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1.Welkom	bij	SKOzoK

In	het	vorige	bestuursverslag	over	het	jaar	2014	omschreven	
we	2014	als	het	jaar	van	de	ommekeer,	omdat	we	weer	
konden	gaan	bouwen,	na	een	periode	waarin	we	de	
organisatie	hebben	aangepast	op	de	voortdurende	krimp	
van	leerlingaantallen.	Dat	vonden	we	heerlijk	en	onze	
organisatiebrede	inspanningen	hebben	in	dat	jaar	geleid	tot	
een	breed	gedragen,	ambitieus	Koersplan	voor	de	periode	
van	2014-2018.

Als	we	terug	kijken	op	het	jaar	2015,	dan	komt	de	typering	
“volle	vaart	vooruit”	direct	naar	boven.	In	het	eerste	
uitvoeringsjaar	van	ons	nieuwe	Koersplan	zijn	we	met	veel	
energie	aan	de	slag	gegaan	om	onze	drie	focuspunten	te	
realiseren:	excellent	in	leren	leren,	samen	ontwikkelen	van	
de	leergemeenschap	en	slimmer	organiseren.

Voordat	we	excellent	kunnen	worden	in	leren	leren,	willen	
we	in	ieder	geval	onze	cognitieve	opbrengsten	op	orde	
hebben	en	willen	we	planmatig	werken	aan	de	sociaal-
emotionele	ontwikkeling	van	onze	leerlingen.	Op	die	
beide	terreinen	hebben	we	afgelopen	jaar	winst	geboekt.	
Daarnaast	hebben	we	een	voortvarende	start	gemaakt	met	
het	opstellen	van	onze	gemeenschappelijke	leidraad	voor	
leren	leren	en	hebben	we	ingezet	op	het	inspireren	van	
onze	collega’s	om	de	eigen	leer-kracht	van	onze	leerlingen	
beter	te	benutten.

Op	het	gebied	van	het	samen	ontwikkelen	van	de	

Volle vaart vooruit
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leergemeenschap	binnen	SKOzoK,	ons	tweede	focuspunt,	
zijn	in	2015	ook	volop	initiatieven	ondernomen.	De	manier	
waarop	we	de	professionalisering	hebben	opgepakt,	is	daar	
een	mooi	voorbeeld	van.	We	hebben	nadrukkelijk	ingezet	
op	praktijkgericht	leren,	het	vergroten	van	het	collectieve	
bewustzijn,	het	bevorderen	van	uitwisselen	van	kennis	
en	ervaring	en	het	samen	creëren	van	nieuwe	kennis	en	
inzichten.	Ook	het	vergroten	van	partnerschap	met	de	
ouders	van	onze	leerlingen,	onder	andere	door	het	laten	
ontwikkelen	van	een	speciale	“Ouder-App”,	is	een	thema	
dat	we	in	lijn	met	dit	focuspunt	serieus	hebben	aangepakt.

Slimmer	organiseren	is	ons	derde	focuspunt	en	ook	daar	
hebben	we	in	2015	vooruitgang	geboekt.	Op	steeds	meer	
scholen	wordt	onderwijs	groepsdoorbrekend	georganiseerd	
en	wordt	er	met	eigentijdse	ICT-faciliteiten	gewerkt.	Ook	
zijn	we	op	enkele	kleine	scholen	gestart	met	het	traject	
Kansrijke	combinatiegroepen.	En	we	hebben	op	een	
bijzondere	manier	vorm	gegeven	aan	de	uitdagingen	die	de	
Wet	op	Passend	Onderwijs	met	zich	meebrengt,	door	een	
netwerk	in	te	richten	dat	bestaat	uit	onze	eigen	collega’s,	
die	hun	specialisme	voor	de	hele	organisatie	inzetten.

Uit	bovenstaande	korte	opsomming	mag	duidelijk	zijn	dat	
wij	het	afgelopen	jaar	in	volle	vaart	aan	de	slag	zijn	gegaan	
om	op	vernieuwende	en	ondernemende	wijze	te	werken	
aan	de	verdere	ontwikkeling	van	onze	organisatie	en	de	
realisatie	van	ons	Koersplan.	
Wij	maken	het	onszelf	bepaald	niet	gemakkelijk,	maar	wij	

Volle vaart vooruit

genieten	er	van	dat	het	sprankeling	geeft	bij	onze	collega’s,	
bij	onze	leerlingen	en	bij	onszelf.	

