdzorgorganisaties en koepels PO-Raad en Bond VKO.

2.3



3. Onderwijs

Kwaliteit

Inzet op kwaliteit
De ASKO scholen werken vanuit een eigen kwaliteitsnorm. De kaders daarvan zijn vastgelegd in het 
beleidsdocument ‘Koers kwaliteit’ (2012). De regiomanagers hebben in 2013 een vervolg gegeven aan 
de uitvoering van dit beleidsdocument. Concreet betekent dit dat zij twee keer per jaar een uitgebreid 
schoolbezoek afleggen op alle scholen. De thema’s van de schoolbezoeken staan (deels) vast. Er is 
aandacht voor de jaarplanvorming op schoolniveau in relatie met het strategisch beleid van de ASKO 
en de resultaten en de opbrengsten van het onderwijs. De uitkomsten van de gesprekken worden 
uitgewerkt in een rapportage en voorgelegd aan het CvB.

Zelfevaluatie Instrument
In september 2013 is de eerste training in het kader van Zelf Evaluatie afgerond. Zelfevaluatie is het 
kernmoment in de kwaliteitscyclus. Hoe sterker de school daarin wordt, hoe geringer de kans op 
falend onderwijs, te lage leeropbrengsten en een ondoelmatige schoolorganisatie. Deze training is 
in eerste instantie aangeboden aan de scholen die participeren in het KBA traject (Kwaliteitsaanpak 
Basisscholen Amsterdam). Daarnaast hebben niet-KBA scholen deelgenomen om na te gaan of deze 
traning een vervolg moet krijgen. De zelfeveluatie is een vast onderdeel van de borgingsfase in het 
KBA traject. De ASKO heeft ervoor gekozen om de training collectief aan te bieden. De training is 
positief geëvalueerd en zal opnieuw in 2014 worden aangeboden.

3.1
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Onderwijs en ICT
ICT heeft de manier waarop wij samenleven, werken & communiceren de laatste twintig jaar ingrij-
pend gewijzigd. Ook op de gemiddelde school wordt ICT steeds meer ingezet, zowel bij het leren zelf 
(zoals bij instructie) als bij de meer bedrijfsmatige kant van het onderwijs (bijvoorbeeld de registratie 
van toetsgegevens of communicatie). Er moet en kan echter nog veel meer gebeuren: bijvoorbeeld 
structureel aandacht besteden aan mediawijsheid en nog beter gebruik maken van de nieuwe moge-
lijkheden die ICT biedt. Het onderwijs kan daardoor nog beter, leuker en efficiënter worden en beter 
aansluiten bij de eisen van de huidige en toekomstige maatschappij. 

De ASKO heeft in 2013 een meerjarige visie ontwikkeld op het gebied van onderwijs & ICT. In 2013 
is planmatig gewerkt aan het realiseren van deze visie in de praktijk. Deze visie op ICT & onderwijs 
en de urgentie ervan is op een directiestudiedag behandeld. Aan de hand van deze studiedag is een 
sessie belegd met een groep directeuren en ICT-coördinatoren om input op te halen ten aanzien van 
visie/gewenste ontwikkelingen/rolverdeling scholen en bestuursbureau. In de loop van 2014 zal op 
basis hiervan een ASKO-beleidsplan onderwijs en ICT worden opgeleverd. Dit beleidsplan zal fun-
geren als gemeenschappelijk referentiekader, waarbinnen de ASKO scholen keuzes kunnen maken, 
passend bij het eigen schoolconcept.
De huidige mogelijkheden en kansen op het gebied van onderwijs & ICT zijn in 2013 behandeld tij-
dens een ICT- Ambassadeurstraject, bestaande uit scholing gericht op ICT-coördinatoren.  
Dit traject is medio 2013 afgesloten.

Foto Alex Kossenberg.
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Digitaal leerlingvolgsysteem
De ASKO scholen werken met het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys. Om de kennis hiervan 
verder te verdiepen is in 2013 een uitgebreid pakket aan nascholing aangeboden, met name gericht op 
intern beleiders (opbrengstgericht werken) en directeuren. 
Op het gebied van ICT vindt binnen de ASKO kennisdeling plaats. Hiertoe zal de ASKO pilots op het 
gebied van leren met behulp van ICT faciliteren. Zo is in 2013 gestart met een pilot over het gebruik 
van tablets in een groep. Hierbij is de complete onderwijsmethode gedigitaliseerd en werken de leer-
lingen met een eigen tablet. De bedoeling is dat de gehele ASKO middels deze pilot een goed beeld 
krijgt van de mogelijkheden en aandachtspunten van onderwijs met behulp van tablets.

Iedere school presenteert zich op een professionele manier op internet
Voor de zichtbaarheid van een school in een buurt is het van cruciaal belang dat een school zich pro-
fileert op internet met behulp van een professionele website. Deze site is uitnodigend, geeft een goed 
beeld van waar de school voor staat, is altijd actueel, informatie is overzichtelijk gerangschikt, de site 
is eenvoudig te onderhouden en wordt gedragen door een brede groep mensen.
In 2013 is voor 20 ASKO scholen de website opnieuw ingericht en ondergebracht binnen het ASKO-
portaal. Na oplevering van de nieuwe schoolsites is er ruim aandacht besteed aan scholing en borging 
van de ingezette ontwikkeling.

Opbrengsten CITO
De scholen maken, voor het in beeld brengen van de leeropbrengsten van de kinderen, gebruik van 
een leerlingvolgsysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door CITO ontwikkelde toetsen. Die 
toetsen worden in de loop van de schoolloopbaan volgens een vaste ASKO-brede toetskalender 
afgenomen.
Het volgen van deze opbrengsten gebeurt binnen de ASKO systematisch, zowel op leerling-, groeps-, 
school-, als op bestuurlijk niveau. In het kader van Opbrengstgericht Werken (OGW) wordt gewerkt 
met streefwaarden, worden de resultaten op diverse niveau’s geanalyseerd en wordt waar nodig bijge-
stuurd.

Oordeel inspectie
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving
van wet- en regelgeving. 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 inspec-
tie 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. 
Naar aanleiding van de schoolbezoeken stelt de inspectie een rapport op. Alle ASKO scholen zijn in 
2013 van voldoende kwaliteit volgens de normen van de inspectie.

Directiedagen
De ASKO investeert in kennisuitwisseling tussen directeuren door directie-studiedagen te 
organiseren.
Tijdens de directiedagen in 2013 is onder andere aandacht besteed aan dossiervorming en arbeids-
recht door interne en externe juristen gecombineerd met een training lastige gesprekken voeren. Er is 
een jaarlijks aanbod van identiteitsbegeleiding gegeven door Arkade-Cilon. Het onderwerp ‘financiën’ 
kwam meerdere malen aan bod. Maar ook onderwijsinhoudelijk zijn er inspirerende ASKO-talks ge-
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houden met een inleiding van Jan Jutten over Natuurlijk leren. Tot slot is, in het kader van het kwali-
teitsbeleid, uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in onderwijs en ICT.

Het vormen van leergemeenschappen
Met behulp van leergemeenschappen tracht ASKO een nieuwe vorm te vinden om invulling te geven 
aan een lerende organisatie. Onderzoek toont aan dat samenwerken op vrijwillige basis veel effec-
tiever is dan het laten uitvoeren van opgelegd beleid van ‘bovenaf’. Bovendien blijkt opgelegd beleid 
niet altijd of overal te worden uitgevoerd noch is er voldoende zicht op de effecten ervan. De lerende 
organisatie is in staat zich continue aan te passen aan de zich steeds sneller ontwikkelende en veran-
derende omgeving. De kracht van de lerende organisatie is het inzetten van aanwezige kennis voor de 
organisatie. In 2013 zijn de eerste stappen gezet voor het werken met leergemeenschappen. In 2014 
wordt deze ontwikkeling verder uitgewerkt.

Passend onderwijs 

In 2013 vindt een transitieperiode plaats van negen regionale samenwerkingsverbanden naar één 
groot Samenwerkingsverband voor Amsterdam/Diemen. Deze transitie vraagt veel bestuurlijke inzet. 
In Amsterdam is de verwijzing naar SBO en SO lager dan het landelijk gemiddelde, maar even zo 
goed moet elke school rekening houden met de bezuiniging die gepaard gaat met Passend Onderwijs. 
De ASKO voert met de directeuren gesprekken over hoe de ondersteuning zo effectief mogelijk in de 
school of omgeving is te realiseren, ook in samenwerking met ouders, scholen in de buurt en partners 
in het jeugddomein. Onze scholen participeren in netwerken die we de buurtgerichte aanpak noemen. 
Dit houdt in dat scholen samen optrekken naar Ouder-kind-centra en partners van zorginstellingen in 
de wijk. 

3.2

Foto Alex Kossenberg.
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Dekkend aanbod van zorg
Wijkgerichte samenwerking met de scholen in de buurt van de ASKO-scholen beschouwen we als 
voorwaarde om Passend Onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen uit de wijk. Om een zo opti-
maal mogelijke context te creëren ten aanzien van de zorgplicht heeft de ASKO op stedelijk niveau het 
initiatief genomen om in samenwerking met een aantal andere stedelijk georganiseerde besturen te 
komen tot een dekkend aanbod van Passend Onderwijs voor de kinderen die op de scholen van deze 
besturen worden aangemeld of reeds onderwijs genieten. 