In	dit	jaarverslag	beschrijven	we	de	belangrijkste	behaalde	
resultaten	in	2015	en	tref	je	ook	een	aantal	praktijkverhalen	
aan	van	collega’s,	die	vertellen	over	hun	ervaringen	het	
afgelopen	jaar.	Wij	wensen	je	veel	leesplezier	toe!	

Ingrid	Sluiter	en	Carlo	Segers
College van Bestuur

Mevr. drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter
Voorzitter College van Bestuur

Nevenfucties  
• Vice-voorzitter Stichting Samenwerkingsverband Passend 
 Onderwijs De Kempen 

• Vice-voorzitter Raad van Beheer van ds. Pierson College in 
 's-Hertogenbosch

• Lid Auditcomissie PO-Raad Utrecht

• Lid Netwerk Financiën en Huisvesting PO-Raad Utrecht

Dhr. C.G.C.G. (Carlo) Segers MA
 Lid College van Bestuur 

Nevenfucties  
• Lid Raad van Toezicht ROC Zadkine te Rotterdam 

• Lid netwerk Onderwijsinnovatie en ICT PO-Raad Utrecht
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2.1 Algemene informatie
Wij	zijn	een	enthousiaste,	ambitieuze	onderwijsstichting	met	30	
basisscholen	in	de	gemeenten	Bergeijk,	Cranendonck,	Heeze-Leende,	
Valkenswaard	en	Waalre.	Onze	scholen	zijn	verdeeld	over	15	clusters	
in	3	regio’s.	SKOzoK	staat	voor	Samen	Koersen	op	Zichtbare	Onderwijs	
Kwaliteit.	Ongeveer	570	medewerkers	verzorgen	samen	primair	
onderwijs	voor	circa	5.700	leerlingen.	Van	onze	scholen	zijn	er	28	
rooms	katholiek	en	hebben	2	scholen	een	protestants-christelijke	
grondslag.	Ook	hebben	we	2	dependances	waar	we	onderwijs	
verzorgen	aan	asielzoekerskinderen.	SKOzoK	telt	één	basisschool	
voor	speciaal	basisonderwijs.

In	1968	is	onze	stichting	ontstaan	uit	een	aantal	fusies	van	
schoolbesturen	voor	primair	onderwijs	in	de	gemeenten	Valkenswaard,	
Bergeijk	en	Waalre.	Toen	in	1998	ook	de	scholen	uit	Cranendonck	en	
Leende	zich	aansloten,	heeft	de	Stichting	Katholiek	Onderwijs	Zuid	
Oost	Kempen	haar	huidige	vorm	gekregen.	In	2006	is	(vanwege	het	
aansluiten	van	2	protestants-christelijke	scholen)	de	naam	gewijzigd	
in:	‘Samen	Koersen	Op	Zichtbare	Onderwijs	Kwaliteit’	(SKOzoK).	Sinds	
2006	is	er	een	besturingsmodel	met	een	Raad	van	Toezicht	en	een	
College	van	Bestuur.	Wij	hanteren	de	Code	Goed	Bestuur	van	de	
PO-raad.	

Op	grond	van	de	Kwaliteitswet,	beschikt	SKOzoK	over	een	
klachtenregeling.	In	het	jaar	2015	zijn	er	geen	klachten	gemeld	
of	in	behandeling	geweest	bij	de	landelijke	klachtencommissie.	

2.	Dit	zijn	wij

2.2 Organisatiestructuur

MR-en

Raad van Toezicht

Staf

GMR College van Bestuur

Clusterdirecties

Schoolteams

Kwaliteitsondersteuning/
Lichte ondersteuning

Pastoor Jansenplein 21

5504 BS te Veldhoven

Telefoon: 040-2531201

E-mail: info@skozok.nl

Website: www.skozok.nl

Bestuursnummer: 31384
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2.3 De Raad van Toezicht   
“Goed	onderwijs	is	een	van	de	grootste	aanjagers	van	de	
toekomst	van	Nederland.	Dat	bepaalt	onze	economische	
groei”,	aldus	staatssecretaris	Dekker	naar	aanleiding	van	
het	rapport	Platform	Onderwijs	2032.	99%	van	de	lezers	
zal	het	hier	mee	eens	zijn.	Maar	als	we	het	uitdiepen	dan	
zien	we	dat	vele	interpretaties	mogelijk	zijn	over	wat	goed	
onderwijs	is	en	wat	voor	effect	het	zou	moeten	hebben.	