Identiteit

Identiteit is voor de ASKO één van de aspecten die gezamenlijk de kwaliteit van de ASKO-organisatie 
vormgeven. We bezien de identiteit van onze organisatie niet meer op de eerste plaats vanuit de ka-
tholieke traditie maar vooral vanuit onze gezamenlijk benoemde kernwaarden ‘verbinding, aandacht 
en ambitie’. 
Identiteit maakt deel uit van de reguliere jaaragenda van de directiebijeenkomsten en is tevens een 
vast gesprekspunt met directeuren tijdens de schoolbezoeken van de regiomanagers.

3.3

Palmpasenoptocht St.Jozefschool Amsterdam, foto N. Optenkamp.
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In de schoolplannen is opgenomen op welke wijze de school aandacht besteedt aan de identiteit.  
De directies van onze scholen hebben het identiteitskader van de ASKO uitgewerkt in een school- 
specifiek identiteitskader. Op deze wijze is voor alle scholen zichtbaar geworden hoe de directeuren 
in het onderwijs aandacht besteden aan zowel de smalle als de brede identiteit van de ASKO. Het CvB 
verwoordde daarnaast hoe identiteit vorm krijgt in de CvB-identiteitsstandaard ‘Door waarden gedre-
ven onderwijs; een kernkwaliteit!’ De katholieke traditie neemt hierin weliswaar nog steeds een bijzon-
dere plaats in, maar niet de meest prominente. Deze is vanaf heden voorbehouden aan ‘waarden-ge-
dreven onderwijs vanuit verbinding, aandacht en ambitie’, als drijvende kracht achter de identiteit van 
de ASKO. De identiteitsstandaard van het CvB is als bijlage 2 opgenomen bij dit jaarverslag.

Identiteitsbegeleiders
Arkade-Cilon ondersteunt de ASKO bij het onderwijs rond levensbeschouwing en identiteit. Vanaf 
het schooljaar 2013-2014 heeft Arkade-Cilon de ondersteuning zodanig ingericht dat het aanbod van 
ondersteuning meer op de vraag van de scholen is ingericht en minder vanuit het aanbod van Arkade. 
Hiertoe is in 2013 een andere wijze van inzet van de identiteitsbegeleiders geïntroduceerd, om de 
scholen nog beter te kunnen faciliteren om op inspirerende wijze aandacht aan de identiteit in de 
brede zin van het woord, te kunnen geven. Van de scholen vragen we om deze inzet te beschrijven in 
een identiteitsbegeleidingsplan.

Visie op educatief partnerschap

In juni 2012 is de visienotitie educatief partnerschap vastgesteld door het College van Bestuur. Aan 
onze scholen is gevraagd op basis van de notitie het schoolbeleid op educatief partnerschap uit te 
werken en op te nemen in het schoolplan. In 2013 is dit proces in gang gezet op alle ASKO scholen.
De implementatie van de visie op educatief partnerschap is op de scholen deels gerealiseerd. Dit 
betekent concreet dat er op sommige scholen een mooi, in samenspraak met ouders, tot stand geko-
men document ligt. Op andere scholen, waar dit schooljaar de prioriteit bij andere ontwikkelingen lag, 
heeft het onderwerp minder aandacht gekregen. In 2014 zal een extra impuls worden gegeven aan de 
verdere ontwikkeling. 

Projecten

Project Onderwijstijdverlenging 
Op 1 augustus 2013 werd het project Onderwijstijdverlenging afgesloten waaraan sinds 1 augustus 
2009 8 scholen voor primair onderwijs, waaronder de St. Lukasschool en 4 scholen voor voortge-
zet onderwijs in stadsdeel Nieuw-West deelnamen. Doel van het project was om leerlingen van de 
hoogste twee groepen van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs 
extra kansen te bieden via een verlengde schooldag aan de hand van een speciaal daartoe ontwikkeld 
lesprogramma. Binnen het bestuurlijk samenwerkingsverband was de ASKO de penvoerder van dit 
project, waarvoor gedurende de gehele projectperiode van 2009 t/m 2013 vanuit het Ministerie van 
OCW 3,2 miljoen euro beschikbaar was gesteld. 

Gedurende dit laatste projectjaar stond vooral de borging van de verworvenheden van het project 
Onderwijstijdverlenging centraal. 

3.4

3.5
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Zomerschool Nieuw-West
Tot het aanbod onderwijstijdverlenging behoorde ook de Zomerschool Nieuw-West, waaraan leer-
lingen uit groep 7 van alle 36 basisscholen in Nieuw-West dit jaar al weer voor de vijfde keer konden 
deelnemen. In de eerste drie weken van de zomervakantie waren weer 12 personeelsleden beschikbaar 
om de 120 leerlingen een programma aan te bieden ter versterking van de basisvaardigheden in com-
binatie met sport, kunst, cultuur en creativiteit. 

Schakelklas
Eén van de gemeentelijke onderwijsvoorzieningen waarvan scholen gebruik kunnen maken, is de 
uitvoering van de schakelklas ten behoeve van de groepen 3 tot en met 6. In groepen van maximaal 
15 leerlingen volgen de leerlingen onder leiding van een aparte leerkracht in een apart lokaal een 
programma dat gericht is op taalverrijking. Scholen kunnen gebruik maken van de deeltijdvariant ge-
durende 12 lesuren per week of van de voltijdvariant gedurende de volledige schoolweek. In 2012-2013 
namen 16 scholen deel aan de schakelklas waarvan 28 groepen met een deeltijd- en 4 groepen met 
een voltijdvariant.

Project Day a week – school, onderwijs aan talenvolle leerlingen
Het project ‘Day a Week School ‘(DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen; kinderen 
die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën en die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat 
zij in hun reguliere groep geboden krijgen. Zij komen één dag per week bijeen met ontwikkelings- 
gelijken van verschillende scholen. DWS heeft als hoofddoelstelling een zo breed mogelijke basis te 
leggen voor cognitieve talentontwikkeling. Daarnaast is een belangrijke doelstelling het leerplezier te 
behouden en te vergroten en het voorkomen van demotivatie. Bovendien missen (hoog-)begaafde 
kinderen in hun eigen klas soms leeftijdgenoten met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Binnen 
Day a Week School zijn deze er wel en zijn de deskundigheid van de leerkrachten en de omgevingsfac-
toren zodanig dat alle kinderen op hun eigen cognitieve niveau worden aangesproken en uitgedaagd. 
Kinderen worden via een speciale procedure geïdentificeerd waarbij het IQ niet richtinggevend is. 
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Day a Week school is in 2013 een samenwerkingsverband van de ASKO met Stichting Openbaar On-
derwijs aan de Amstel (OOAdA), Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON), Stichting Sirius en 
ABC Onderwijsadviseurs. Vanaf september 2013 zijn de voorbereidingen getroffen zodat een nieuwe 
groep van Stichting Westelijke Tuinsteden in Nieuw West van start kan gaan. 
In 2013 werkten 7 leerkrachten bij DWS die aan 10 groepen met 170 leerlingen lesgegeven hebben. 
Hieraan participeren in totaal 40 ASKO leerlingen van verschillende scholen en verschillende 
stadsdelen.

De DWS wordt steeds meer een ‘echte school’. Zo is er het afgelopen jaar aandacht geweest voor 
de kwaliteit van de lessen en de leerkrachten door middel van klassenobservaties, scholing en 
een gesprekkencyclus. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor het uitwisselen van 
lesideeën en ouderavonden voor de eigen groep (twee maal per jaar). Daarnaast zijn er informatie-
bijeenkomsten gehouden voor de thuisscholen. Hierdoor komt het tot contact en uitwisseling tussen 
de thuisleerkrachten en de DWS leerkrachten. Dit komt de afstemming en het aansluiten bij  
de leerlingbehoeften ten goede.

Vanaf september 2013 is de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Day a Week 
School van start gegaan met een onderzoek naar excellente leerlingen. Het onderzoek wordt verricht 
op reguliere scholen (419 leerlingen), bij voltijdsvoorzieningen voor excellente leerlingen, zoals 
Leonardoscholen (204 leerlingen), en bij deeltijdvoorzieningen voor excellente leerlingen zoals de Day 
a Week School (180 leerlingen). De afgelopen jaren zijn onderwijsvormen voor begaafde leerlingen in 
grotere mate beschikbaar geworden. In het onderzoek zal gedurende één schooljaar de ontwikkeling 
van excellente leerlingen op reguliere scholen vergeleken worden met de ontwikkeling van excellente 
leerlingen die onderwijs volgen bij de Day a Week School en met andere vormen van onderwijs 
speciaal gericht op deze doelgroep. Daarnaast zijn er in het najaar twee evaluatie onderzoeken 
uitgezet, onder leerlingen en onder ouders. 
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De ASKO organisatie

De 33 scholen van de ASKO ressorterend onder vier stichtingen worden bestuurd vanuit het bestuurs-
bureau met haar stafafdelingen onder leiding van het eenhoofdig College van Bestuur. 

Organogram

4.1



asko jaarverslag 2013 20

ASKO overzicht stichtingen en scholen
Overzicht van alle onder de ASKO ressorterende scholen, die zijn ondergebracht in vier stichtingen, 
met daar waar van toepassing de specifieke onderwijsconcepten en tevens de ontwikkeling in leerling-
aantallen (per telling 1-oktober) vanaf 2011.

Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen (SASKB)

Schoolconcept Onderwijsconcept Leerlingaantallen

2011 2012 2013

De Avonturijn
Rustenburgerstraat 236
1073 GK Amsterdam
Directie: Bas van der Geest

OGO* 180 145 143

De Bron
Van Beuningenstraat 141
1051 XM Amsterdam
Directie: Riemke de Vries

Leerstof 
jaarklassensysteem

195 185 220

St. Catharina
Vechtstraat 88
1079 JN Amsterdam
Directie: Roger Baggen

Leerstof 
jaarklassensysteem

214 202 183

Elisabeth Paulus
Zaandijkstraat 3
1013 VM  Amsterdam
Directie: Lide van Bemmel

Leerstof 
jaarklassensysteem

175 191 186

St. Lukas
Osdorper Ban 134
1069 ZR Amsterdam
Directie: Janny Boot

Leerstof 
jaarklassensysteem

279 282 284

Bestuursbureau
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam

- - - -

* OGO: ontwikkelingsgericht onderwijs
* EGO: ervaringsgericht onderwijs
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Stichting Katholieke Basisscholen Amsterdam (SKBA)
 

Schoolconcept Onderwijsconcept Leerlingaantallen

2011 2012 2013

De Achthoek
Bar. Tindalplein 12/Oostelijke
Handelskade 8a (dep.)
1019 TJ Amsterdam
Directie: Jos Houtveen

OGO 739 769 792

Admiraal de Ruyterschool,
Prot./Christelijk
Bestevaerstraat 42-44
1056 HP Amsterdam
Directie: Saskia van Caem

Leerstof 
jaarklassensysteem 

202 215 227

St. Aloysius
Westerstraat 297
1015 MH Amsterdam
Directie: Marion Mulder

EGO* 176 139 121

De Archipel
Frans Zieglerstraat 201
1087 HN Amsterdam
Directie: Anneke Smedema

OGO 201 218 245

De Boomgaard
Gibraltarstraat 66
1055 NK  Amsterdam
Directie: Daniëlle Maas

Leerstof 
jaarklassensysteem

184 161 183

Het Bovenland
Akersluis 1A
1066 ER  Amsterdam
Directie: Marian Kelderman

OGO 274 292 298

St. Jan
Kortenaerstraat 30-32
1057 JN  Amsterdam
Directie: Jan Bakker

Leerstof 
jaarklassensysteem

333 328 356

Jozefschool Muiden/Weesp
Blomstraat 22
1382 AJ  Weesp
Kloosterstraat 14
1398 AM  Muiden
Directie: Remon Pontman

Leerstof 
jaarklassensysteem

427 434 431

St. Jozef
Kalfjeslaan 370
1081 JA  Amsterdam
Directie: Reina Atteveld

Leerstof 
jaarklassensysteem

425 426 431
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Schoolconcept Onderwijsconcept Leerlingaantallen

2011 2012 2013

St. Lidwina
Linneaushof 45-46/
Ringdijk 44 (dep.)
1098 KM  Amsterdam
Directie: Maarten Berkers

OGO 451 475 515

De Mijlpaal
Anderlechtlaan 1/
Westmallepad 11a (dep.)
1066 HK  Amsterdam
Directie: Ad Schuffelen

OGO 611 596 576

St. Paulus
Koos Vorrinkweg 5
1069 JR Amsterdam
Directie: Bas van der Geest

Leerstof 
jaarklassensysteem

149 133 89

Plesmanschool
Papegaaistraat 4
1171 TK Badhoevedorp
Directie: Willem Elsnerus

Leerstof 
jaarklassensysteem

303 318 299

De Pool
Poolstraat 2
1018 LR  Amsterdam
Directie: Sandra van Vliet

OGO 214 191 175

St. Rosa
Varenweg 2
1031 CB  Amsterdam
Directie: Daan Doing

Leerstof 
jaarklassensysteem

253 245 240

De Satelliet
Kometensingel 52-54
1033 BW  Amsterdam
Directie: Astrid ter Meulen

Leerstof 
jaarklassensysteem

363 374 361

De Waaier
Obiplein 115
1094 RB  Amsterdam
Directie: Frans Niekel

Leerstof 
jaarklassensysteem

219 201 186

Willibrord
Diemerparklaan 11
1087 EM  Amsterdam
Directie: Ellen Scheermeijer

OGO 443 447 407

Vervolg - Stichting Katholieke Basisscholen Amsterdam (SKBA)
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Schoolconcept Onderwijsconcept Leerlingaantallen

2011 2012 2013

St. Antonius
Lastageweg 50
1011 DB  Amsterdam
Directie: Marjolein Jaspers

Leerstof 
jaarklassensysteem

218 221 229

St. Augustinus
De Gouwe 21
1121 GC  Landsmeer
Directie: Adèle Poelmans

Leerstof 
jaarklassensysteem

160 171 174

A. Bekemaschool
Zonnehof 7-8
115 TZ  Duivendrecht
Directie: Marco Dekker

Dunn & Dunn 
leerstijlen 

260 256 243

Mgr. Bekkersschool
Volendammerweg 160
1024 JR  Amsterdam
Directie: Leen van Netten;
Vanaf oktober: Sanne de Bos

Leerstof 
jaarklassensysteem

272 273 267

De Biënkorf
Mariëndaal 11
1025 BT  Amsterdam
Directie: Cathy Vos

Jenaplan 309 317 328

Het Wespennest
Breedveld 6
1025 PZ  Amsterdam
Directie: Marijke Blijleven

Jenaplan 241 244 244

De Regenboog
Woudrichemstraat 5
1107 NE  Amsterdam
Directie: Rob Schimmel

Montessori 223 221 246

De Botteloef
Overslag 1
1034 RR Amsterdam
Directie: Eddy Nan

Leerstof 
jaarklassensysteem

300 294 279

Bisschop Huibers
Jacob Geelstraat 48
1065 VT  Amsterdam
Directie: Brenda Turnhout

Leerstof 
jaarklassensysteem

266 251 227

Amsterdamse Stichting voor Katholiek Basisonderwijs (ASKB)
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Schoolconcept Onderwijsconcept Leerlingaantallen

2011 2012 2013

Oecumenische BS De IJsbreker
Chrysantenstraat 26
1031 HT  Amsterdam
Directie: Leonie den Hartog

Dalton 70 120 170

TOTAAL 9329 9335 9355

Stichting Samenwerkingsscholen Katholiek/P.C. Basisonderwijs (SSKB)
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Facilitaire zaken en huisvesting

Zicht op huisvesting, kijk op Kosten
De ASKO streeft ernaar om te komen tot maatwerk op huisvestingsgebied voor haar scholen. Nog 
niet zo lang geleden werd in dit verband gesproken over uitbreiding en onderwijskundige vernieuwing. 
Helaas is dit vandaag de dag veelal niet het geval. Er is momenteel sprake van een toename van 
het aantal kleine scholen binnen de ASKO en ook de ‘verborgen’ leegstand is op de ASKO-scholen 
toegenomen. De ASKO neemt maatregelen om deze ontwikkeling tegen te gaan. Er wordt, nog 
kritischer dan in het verleden, gekeken naar de omvang van de in gebruik genomen huisvesting door 
de betrokken school in relatie tot de genormeerde huisvesting en de daarbij behorende genormeerde 
materiële instandhoudingsvergoeding van het Rijk. 

Huisvestingsverordening
Voor de Huisvestingsverordening 2014 heeft de gemeente Amsterdam een op overeenstemming 
gericht overleg gevoerd met de schoolbesturen om te komen tot een aanpassing van de verordening. 
De ASKO heeft hierin een prominente rol gespeeld.

Doordecentralisatie buitenonderhoud, schoolbestuur is in 2015 verantwoordelijk voor 
het buitenonderhoud
De doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen houdt in dat schoolbesturen 
voortaan, in plaats van gemeenten, hiervoor verantwoordelijk worden.
Aanvankelijk zou de doordecentralisatie van het buitenonderhoud in 2014 ingevoerd worden, maar 
dit zal uiteindelijk in 2015 gaat plaatsvinden.
In het kort betekent dit dat de financiële middelen voor het buitenonderhoud worden overgeheveld 
van de gemeenten naar de schoolbesturen. Het bestuur krijgt hiermee een grotere verantwoordelijk-
heid. Een voordeel hiervan is dat de beleidsvrijheid van de schoolbesturen vergroot wordt en minder 
overleg met de gemeente over onderhoud nodig is. Het heeft echter ook nadelen, zoals bijvoorbeeld 
de toenemende verantwoordelijkheid voor schoolbesturen om leegstand in schoolgebouwen te voor-
komen. Daarnaast zijn activiteiten zoals investeringen in binnenklimaat en renovatie niet opgenomen 
in de betreffende regelgeving.

Europese aanbesteding van de schoonmaak
Vanaf oktober 2012 is gestart met de uitvoering van de schoonmaak op basis van de verplichte 
Europese aanbesteding. Als gevolg van de veelal matige en in sommige gevallen zelfs slechte schoon-
maakkwaliteit heeft de ASKO een extern gespecialiseerd bureau aangetrokken om objectieve kwali-
teitsmetingen te verrichten, om de kwaliteit te verbeteren. Het intensief gevoerde overleg met 
betrokken partijen lijkt in enkele gevallen tot verbetering te leiden. Medio 2014 zal een besluit geno-
men worden over de continuering van de bestaande contracten. 

Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)
Een extern bureau is in 2013 belast met het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting.
De werkzaamheden van de vastgestelde onderhoudsactiviteiten zullen tot en met augustus 2015 in 
uitvoering genomen worden.