Het	onderwijsdebat	is	al	tientallen	jaren	bezig	en	kent	vele	
kenners,	van	wetenschap	tot	professionals,	van	ouders	
tot	politici.	Elke	paar	jaar	wordt	er	weer	een	steen	in	de	
politieke	vijver	gegooid	om	het	water	in	beweging	te	
krijgen.	En	elke	paar	jaar	ontstaan	er	uit	deze	discussies	
weer	innovatierichtingen	in	het	onderwijs.	Innovaties	die	
voortkomen	uit	een	mix	van	wetenschappelijke	en	politieke	
inzichten.	En	toch	lijkt	het	erop	dat	dit	innovatiedenken	
vaak	aan	de	dagdagelijkse	praktijk	voorbij	gaat.	

De	dagdagelijkse	praktijk	is	ook	veel	weerbarstiger	dan	het	
innovatiedenken.	Besturen	en	professionals	hebben	hun	
handen	vol	aan	de	mooie	opdracht	die	hen	is	gegeven:	
talentontwikkeling	van	onze	kinderen.	Innovaties	in	het	
onderwijs	komen,	zo	lijken	al	die	rapporten	te	constateren,	
onvoldoende	van	de	grond.	Want	met	die	volle	agenda	
lijkt	het	alsof	er	een	beperkte	ruimte	voor	innovatie	is.	
Want	waarom	moet	het	nu	weer	anders.	De	dagdagelijkse	
praktijk	lijkt	innovaties	steeds	weer	te	overleven.

Toch	komen	er	ook	interessante	uitdagingen	voort	uit	het	
Platform	Onderwijs	2032.	Investeren	in	burgerschap	is	er	
zo	eentje.	Investeren	in	ICT-vaardigheden	is	een	volgende.	
In	mijn	gesprekken	met	besturen	en	professionals	uit	de	
onderwijswereld	zijn	dit	ook	thema’s	die	vaak	worden	
aangeraakt.	Wat	mij	opvalt	is	dat	er	relatief	weinig	
mee	wordt	gedaan,	omdat	de	onderwijswereld	zich	
vaak	afhankelijk	voelt	van	formele	wet-	en	regelgeving.	
Professionals	komen	zo	niet	aan	de	bal,	aan	het	eigen	
stuur	te	zitten	van	de	innovatie,	die	volgens	mij	echt	
gevraagd	wordt.	De	omgeving	waar	onze	kinderen	straks	
een	zelfstandig	bestaan	in	mogen	opbouwen,	verandert	in	
sneltreinvaart.	Disruptie	van	bestaande	concepten	is	aan	
de	orde	van	de	dag	en	het	kan	je	zo	maar	gebeuren	dat	je	
opgeleid	wordt	voor	een	beroep	wat	over	10	jaar	niet	meer	
bestaat.	Een	voorbeeld	is	de	rij-instructeur.	Wellicht	een	
droom	van	uw	zoon	of	dochter.	Maar	wat	blijft	er	over	van	
deze	droom	als	we	over	10	jaar	in	zelfsturende	auto’s	rijden?	
We	zitten	midden	in	een	tijdperk	waarin	revolutionair	
bestaande	zekerheden	omver	vallen.	Is	dit	bedreigend,	ja.	
Biedt	het	kansen,	ja	ook.	Het	ontdekken	en	ontwikkelen	van	
de	talenten	van	onze	kinderen	in	dit	tijdperk	is	hiermee	een	
fantastische	uitdaging.	SKOzoK	heeft	er	voor	gekozen	zelf	
richting	te	kiezen.	Een	richting	die	is	ingegeven	door	“leren	
leren.”	Met	leren	leren	ontwikkelen	onze	kinderen	zelf	hun	
vaardigheden	om	te	leren.	Met	deze	filosofie	worden	onze	
kinderen	in	staat	gesteld	om		zichzelf	te	ontwikkelen	in	
vervolgonderwijs	en	het	maximale	uit	zichzelf	te	halen,	
ieder	binnen	zijn	eigen	grenzen.	
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Per	1	februari	2015	heeft	Jeannette	Dekker	haar	
lidmaatschap	van	de	RvT	moeten	beëindigen	in	verband	
met	een	nieuwe	werkkring	en	daarbij	gepaard	gaande	
verhuizing.	In	het	voorjaar	van	2015	heeft	de	RvT	daarom	
een	selectieprocedure	in	gang	gezet	voor	de	opvolging.	
Per	1	augustus	2015	is	dhr.	Jeroen	van	den	Berg	benoemd	
als	lid	van	de	Raad	van	Toezicht.	Omdat	voorafgaand	aan	
de	selectieprocedure	voldoende	inhoud	is	gegeven	aan	
het	functioneren	van	de	Raad	van	Toezicht,	heeft	er	geen	
separate	evaluatie	plaatsgevonden	in	2015.