4.2
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Gerealiseerde projecten in 2013

De Archipel
Na een intensieve voorbereidingsfase is in januari 2013 daadwerkelijk gestart met de nieuwbouw van 
de multifunctionele accommodatie waarin, naast de huisvesting ten behoeve van De Archipel, ook de 
huisvesting is gerealiseerd ten behoeve van de protestants-christelijke school Poseidon, naschoolse 
voorzieningen en een gymzaal. Het gebouw is in december 2013 opgeleverd, waarna het lesgebouw 
van De Archipel direct in gebruik genomen is. Stadsdeel Oost heeft als bouwheer opgetreden. Waar 
normaal gesproken de ASKO optreedt als bouwheer, heeft stadsdeel Oost van de gemeente Amster-
dam, wegens de complexiteit van verschillende belanghebbende, deze taak op zich genomen. Voor de 
ASKO is het de eerste ervaring met een andere bouwheer en deze zal daarom worden geëvalueerd.

St. Augustinusschool
De uitbreiding van het lesgebouw ten behoeve van de 7e groep leerlingen is in 2013 uitgevoerd.

St. Janschool
In het kader van het Project Energieke scholen zijn diverse voorzieningen aangebracht.
In hoofdlijnen betreft dit werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van hoogwaardig 
isolatieglas in de gevelkozijnen, het aanbrengen van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem en het 
aanbrengen van energiezuinige verlichting.
De uitvoering heeft voornamelijk plaatsgevonden in de zomervakantie van 2013.

De Pool
In 2012 zijn de voorbereidingen gestart met betrekking tot het vervangen van de gevelkozijnen.
De uitvoering van werkzaamheden zijn medio 2013 afgerond.  

De Mijlpaal
De werkzaamheden met betrekking tot het aanpassen van het hoofdgebouw, in het kader van de on-
derwijskundige vernieuwing, zijn in de zomer van 2013 opgeleverd.

Foto Alex Kossenberg.



27 asko jaarverslag 2013

Projecten in voorbereiding en uitvoering

A. Bekemaschool
In 2012 is gestart met de planontwikkeling van de “Brede School in het Dorpshart van Duivendrecht” 
ten behoeve van de gezamenlijke nieuwbouw voor de A. Bekemaschool en de openbare basisschool 
De Grote Beer. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2013 afgerond. Naar verwachting zal de 
uitvoering van werkzaamheden februari 2014 aanvangen en eind december 2014 opgeleverd worden.

St. Lidwinaschool
De uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van het door de gemeente aange-
kocht lesgebouw en het aanpassen van het bestaande lesgebouw op de hoofdlocatie aan de Linneau-
shof, is in 2013 gestart. De uitvoering van betreffende werkzaamheden zal naar verwachting in april 
2014 opgeleverd worden.

De planontwikkeling met betrekking tot de nieuwbouw in de Don-Bosco buurt, dit betreft de depen-
dance van de school, is medio 2013 gestart. Naar verwachting zal medio 2014 gestart worden met de 
uitvoering. De geplande oplevering zal in augustus 2014 plaatsvinden.

De Botteloef
Het lesgebouw wordt uitgebreid ten behoeve van 6 groepen leerlingen inclusief 2 VVE ruimten, ter 
vervanging van de bestaande noodlokalen. Daarnaast zal het entreegebied een herkenbaar karakter 
krijgen. In het najaar van 2013 is gestart met de bouw. De geplande oplevering is augustus 2014.

Verbouwing van De Botteloef, foto’s Natasja Boelens.
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Bisschop Huibersschool
De uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van het lesgebouw ten behoeve 
van 3 groepen leerlingen, ter vervanging van de noodlokalen, alsmede 2 VVE lokalen en een ouderka-
mer, is gestart in 2013. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni 2014 opgeleverd worden.

St. Catharina
De planvorming met betrekking tot de ingebruikneming van een gedeelte van het naastgelegen ge-
bouw, Vechtstraat 90, is in 2013 afgerond. De eerste uitvoeringsfase, bestaande uit het uitbreiden van 
het lesgebouw ten behoeve van 4 groepen leerlingen, is in 2013 uitgevoerd. De tweede uitvoeringsfa-
se, het realiseren van huisvesting ten behoeve van de Brede School ontwikkelingen, en het aanpassen 
van de gemeenschappelijke entree, zal in mei 2014 opgeleverd worden.

St. Augustinusschool
De planontwikkeling met betrekking tot de uitbreiding van het lesgebouw ten behoeve van 1 groep 
leerlingen, zijnde de 8e groep is, vooruitlopend op het vaststellen van het huisvestingsprogramma 
2014, eind 2013 gestart. In het derde kwartaal van 2014 wordt verwacht te kunnen starten met de 
uitvoering.

             

Foto Alex Kossenberg.
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5. Werkgeverschap

Organisatie en inrichting afdeling P&O

Met ingang van 1 november 2013 is de P&O formatie voor het eerst weer volledig ingevuld sinds 
medio 2012. In die tussenliggende tijd functioneerde de afdeling P&O middels verschillende parttime 
interim P&O-adviseurs in haar ondersteuning aan directeuren. 

Vanaf 1 december 2013 is de afdeling daadwerkelijk gestart met de beoogde ‘eerste en tweede lijns’- 
dienstverlening van P&O aan directeuren. Te weten, de eerstelijns P&O-adviseur is het eerste aan-
spreekpunt voor alle vragen van directeuren en de tweedelijns P&O-experts ondersteunen in het 
beantwoorden daarvan op hun specifieke deelterrein; onder andere Arbo en verzuimbegeleiding, 
CAO- vraagstukken en juridische casuïstiek, personeelsbeleid en personeelsinformatiesystemen. 

Daarnaast zijn in december 2013 11 verschillende inhoudelijke werkvelden inclusief eigenaarschap 
verdeeld onder de P&O medewerkers. Tezamen vormen de 11 werkvelden alle P&O onderwerpen 
waaraan de ASKO in de komende jaren structureel aandacht wil besteden in haar streven tot goed 
werkgeverschap op scholen. 

5.1

Foto: Daam van Geest, De Achthoek.
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P&O WERKVELDEN en taken 

1. Personeelsplanning: formatieproces
- Het begroten van de personeelsbehoefte kwantitatief op de korte(0-1 jr.), middellange  
 (1-3 jr.) en lange termijn (3-5 jr.), verhouding OP-OOP, teamsamenstelling, leeftijdsopbouw

2. Werving/selectie:
- Het lokaliseren van bronnen van potentiele werknemers buiten de organisatie, het uitvoeren  
 van wervings- en selectie methodes, het laten verrichten van o.a. psychologische onderzoeken 
 + interpretatie ervan, introductie en inwerkprogramma

3. Bemensing:
- Plaatsing, interne overplaatsing (tijdelijk en permanent), promotie, demotie,  
 ontslag/exit-interviews

4. Arbeidsvoorwaarden:
- Het toepassen van primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden en de controle op  
 de uitvoering ervan

5. Begeleiding:
- Individueel gerichte personeelsbegeleiding en loopbaanbegeleiding
- Voeren van individuele gesprekken, gesprekkencyclus: functionerings- en 
 personeelsbeoordelingsprocedures, POP en instrument 360 graden feedback e.d.
- Groepsbegeleiding/groepsgesprekken

6. Opleiding en ontwikkeling
- Planning opleidingsbehoefte/ 10% deskundigheidsbevordering
- Het begeleiden en vormen van sleutelfunctionarissen
- OPLIS en het vervlechten van OPLIS met het personeelsbeleid van de ASKO

7. Functiestructurering 
- Functiehuis/functieopbouw op school
- Het mede opstellen van organieke functiebeschrijvingen
- Functiemix LA/LB/LC

8. Werkomstandigheden
- Ziekteverzuimbegeleiding (in samenwerking met Tredin de Arbodienst)
- Deelname aan ziekteverzuimbijeenkomsten (SMO)
- RI&E en Arbo-aangelegenheden

9. Organisatieontwikkeling
- Begeleiden van veranderingsprocessen
- Cultuurontwikkeling: verbinden onderzoekende houding en opbrengstgericht handelen

10. Personeelsbeleid/personeelsmanagement
- Vertaling van ASKO missie naar goed werkgeverschap op school
- IPB en het bijhouden van het handboek

11. Personeelsmanagement, info en administratie
- Analyseren van personele gegevens op school in relatie tot geplande ontwikkelingen (jaarplan)
- Zorgdragen voor registratie en administratie (in samenwerking met OSG het administratie-
 kantoor)
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Van de 11 P&O werkvelden lag in 2013 de focus bij het begeleiden van directeuren op onderstaande 
3 werkvelden: 

Personeelsplanning met de nadruk op het jaarlijkse formatieproces
Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de ASKO geconfronteerd met personele krimp. Ter 
ondersteuning van dit proces zijn er voor directeuren enkele beleidsdocumenten samengesteld, (in-
structie)bijeenkomsten gehouden en is er een Payroll contract gesloten met een externe organisatie. 
Thans staat de ASKO voor de uitdaging om slim om te gaan met (aanhoudende) krimp enerzijds en 
de deskundigheid en personele kwaliteit hoog te houden anderzijds. 

Werkomstandigheden met de nadruk op instructie en ondersteuning bij verzuimbegeleiding 
Zie paragraaf 5.5 Het terugdringen van het ziekteverzuim.

Personeelsmanagement, info en administratie 
Met de nadruk op het vullen en benutten van zowel het systeem als de personele informatie uit AFAS. 

Opleiding en ontwikkeling

Opleiden in de School (Oplis)

De ASKO hecht veel waarde aan Opleiden in de School (Oplis). Opleiden in de School is op veertien 
scholen ingebed in het integraal personeelsbeleid en de kwaliteitszorg van de scholen, twee van de 
criteria van de ASKO Opleidingsschool. De criteria zijn uitgangspunt voor het ontwikkelen van de 
ASKO Opleidingsschool en de Academische ASKO Opleidingsschool. De ambities en doelen voor 
elke ASKO Opleidingsschool zijn geformuleerd in het jaarplan van de school. Bij zeven Academische 
ASKO Opleidingsscholen is praktijkgericht onderzoek één van de methodes om leerkrachten en 
studenten te betrekken bij schoolontwikkeling. Studenten van de UPvA doen bachelor onderzoek en 
Universitaire Leraren Praktijk (ULP) onderzoek binnen de thema’s van het schoolontwikkelplan van  
 de Academische ASKO Opleidingsscholen. Studenten van de Pabo HvA koppelen de onderzoeks-  
opdrachten en het LIO-onderzoek aan het schoolontwikkelplan. Leerkrachten die het onderzoek op de 
Academische ASKO Opleidingsscholen begeleiden, worden getraind in onderzoeksvaardigheden en 
het begeleiden van onderzoek. 

Modellen en teamleren, 1+1=3
De subsidie ‘Regeling versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen’ van het Ministerie 
van OCW, is toegekend voor de periode 2013 t/m 2016, om de samenwerking tussen de Pabo HvA 
en Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) te versterken met de Amsterdamse schoolbesturen. 
De eerste stappen om te komen tot een Amsterdamse visie op samen opleiden zijn gezet. In deze 
subsidieaanvraag werkt ASKO Oplis nauw samen met de geaccrediteerde STAIJ Opleidingsschool en 
is de samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen van de Stichting Ooada, Stichting Sirius en 
Stichting Westelijke Tuinsteden geïntensiveerd. 

Het onderzoek binnen de vijf verschillende thema’s van de subsidieaanvraag (begeleiding startende 
leerkrachten, uitgaan van verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid en pesten) zijn 
uitgewerkt in de ASKO Onderzoekskalender 2013-2014 waar ASKO-medewerkers, studenten HvA/
UPvA en de eerste HvA/UPvA medewerkers betrokken zijn bij het uitvoeren van het onderzoek. 

De training voor mentoren, de OGO*-minor en de minor ‘Kinderen met speciale behoeften’ van de 
Pabo HvA wordt verzorgd door schoolopleiders, mentoren en intern begeleiders van de ASKO. 

5.2

* OGO, Ontwikkelingsgericht Onderwijs
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Alles staat ten dienste van het opleiden van studenten en leerkrachten tot leerkrachten die les kun-
nen geven in de grootstedelijke context, met grote verschillen tussen kinderen. De school en de 
leraren opleiding krijgen steeds meer kenmerken van innovatieve en lerende organisaties en directies. 
Schoolopleiders, leraren, docenten, studenten en leerlingen ontwikkelen zich samen tot onderzoe-
kende professionals. Modelling en teamleren staan in deze subsidieaanvraag centraal. Met de slogan 
‘1+1=3’ ontwikkelen we ons tot onderzoekende professionals en verhogen we de kwaliteit van onze 
Opleidingsschool.

Loopbaanbegeleiding en functiemix 

Functiemix
De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschillende salarisscha-
len. Schoolbesturen krijgen bekostiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
om leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarsfuncties, met bijbehorende beloning. Deze 
maatregel, waardoor meer leraren in hogere salarisschalen komen, wordt aangeduid met ‘versterking 
van de functiemix’. De afspraken over versterking van de functiemix zijn vastgelegd in het Convenant 
LeerKracht Nederland. De functiemix is specifiek bedoeld voor die leraar, die minimaal 50% (PO) of 
zelfs nog meer lesuren voor de klas staat. Doel van de functiemix is vooral om een carrière als leraar 
aantrekkelijker te maken, de lesgevende leraren daarmee te behouden en nieuwe docenten aan te 
trekken. Om juist de leraren die voor de klas staan loopbaanperspectief en doorgroeimogelijkheden te 
bieden, is ervoor gekozen specifiek voor deze doelgroep een loopbaanregeling te treffen. 

De werkgever kan met instemming van de P(G)MR de LC-functies budgettair neutraal omzetten 
in extra LB-functies. Daarbij kan de volgende berekening worden gehanteerd: 1% LC-functies kan 
budgettair neutraal worden omgezet in 3% LB-functies en 2% LC-functies kan budgettair neutraal 
worden omgezet in 6% LB-functies. De ASKO stichtingen hebben doelbewust gekozen om de focus te 
leggen op LB in plaats van LC.

Overzicht functiemix in de vier ASKO stichtingen

Stichting Norm 08/2013 Norm 08/2014 Gerealiseerd 03/2013

SASKB 67 % LA, 32 % LB, 1% LC 58% LA, 40% LB, 2% LC 87.1% LA, 12.9% LB, 0% LC

ASKB 67 % LA, 32 % LB, 1% LC 58% LA, 40% LB, 2% LC 85.3% LA, 14.7% LB, 0% LC

SKBA 67 % LA, 32 % LB, 1% LC 58% LA, 40% LB, 2% LC 84.9% LA, 15.1% LB, 0% LC

SSKB 67 % LA, 32 % LB, 1% LC 58% LA, 40% LB, 2% LC 91.1% LA, 8.90% LB 0% LC

In de tabel de functiemix verhouding op peildatum maart 2013 zoals gepubliceerd door het ministerie van 
Onderwijs , Cultuur en Wetenschap op de site http://functiemix.minocw.nl.

Loopbaanbegeleiding en gesprekkencyclus
Alle ASKO scholen beschikken over formulieren en kijkwijzers om de gesprekkencyclus met de 
leerkrachten op hun scholen optimaal vorm te geven. Met directies zijn afspraken gemaakt over het 
voeren van jaarlijkse POP-gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan), klassenbezoek, en functione-
rings- en beoordelingsgesprekken. De cyclus maakt deel uit van het integraal personeelsbeleid. 

Daarnaast is een gesprekkencyclus voor startende directeuren ontwikkeld. Deze bestaat uit thema-
gesprekken, het instrument 360 graden feedback, teamgesprekken over schoolontwikkeling en het 
functionerings- en beoordelingsgesprek.
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Invoering uniform model werktijdfactor

Aan alle schooldirecties is begin 2013 een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot de schooltijden 
en de toepassing van de werktijdfactor. De belangrijkste aanbeveling vanuit dit onderzoek was om 
binnen de ASKO een uniform model voor werktijden in te voeren. Verandering van schooltijden in de 
afgelopen jaren op veel van onze ASKO-scholen, maar ook onduidelijkheid over de toepassing van 
de CAO-PO op dit specifieke onderdeel, liggen ten grondslag aan het streven om de toepassing van 
de werktijdfactor vanaf 2014 correct uit te voeren, zodat de werktijden op alle scholen in overeen-
stemming worden gebracht met de eventueel aangepaste werktijdfactor. Hiermee verband houdend 
is tevens besloten om de deskundigheidsbevordering expliciet in het jaarrooster op te nemen en dit 
rooster voor de zomervakantie aan personeel en ouders bekend te maken, een en ander eveneens 
conform de CAO-PO.

5.3
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Kengetallen personeel

Opbouw personeelsbestand ASKO
Het personeelsbestand van de ASKO is als volgt opgebouwd:

Leeftijdsopbouw vaste medewerkers:

Categorie Aantal

15-24 jaar 18 

24-34 jaar 238 

35-44 jaar 178 

45-54 jaar 233 

55-65 jaar 229 

Totaal 896

De verhouding vrouw/man: 889 vrouwen en 201 mannen (inclusief vervangers).
De gemiddelde leeftijd is voor vrouwen 42 jaar en voor mannen 47 jaar.
Het uitstroompercentage is 21% (hierin zijn ook vervangingen opgenomen), er zijn 40 vacatures 
extern uitgezet, het merendeel hiervan was voor vervangingen.

De opbouw van het personeelsbestand naar OP/OOP/directie en de schaalindeling van de vier 
stichtingen van de ASKO is in 2013 als volgt verdeeld:
Dir = directie
OOP = onderwijsondersteunend personeel
OP = onderwijzend personeel

SASKB (Stichting Samenwerkende Katholieke Basisscholen)

Dir   Oop   Op   Totaal:  

schaal Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc.

Totaal: 12 7,74% 41 26,45% 102 65,81% 155 100,00%

SKBA (Stichting Katholieke Basisscholen Amsterdam)

Dir   Oop   Op   Totaal:  

schaal Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc.

Totaal: 29 5,19% 75 13,42% 102 81,40% 155 100,00%

SSKB (Stichting Samenwerkingsscholen Katholiek/P.C. basisonderwijs)

Dir   Oop   Op   Totaal:  

schaal Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc.

Totaal: 1 9,09% 1 9,09% 9 81,82% 11 100,00%

5.4
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ASKB (Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Basisonderwijs)

Dir   Oop   Op   Totaal:  

schaal Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc.