Jos	van	Nunen
Voorzitter Raad van Toezicht

; De	remuneratiecommissie	
beoordeelt	het	functioneren	van	het	College	
van	Bestuur	en	ziet	erop	toe	dat	het	College	van	
Bestuur	de	belangen	en	doelen	van	de	organisatie	
en	alle	betrokken	partijen	op	een	evenwichtige	
wijze	in	acht	neemt.	De	remuneratie	commissie	is	
tweemaal	bijeen	geweest	in	gesprek	met	de	leden	
van	het	College	van	Bestuur.	

; De	financiële	commissie	
is	belast	met	de	voorbereiding	van	het	gesprek	over	
begroting	en	jaarrekening	en	adviseert	daarnaast	
het	college	over	financiële	en	beheersmatige	
zaken.	De	financiëlecommissie	is	twee	keer	bijeen	
geweest.	

; De	onderwijscommissie	
beoogt	aandacht	te	geven	aan	de	
kwaliteitsdiscussie	die	continue	gevoerd	dient	
te	worden.	De	onderwijscommissie	is	tweemaal	
in	gezamenlijkheid	met	de	leden	van	het	
College	van	Bestuur	bijeen	geweest.	

Als	Raad	van	Toezicht	dragen	wij	onze	steen	bij	aan	de	
ontwikkeling	van	SKOzoK.	Dit	doen	we	door	gesprekken	te	
voeren	over	de	toekomst	van	SKOzoK	met	professionals,	
ouders	en	het	bestuur	van	SKOzoK.	Wij	verantwoorden	ons	
hier	graag	over.	In	2015	is	de	raad	zes	keer	in	vergadering	
bijeen	geweest.	De	Raad	van	Toezicht	kent	daarnaast	drie	
commissies,	die	gericht	zijn		op	specifieke	doelstellingen	van	
de	Raad	van	Toezicht	en	de	besluitvorming	voorbereiden:	
de	renumeratie-,	de	onderwijs-	en	de	financiële	commissie.	

Daarnaast	hebben	de	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	in	
2015	twee	werkbezoeken	gebracht:	op	10	april	aan	Fleurrijk	
op	het	AZC	in	Budel	en	op	20	november	aan	
Bs.	de	Zonnesteen	in	Bergeijk.	

Op	12	maart	2015	was	er	een	ontmoeting	met	de	
Gemeenschappelijke	Medezeggenschapsraad	van	SKOzoK.
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 Dhr. drs. J.M.M. (Jos) van Nunen 
Voorzitter en lid Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Lumens Groep te Eindhoven
Nevenfuncties: Bestuurslid coöperatie I-kracht te Gouda, Voorzitter 
Stichting PeuterSpeelzaalWerk te  Geldrop-Mierlo, lid Raad van Toezicht 
CKE, lid Raad van Toezicht stichting PAMM, bestuurslid coöperatie 
WeHelpen.nl, vice-voorzitter bestuur Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk, Voorzitter programmabeleid bepalend orgaan 
Studio040, bestuurslid Stichting Geluk Dichtbij

 Mw. ir. A.C. (Jeannette) Dekker MRE (tot 1 februari 2015)

Secretaris, vicevoorzitter en lid Financiële Commissie 
Hoofdfunctie: Manager wijkontwikkeling Woningcorporatie 
Area te Uden en Veghel

 Dhr. drs. B. (Bart) K. van Linder 
Vice-voorzitter, lid Onderwijscommissie en lid Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar en senior adviseur/trainer/coach 
Actor Adviseurs te Waalre
Nevenfunctie: Hospitality Consultant Hotel Management School 
te Maastricht

Samenstelling	
In	2015	had	de	Raad	van	Toezicht	de	volgende	samenstelling:

 Mw. drs. M.M. (Marijke) van Vijfeijken
Algemeen lid en lid Onderwijscommissie
Hoofdfunctie: Senior onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit 
van Leren op Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 Mw. M.G.J. (Marjo) van Doormalen, RA
Algemeen lid en lid Financiële Commissie
Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar, Van Doormalen Accountant 
in Business B.V. te Waalre 

 Dhr. drs. J.P.A.  (Jeroen) van den Berg 
(vanaf 1 september 2015) 

Algemeen lid en lid Financiële Commissie
Hoofdfunctie: Directeur Strategie Plus te Nijmegen
Nevenfunctie: lid Geschillencommissie CAO BVE
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Samenstelling	
In	de	Gemeenschappelijke	Medezeggenschapsraad	
hebben	5	personeelsleden	en	5	ouders	zitting.	