Totaal: 14 5,91% 30 12,66% 193 81,43% 237 100,00%

Terugdringing percentage en frequentie ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage over 2013 binnen de ASKO is 8,8%. Dat is een stijging met 1,9% ten op-
zichte van 2012 en ligt boven het landelijk gemiddeld verzuimpercentage in het groot stedelijk gebied 
(6,8%). Het verzuimpercentage onder de mannelijke medewerkers van ASKO lag in 2013 op 7,3% en 
onder de vrouwen op 9,1%. Het verzuimpercentage van mannen is met 0,6% gedaald ten opzichte 
van 2012 en van vrouwen is het percentage met 2,9% gestegen ten opzichte van 2012.

Verzuimpercentages per stichting

Stichting Totaal % % vrouw %man

St. Amsterdamse Samenwerkende Katholieke Basisscholen (SASKB) 11,6% 10,8% 14,7%

St. Katholieke Basisscholen Amsterdam (SKBA) 7,7% 8,3% 5,3%

Amsterdamse St. voor Katholiek Basisonderwijs (ASKB) 9,9% 10,5% 7,5%

St. Samenwerkingsscholen Kath./Prot. Christelijk Basisonderwijs (SSKB) 0,6% 0,6% 0,7%

Verzuimpercentages naar leeftijdscategorie

Categorie Aantal

15-24 jaar 1,2%

24-34 jaar 6,2%

35-44 jaar 8,5%

45-54 jaar 8,9%

55-65 jaar 12,1%

De meldingsfrequentie lag in 2013 op 1,1. Mannen hebben zich in 2013 0,9 keer ziek gemeld en 
vrouwen 1,2 keer. Per stichting lag de meldingsfrequentie tussen de 1,0 en 1,2 keer met uitzondering 
van de stichting Samenwerkingsscholen Katholiek/Protestants Christelijk Basisonderwijs, daar lag de 
meldingsfrequentie op 0,4 keer.

Genomen maatregelen voor het terugdringen van het verzuim
Om het ziekteverzuim terug te dringen is er vanuit de Arbodienst per regiomanager één arbeids-
deskundige ingezet. Deze twee arbeidsdeskundigen zijn wekelijks op het bestuursbureau aanwezig, 
ondersteunen de directeuren, voeren de eerste gesprekken met zieke medewerkers en overleggen met 
de afdeling P&O. De arbeidsdeskundigen zijn in 2013 tevens een keer aangesloten bij het teamoverleg 
op school om het verzuim te bespreken. Daarnaast is een periodiek verzuimoverleg ingevoerd waarbij 
de regiomanagers, arbeidsdeskundigen en de afdeling P&O aan deelnemen.

Daarnaast is er in 2013 voor directeuren/casemanagers een training verzuimbegeleiding georgani-
seerd en een training ‘moeilijke gesprekken voeren inzake verzuim’. Deze trainingen zullen periodiek 
worden herhaald. 

5.5
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Eind 2013 is het project ‘hoog verzuim’ gestart, waarbij de scholen met het hoogste verzuimpercen-
tage en de hoogste meldingsfrequentie bezocht worden om het hoge verzuim/ verzuimfrequentie 
te kunnen analyseren. Naar aanleiding van deze analyse zullen medio 2014 acties worden ingezet. 
Werken aan het terugdringen van het verzuim zal ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt zijn.

Er is extra aandacht gegeven aan de onderwerpen re-integratie op een andere dan de eigen school 
binnen de ASKO en onderscheid maken tussen ziekteverzuim op medische gronden en ziekteverzuim 
naar aanleiding van disfunctioneren. Dit om het verzuim dat met disfunctioneren te maken heeft uit 
het ziekteverzuim te halen.

Directiewisselingen

De per 31-12-2013 voor ASKO werkzame directeuren zijn weergegeven in het overzicht van scholen in 
hoofdstuk 4.1. 

Nieuwe benoeming in 2013:
1/10/2013  Sanne de Bos, directeur Mgr. Bekkersschool

Vertrokken in 2013:
Leen van Netten, directeur Mgr. Bekkersschool

5.6
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Continuïteitsparagraaf

A. Gegevensset

A1. Kengetallen:

2013 2014 2015 2016

Personele bezetting in fpe 50 49 49 49

 - management/directie 531 545 519 519

 - onderwijzend personeel 87 41 39 39

 - overige medewerkers 668 635 607 607

Leerlingaantallen 9353 9450 9517 9562

De personele ontwikkelingen zijn gebaseerd op het bestuursformatieplan 2014/2015 tot en met 
2017/2018. Vanwege de onzekerheid over gemeentelijke inkomsten is er een terugname van de 
personele bezetting geprognosticeerd ondanks de verwachte toename van het aantal leerlingen.
De prognose van het aantal leerlingen is gebaseerd op de individuele schoolprognoses, die opgesteld 
zijn op basis van de gegevens uit de leerlingadministratie.

A2. Exploitatierekening:
Op 10 december 2013 is de meerjarenbegroting 2014-2017 goedgekeurd. In de onderstaande tabel 
is te zien hoe het exploitatieresultaat zich in 2013 ontwikkeld heeft en hoe naar verwachting de jaren 
2014 tot en met 2017 er uit zullen gaan zien:

In november 2013 was net bekend geworden dat vanuit het Nationaal Onderwijsakkoord extra gelden 
toegekend worden aan het onderwijs. In 2013 is er éénmalig 2,2 miljoen ontvangen. Daarnaast zal 
in de komende jaren extra geld beschikbaar komen voor het Primair Onderwijs. De omvang van de 
gelden en de hieraan gekoppelde doelstellingen zijn nog onzeker. 

6.1

Bedragen x 1.000€ 2013 2014 2015 2016 2017

realisatie begroting begroting begroting begroting

Baten Rijksbijdragen 48.464.569 45.440.492 44.091.897 44.472.665 44.611.540

Overige overheidsbijdragen 2.592.159 2.042.093 964.913 479.183 478.600

Overige baten 2.444.258 1.909.575 2.499.833 2.840.952 3.138.421

Totale baten 53.500.986 49.392.160 47.556.643 47.792.801 48.228.561

Lasten Personele lasten 44.850.205 41.669.037 39.691.155 39.831.174 40.302.283

Afschrijvingen 1.950.298 1.916.181 1.915.415 1.964.439 1.967.561

Huisvestingslasten 3.580.173 3.315.429 3.319.346 3.319.346 3.319.346

Overige lasten 2.927.461 2.946.598 2.817.628 2.775.147 2.779.477

Totale lasten 53.308.137 49.847.245 47.743.544 47.890.105 48.368.667

Saldo baten - lasten 192.849 -455.085 -186.901 -97.305 -140.106

Financiële baten 601.126 120.350 120.000 120.000 120.000

Exploitatieresultaat 793.975 -334.735 -66.901 22.695 -20.106
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In de meerjarenbegroting is hierom geen rekening gehouden met de extra toekomstige inkomsten en 
hieraan gekoppelde uitgaven.

Daarnaast vindt vanaf 1 januari 2015 de doordecentralisatie plaats van het buitenonderhoud. De 
ASKO stelt in 2014 een Integraal Huisvestingsplan op, waarin de uitwerking van de doordecentralisa-
tie voor de ASKO inzichtelijk is gemaakt. Vanaf de meerjarenbegroting 2015-2018 zal rekening worden 
gehouden met de financiële gevolgen van deze wetswijziging. In de bovenstaande opstelling zijn deze 
gevolgen niet opgenomen. 

A3. Balans
De exploitatieresultaten hebben de volgende doorwerking op de balans de komende jaren.

2013 2014 2015 2016 2017

Activa Vaste activa

Materiële vaste activa 10.915.750 10.499.569 10.084.154 9.619.716 9.152.155 

Financiële vaste active 0 0 0 0 0 

Vlottende activa

Vorderingen 3.693.017 3.508.017 3.508.017 3.508.017 3.508.017 

Liquide middelen 9.838.798 8.277.194 8.116.498 8.541.760 8.941.244 

Totaal activa 24.447.565 22.284.780 21.708.670 21.669.492 21.601.416 

Passiva Eigen vermogen

Algemene reserve 10.316.810 11.482.075 11.415.173 11.437.869 11.417.763 

Bestemmingsreserve 
publiek

3.782.530 1.990.863 1.582.530 1.582.530 1.582.530 

Bestemmingsreserve 
privaat

294.351 294.351 294.351 294.351 294.351 

Voorzieningen 1.234.817 1.143.947 1.043.071 981.198 933.228 

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 

Kortlopende schulden 8.819.057 7.373.544 7.373.544 7.373.544 7.373.544 

Totaal passiva 24.447.565 22.284.780 21.708.670 21.669.492 21.601.416 
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B. overige rapportages

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De ASKO heeft een risicobeheersingssysteem, dat bestaat uit verschillende onderdelen:

❖ meerjarenbegroting, 
❖ viermaandsrapportages, 
❖ tweemaandelijkse formatierapportages, 
❖ model voor risicomanagement en een 
❖ intern controleplan.

Door de inzet van deze onderdelen van het risicobeheersingssysteem zijn in 2013 positieve en ne-
gatieve afwijkingen ten opzichte van de planning en begroting tijdig vastgesteld en heeft bijsturing 
plaats kunnen vinden.

B2. Beschrijving belangrijkste risico’s
In de viermaandsrapportages zijn de risico’s voor de ASKO gerapporteerd inclusief de te nemen 
maatregelen en de eigenaren binnen de organisatie. 

Toelichting balans

Financiële positie
De belangrijkste financiële kengetallen zijn als volgt:

Norm 2013 2012 2011

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen/totaal vermogen) n.v.t. 59% 60% 64%

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen + voorzieningen/
 totaal vermogen)

>30% 64% 62% 66%

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen/totale baten) 10% -40% 27% 26% 30%

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal minus gebouwen en terreinen/
 totale baten)

<35% 37% 35% 39%

Current ratio
(vlotttende activa/kortlopende schulden) >0,5 -<1,5 1,5 0,6 0,7

Werkkapitaal in miljoen euro’s
(vlottende activa minus kortlopende 
 schulden)

n.v.t. 4,7 -3,1 -2,3

6.2
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De kengetallen van de ASKO hebben zich ontwikkeld naar de waarden, zoals opgenomen in het voor-
genomen reservebeleid. In het reservebeleid zijn normen bepaald, die passend zijn bij het risicoprofiel 
van de ASKO.

De hiervoor gepresenteerde kengetallen solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn beïnvloed door 
het investeringsbeleid van de ASKO. De ASKO past voor de investeringen in gebouwen, niet zijnde 
schilderwerk, de componentenmethode toe. Hierdoor is het balanstotaal van de ASKO hoger, dan bij 
volledige toepassing van de systematiek van vorming van een onderhoudsvoorziening. De ASKO zal 
in 2014 het toepassen van de componentenmethode heroverwegen.

Investeringsbeleid
Onderdeel van het investeringsbeleid van de ASKO is het investeringsplafond van € 1,5 miljoen per 
jaar. Dit plafond is inclusief de investeringen op basis van de eerder  beschreven componentenme-
thode. De ASKO heeft als beleid om niet te investeren in de nieuwbouw van schoolgebouwen, omdat 
deze verplichting in de WPO is neergelegd bij de gemeenten. De projecten die in uitvoering c.q. in 
voorbereiding zijn voldoen aan deze vereiste.

Treasury
In het treasurystatuut van de ASKO is opgenomen dat beleggingen en beleningen plaatsvinden bin-
nen de regeling Beleggen en Belenen. De transacties in 2013 zijn binnen de bepalingen van deze
regeling uitgevoerd. Op basis van het advies van de treasurycommissie is in 2013 besloten om de vol-
ledige obligatieportefeuille te verkopen en onder te brengen op spaarrekeningen (direct  opneembaar) 
bij de ING. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2013

(na resultaatbestemming)

2013 2012

Ref.

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.1. 10.915.750 11.198.451

Financiële vaste activa 1.2. 0 5.926.977

10.915.750 17.125.428

Vlottende activa

Vorderingen 2.1. 3.693.017 4.252.253

Liquide middelen 2.2. 9.838.798 1.131.390

13.531.815 5.383.643

24.447.565 22.509.071

Passiva

Ref.

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.1 10.296.810 9.712.910

Bestemmingsreserve 3.2 4.096.881 3.886.806

14.393.691    13.599.716

Voorzieningen 4.1. 1.234.817 420.525

Kortlopende schulden 5.1. 8.819.057 8.488.830

24.447.565 22.509.071

6.3
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013

2013 Begroting 2013 2012

Ref

Baten

Rijksbijdragen 6.1 48.464.569 46.106.044 46.999.194

Overige overheids-
bijdragen en – 
subsidies

6.2 2.592.159 2.305.653    2.428.600

Overige baten 6.3 2.444.258 1.369.170 2.398.033

Totaal baten 53.500.986 49.780.867 51.825.827

Lasten

Personeelslasten 7.1 44.850.205 42.068.340 45.527.250

Afschrijvingen 7.2 1.950.298 1.968.830 1.923.639

Huisvestingslasten 7.3 3.580.173 3.583.881 3.557.747

Overige lasten 7.4 2.927.461 2.852.110 3.148.296

Totaal lasten 53.308.137 50.473.161 54.156.932

Saldo baten 
en lasten

192.849 -692.294 -2.328.105

Financiële baten 
en lasten

8.1 601.126 160.000 309.074

Resultaat 793.975 -532.294 -2.022.031

6.4
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Toelichting exploitatierekening

Rijksbijdragen

2013 Begroting 2013 2012

Rijksbijdrage OCW 48.023.631 45.896.044 46.824.867

Geoormerkte OCW subsidies 440.938 210.000 174.327

Overige subsidies OCW 0 0 0

Totaal 48.464.569 46.106.044 46.999.194

Rijksbijdrage OCW
De toename van de rijksbijdrage OC&W wordt verklaard door de extra inkomsten vanuit het najaars-
akkoord waarbij voor boekjaar 2013 een bedrag van € 1.900.000 als baten is verantwoord. Dit bedrag 
is opgebouwd uit aanvullende bekostiging OC&W ad € 1.700.000 en ontvangen bekostiging voor 
jonge leerkrachten toegerekend naar 2013 voor een bedrag van € 200.000. Beide bedragen zijn 
volledig ontvangen in 2013. 
Zonder deze inkomsten zou de rijksbijdrage OC&W ten opzichte van begroting € 130.000 hoger zijn.

Geoormerkte subsidie OCW
In 2013 is het project Onderwijstijdverlenging afgesloten. De deelnemende ASKO school heeft over de 
periode 2010 tot en met 2013 de ingezette uren gedeclareerd (€ 52.000). Daarnaast is in overleg met 
de projectgroep de afrekening opgesteld voor de overhead als penvoerder c.q. projectbegeleider 
(€ 63.000).

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2013 Begroting 2013 2012

Gemeentelijke bijdragen 
en subsidies

2.592.159 2.305.653 2.428.600

6.5
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Gemeentelijke bijdragen en subsidies

In 2013 zijn Kwaliteitsverbetertrajecten gestart in samenwerking met de gemeente Amsterdam, 
waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. De gemeente Amsterdam bekostigt 80% van de 
uitgaven van deze trajecten.

Overige baten

2013 Begroting 2013 2012

Medegebruik 195.322 443.431

Schenking 0 0

Ouderbijdragen 0 0

Overige 2.248.936 1.954.602

Totaal 2.444.258 1.369.170 2.398.033

Medegebruik
In 2013 is een herberekening gemaakt van de af te dragen huurcomponent voor de ter beschikking 
gestelde leslokalen en gymnastiekzalen over de periode 2011 tot en met 2012 (€ 81.000). De kosten 
van deze afrekening zijn in mindering gebracht op de post medegebruik.

Overige
Als gevolg van de invoering van de Wet Passend Onderwijs per augustus 2014 zijn de samenwer-
kingsverbanden WSNS opgeheven. Een aantal besturen van deze samenwerkingsverbanden hebben 
besloten om een deel van de opgebouwde reserves uit te keren aan de deelnemende schoolbesturen. 
De ASKO heeft als gevolg van deze besluiten in 2013 € 285.000 toegekend gekregen.
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Personeelslasten 

2013 Begroting 2013 2012

Brutolonen en salarissen 31.880.068 33.261.507

Sociale lasten 6.200.736 6.204.973

Pensioenpremies 4.492.885 4.749.954

Lonen en salarissen 42.573.689 39.870.793 44.216.434

Dotaties personele 
voorzieningen

14.255 100.000 30.213

Personeel niet 
in loondienst

2.012.817 1.107.261 1.925.682

Overig 2.370.476 990.286 1.235.533

Overige personele lasten 4.397.548 2.197.547 3.191.428

Af: Uitkeringen 2.121.032 0 1.880.612

Totaal 44.850.205 42.068.340 45.527.250

Lonen en salarissen
De post lonen en salarissen is € 2.700.000 hoger dan begroot. Hiervan wordt € 2.056.000 gedekt uit 
de ontvangen uitkeringen, zodat medewerkers vervangen kunnen worden.  

Daarnaast is € 700.000 meer door het bestuur uitgegeven dan aan premie bespaard is voor de ver-
vanging van medewerkers die niet bij het vervangingsfonds zijn verzekerd.

Personeel niet in loondienst
De post personeel niet in loondienst is € 905.000 hoger dan begroot. In 2013 zijn deels uitzendkrach-
ten en payroll-medewerkers ingezet op de vervanging van zieke medewerkers (€ 315.000). 
Daarnaast zijn er externe medewerkers ingehuurd om (tijdelijke) vacatures in te vullen (€ 200.000). 
Tot slot is € 270.000 aanvullend ingezet in verband met het zorgaanbod op de scholen. Deze kosten 
zijn gedekt uit aanvullende subsidies vanuit de stadsdelen (kwaliteitstrajecten en Materiele en Finan-
ciële Gelijkstelling) en de onderschrijding op de reguliere overige personele lasten.

Uitkeringen
De post uitkeringen zijn de vergoedingen die ontvangen zijn voor de vervanging van personeel in 
verband met ziekte (€ 1.564.000), gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (€ 66.000) en zwangerschaps-
verloven (€630.000). 

Daarnaast heeft in plaats van in 2012 in 2013 de laatste afrekening in het kader van IMBU regeling 
plaatsgevonden (€ 141.000). Deze afrekening is ten laste van de post uitkeringen gebracht.

6.6
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Overige personeelslasten
In 2013 zijn de werkloosheids- en suppletie uitkeringen van 2010 en 2011 op de bekostiging in minde-
ring gebracht, omdat het Participatiefonds in verleden niet heeft ingestemd dat kosten ten laste van 
het Participatiefonds komen (€ 350.000). Daarnaast is een reservering gevormd voor de verrekening 
over 2012 en 2013 (€ 385.000) en voorziening voor de periode 2014 tot en met 2022 (598.000).