Elk	van	onderstaande	regio’s	(van	ongeveer	gelijke	
grootte)	wordt	hierbij	vertegenwoordigd	door	telkens	
één	personeelslid	en	één	ouder.	Eind	2015	had	de	
Gemeenschappelijke	Medezeggenschapsraad	de	
volgende	samenstelling:

2.4 De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad
2015	stond	voor	de	GMR	in	het	teken	van	consolideren	en	
‘achterstallig	onderhoud.’	Daarnaast	was	er	meer	behoefte	
aan	wezenlijk	contact	tussen	de	verschillende	MR-en	en	
de	GMR,	vandaar	dat	er	voorzien	is	in	een	inloopspreekuur	
voorafgaand	aan	elke	GMR	vergadering.	Hier	wordt	graag	
gebruik	van	gemaakt.

Dit	jaar	stond	de	nieuwe	CAO	vaak	op	de	agenda	van	de	
GMR.	Er	is	een	commissie	samengesteld	uit	afgevaardigden	
van	P&O,	Kwaliteitsondersteuners	en	GMR,	om	de	keuze	
tussen	overleg-	of	basismodel	goed	voor	te	bereiden.	Deze	
commissie	heeft	een	aantal	aanbevelingen	gedaan	om	de	
invoering	van	dit	model	op	alle	scholen	eenvoudiger	en	
gelijkmatiger	te	laten	verlopen.

Dit jaar heeft, naast de vaste punten, 
onder andere ook op de agenda gestaan:
• De	voortgang	van	het	Koersplan	
• Allocatie	van	het	personeel	
• Passend	onderwijs
• Evaluatie	Lichte	Ondersteuning	
• Personeelsbeleid
• Organisatie	van	de	clusters
• Communicatiebeleid

Omdat	de	(huishoudelijke)	reglementen	van	de	MR	en	
GMR	aan	onderhoud	toe	waren,	is	hiermee	in	2015	een	
start	gemaakt.	De	laatste	hand	daaraan	wordt	begin	2016	
gelegd.

Doordat	vicevoorzitter	Peter	Prein	een	andere	functie	
binnen	de	organisatie	kreeg,	kwam	er	een	vacature,	die	is	
opgevuld	door	mevrouw	Peggy	Schilder.	Als	vicevoorzitter	
is	Ineke	Mensink	benoemd.	Ook	verlieten	twee	ouders	de	
GMR.	Daarvoor	in	de	plaats	zijn	mevrouw	Dian	Botteram	en	
mevrouw	Arianne	Souljé	gekomen.

Voor	het	jaar	2016	staan	er	weer	vele	uitdagingen	te	
wachten,	maar	met	een	goede	samenwerking	tussen	
MR-en,	GMR	en	bestuur	zien	wij	dit	jaar	vol	vertrouwen	
tegemoet.

Ineke	Mensink	
Vicevoorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Dhr. D. (Dave) Zwarts
Voorzitter (St Martinus)

Mevr. N. (Nadine) Meertens 
(Schepelweyen)

Mevr. A. (Arianne) Souljé 
(De Wilderen) (plaatsvervanger 
voor de regio Cranendonck)

Mevr. T. (Thea) Raijmakers
(de Boogurt)

Mevr. S. (Sieka) van Vlerken
(De Dorenhagen)

Mevr. E. (Els) van de Laak
(De Talententoren)

Dhr. R. (René) Delreu
(De Zonnesteen)

Mevr. I. (Ineke) Mensink
Vicevoorzitter/Penningmeester
(De Ster)

Mevr. D. (Dian) Botteram 
(Christoffelschool)

Mevr. P. (Peggy) Smets 
(De Wilderen)
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Regio	Bergeijk

Cluster 1	 	 	 1a  Sint Gerardus   Witrijtseweg 9a, Bergeijk
      1b  De Klepper    Kapellerweg 4, Luyksgestel