Verantwoording Wopt
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector

* De ASKO heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht, waarbij de voorzitter en de leden €1.500,- onkostenvergoeding per jaar 

ontvangen. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vervullen de functie voor de vier ASKO stichtingen.

** Definitie beloning: de som van de periodiek betaalde beloningen (incl. Werkgeverslasten), winstdelingen, aandelen 

en bonusbetalingen, met uitzondering van het door de werkgever betaalde deel van de sociale verzekeringspremies, 

de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de bonussen zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit 

Ontslagvergoedingen behoren niet tot de beloning.

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding bestuurders met dienstbetrekking
Functie Voorzitters-

clausule 
van
toepassing

Naam Ingangsda-
tum dienst-
verband

Einddatum
dienst-
verband

Omvang
dienst-
verband
in fte

Beloning ** Belastbare 
variabele 
en vaste on-
kostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 
beloningen 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
iv.m. beëin-
diging
dienstver-
band

Voorzitter CvB Nee mw. A.N. Middelkoop 01-06-11 - 1,00 137.285 0 0 0

Vermelding alle toezichthouders
Functie Voorzitter

j/n
Naam Ingangsda-

tum dienst-
verband

Einddatum
dienst-
verband

Omvang
dienst-
verband
in fte

Beloning * Belastbare 
variabele 
en vaste on-
kostenver-
goedingen

Voorzie-
ningen 
beloningen 
betaalbaar 
op termijn

Uitkeringen 
iv.m. beëin-
diging
dienstver-
band

voorzitter RvT ja mw. C. Spierenburg 01-08-11 0 0 1.500 0 0
lid Nee H.G.J. Faijdherbe 01-08-11 01-01-13 0 0 0 0 0

lid Nee B. Noy 01-08-11 0 0 1.500 0 0
lid Nee T. Schalij 01-08-11 0 0 1.500 0 0
lid Nee W. Bodha 01-08-11 0 0 1.500 0 0
lid Nee mw. C. Levie 01-08-11 01-01-13 0 0 0 0 0
lid Nee H. Mulders 01-08-11 01-08-13 0 0 1.500 0 0
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Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 
op materiële vaste activa

2013 Begroting 2013 2012

Materiële vaste activa 1.950.298 1.968.830 1.923.639

Totaal 1.950.298 1.968.830 1.923.639

Huisvestingslasten

2013 Begroting 2013 2012

Medegebruik 282.473 372.500 336.622

Onderhoud 1.044.090 900.000 668.789

Energie en water 865.088 975.250 932.679

Schoonmaakkosten 1.117.037 1.074.756 1.307.644

Heffingen 70.429 56.400 70.698

Overige 201.056 204.975 241.315

Totaal 3.580.173 3.583.881 3.557.747

Medegebruik
Voor 2013 is het huurcontract herzien van het bestuurskantoor. Hiermee zijn de huurkosten geredu-
ceerd met € 90.000.

Onderhoud
In 2013 is € 130.000 aanvullend gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening in verband met een gewij-
zigde onderhoudsplanning ten opzichte van de meerjarenonderhoudsbegroting 2013-2022.

Overige lasten

2013 Begroting 2013 2012

Administratie- en beheerslasten 1.415.513 1.418.710 1.722.642

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.519.580 1.428.550 1.391.343

Dotatie egalisatierekeningen -7.632 4.850 34.311

Totaal 2.927.461 2.852.110 3.148.296

6.7

6.8
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Inventaris, apparatuur en leermiddelen
De kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen is € 90.000 hoger dan begroot. Dit komt 
enerzijds door extra kosten voor leermiddelen, voor onder andere de ingezette kwaliteitstrajecten 
(€ 35.000). Hiervan wordt 80% vergoed door de gemeente Amsterdam.
Anderzijds zijn de kosten hoger dan begroot door de extra kosten voor schoolreisjes, excursies en 
werkweken (€ 30.000). Deze kosten worden grotendeels vergoed door de ouderraden (overige op-
brengsten).
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6.9 Controleverklaring
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Bijlage 1 Prestatiebox

In het ‘Bestuursakkoord’ zijn de volgende ambities voor het primair onderwijs afgesproken. In de on-
derstaande opsomming zijn de paragrafen opgenomen, waarin de activiteiten die betrekking hebben 
op de doelstellingen zijn uitgewerkt: 

❖	Scholen werken opbrengstgericht (paragraaf 3.1). 
❖	Schoolbesturen formuleren meetbare doelen voor het beoordelen van de prestaties van  

de eigen leerlingen (paragraaf 3.1).
❖	Scholen met leerlingen met een leerlingengewicht meten de opbrengsten van de leerlingen  

in de groepen 1 en 2 door observaties, een vorm van toetsen of een checklist (paragraaf 3.1). 
❖	Scholen bieden een gericht onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en  

hoogbegaafde leerlingen (paragraaf 3.5).
❖	Scholen betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en leerprestaties van hun leerlingen  

(paragraaf 2.3 en paragraaf 5.2).
❖	Er zijn geen zeer zwakke scholen meer (paragraaf 3.1). 
❖	Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van hun leerlingen.  

Ook stemmen leraren de instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling 
van leerlingen (paragraaf 3.1). 

❖	Leraren en schoolleiders werken voortdurend aan hun professionalisering en registreren zich als 
zodanig in het beroepsregister voor leraren en voor schoolleiders (paragraaf 5.1).

❖	Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. In dat verband is er voor leraren een bekwaam-
heidsdossier en vindt er jaarlijks minimaal één formeel beoordelings- of functioneringsgesprek 
plaats. Daarnaast is de kwaliteit van de begeleiding en ondersteuning van beginnende leraren  
verbeterd (paragraaf 5.2). 

❖	Schoolbesturen geven hun onderwijsopbrengsten transparant weer via het te ontwikkelen  
informatiesysteem ‘Vensters PO’, en scholen gebruiken Vensters PO voor het evalueren van  
de eigen opbrengsten en kwaliteit (in ontwikkeling). 

❖	Scholen verzorgen cultuureducatie (paragraaf 2.3 en paragraaf 3.5).
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Bijlage 2 De ASKO CvB Identiteitsstandaard

Door waarden gedreven onderwijs; een kernkwaliteit!
Wie zijn ‘wij’ als de ASKO? Welke betekenis heeft het woord katholiek in onze naam? Hoe geeft de 
ASKO op een eigentijdse wijze vorm en invulling aan de levensbeschouwelijke identiteit?  
Onderstaande tekst gaat in op deze vragen en maakt duidelijk waar we als de ASKO voor gaan, staan 
en hoe we ons als organisatie met elkaar verbinden.  
De ASKO zet zich bewust en actief in voor kwalitatief goed onderwijs.  
Kwalitatief goed onderwijs kan in onze visie alleen gerealiseerd worden als er tevens sprake is van 
waardengedreven onderwijs.  
 
Wij zijn een schoolbestuur met een bijzondere identiteit. Dat wil zeggen dat de scholen onderwijs 
bieden dat gebaseerd is op waarden die -mede- in de christelijke traditie zijn terug te vinden en alge-
meen aanvaard zijn in de Nederlandse samenleving. Wij hebben een brede levensbeschouwelijke visie 
op identiteit, waarbij een uitnodigende houding richting andere levensovertuigingen kenmerkend is. 
Deze bijzondere identiteit waarborgt dat wij waardengedreven onderwijs bieden. Drie waarden staan 
hierbij voor ons centraal: verbinding, aandacht en ambitie.

De eerste waarde is verbinding. Binnen de ASKO verbinden leerlin gen, medewerkers, ouders en 
andere onderwijskundige partners zich met elkaar. Maar ook de buurt, de stad, de samenleving en de 
wereld worden bij het onderwijs betrokken. Door je met elkaar te verbinden kun je verwachtingen naar 
elkaar uitspreken, op elkaar vertrouwen en elkaar verder helpen. 

De tweede waarde is aandacht. Deze waarde staat voor het respect, de compassie en de empathie die 
het mogelijk maakt dat leerlingen liefdevol en in vrijheid opgroeien. Daarbij speelt ook de aandacht 
binnen de organisatie voor elkaar een belangrijke rol. We zien elke leerling als uniek mens waarbij we 
aandacht hebben voor de overeenkomsten en verschillen tussen de leerlingen.

De derde waarde is ambitie. Deze waarde kenmerkt zich door elke leerling, elk team, elke directie, 
kortom eenieder binnen de ASKO, te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn een leren-
de en onderzoekende organisatie. Daarnaast is ambitie terug te vinden in de manier waarop de ASKO 
het gesprek aangaat met de (educatieve) partners: we hebben oog voor onze omgeving, voelen ons  
b etrokken bij de omgeving en we stellen ons actief op in de samenwerking met de partners. 
De centrale waarden worden door ons krachtig samengevat in de zin: 
 
De ASKO verbindt met aandacht en ambitie. 
 
De bijzondere identiteit beschouwen wij als een kwaliteitskenmerk van de ASKO. De identiteit leeft 
op de ASKO scholen! Alle scholen geven, samen met de medewerkers, ouders en de buurt, op hun 
eigen wijze vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Dit gebeurt onder 
andere door aandacht te besteden aan vieringen, symbolen, rituelen en verhalen uit de christelijke 
traditie. Identiteit neemt daarom ook continue een prominente plaats in op de strategische agenda 
van de ASKO en we organiseren verschillende momenten waarop we binnen de stichting over dit 
kwaliteitskenmerk met elkaar spreken.
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