Cluster 2		 	 2a  Beisterveld   Hegmulder 6, Bergeijk
      2b  Sint Bernardus  Loo 109, Bergeijk

Cluster 3		 	 3a  Prinses Beatrix   Domineestraat 2, Bergeijk
      3b  De Zonnesteen  Papaverstraat 6, Bergeijk

Cluster 4   4a	 De Ster     Dorpstraat 15, Westerhoven
      4b		 Sint Willibrordus Schoolstraat 15, Riethoven

Regio	Heeze-Leende/Cranendonck

Cluster 12	 	 12a De Triangel    Breedvennen 3, Leende
	 	 	 	 	 	 12b Sint Jan     St. Jan Baptistastraat 1, Leende
	 	 	 	 	 	 12c De Talententoren Beukenlaan 6, Sterksel

Cluster 13	 	 13a Sint Joan     Van Schaiklaan 9, Soerendonk
	 	 	 	 	 	 13b De Stapsteen   Kijkakkers 1a2,  Maarheeze	

Cluster 14	 	 14a De Schatkist   De Korenbloem 2, Budel
	 	 	 	 	 	 14b De Boogurt   Jan v. Schoonvorststr. 2, Budel	

Cluster 15	 	 15a De Wereldwijzer Pater Ullingsstraat 3,Budel-Schoot
	 	 	 	 	 	 15b Sint Andreas   Hoofdstraat 212, Budel-Dorplein

AZC-scholen	 15b Kleurrijk     Hoofdstraat 212, Budel-Dorplein
	 	 	 	 	 	 16  Fleurrijk      Randweg Oost 23, Budel

Regio	Aalst-Waalre/Valkenswaard

Cluster 5		 	 5  De Wilderen   Meester Slootsweg 1, Waalre

Cluster 6		 	 6a De Drijfveer    Willem Smulderspl. 5, Aalst
      6b Christoffelschool Maximilliaanlaan 1, Aalst-Waalre

Cluster 7		 	 7  Schepelweyen   Hoefsmidwei 4, Valkenswaard

Cluster 8   8a	 Agnetendal    Helenadal 20, Valkenswaard
      8b		 Sint Martinus   Groenstraat 1, Valkenswaard

Cluster 9   9a	 De Pionier     Kromstraat 12, Valkenswaard
      9b	 Sint Servatius   Dorpsstraat 57, Borkel en Schaft

Cluster 10  10		 De Dorenhagen  Hertog Hendrikstraat 1, Valkenswaard
      10		 De Windroos   Haagstraat 134, Valkenswaard
      10		 De Zonnewijzer  Haagstraat 136, Valkenswaard

Cluster 11  11a	 De Grasspriet   Van de Venstraat 9, Valkenswaard
      11b	 De Smelen    De Smelen 109, Valkenswaard

Meer informatie

over onze scholen? 

Kijk op www.skozok.nl
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3.1 Onze missie, identiteit en visie

 Missie
We	bieden	onze	leerlingen	eigentijds onderwijs in een uitdagende 
leeromgeving,	zodanig	dat	zij	zich	optimaal	kunnen	ontwikkelen.	

 Visie
; We	verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs,	waar	de	mogelijkheden	
	 en	interesses	van	het	kind	centraal	staan.	De	leerling	leert	in	dialoog	met	
	 medeleerlingen,	de	leerkracht	en	de	omgeving.	We	bieden	een	passend	
	 onderwijsarrangement	aan,	zo	dicht	mogelijk	bij	huis.	
; SKOzoK	is	een open en lerende gemeenschap,	waarin	onze	medewerkers	

	 op	professionele	wijze	werken	en	leren.	Dit	houdt	onder	andere	in	dat	we		
	 verantwoordelijkheid	nemen,	voorbeeldgedrag	laten	zien	en	elkaar	aanspreken	

; We	onderhouden	een	proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie	
	 met	ouders,	ketenpartners	en	gemeenten.	
; Onze	organisatie	werkt efficiënt en effectief,	waardoor	we	de	beschikbare	
	 middelen	zo	goed	mogelijk	benutten.	

 Identiteit 
SKOzoK	staat	voor	een	brede, levensbeschouwelijke identiteit,	
gebaseerd	op	de	christelijke	normen	en	waarden.

3.	Hier	staan	wij	voor
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 3.2 Onze strategie, ons Koersplan  
Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) 
verzorgen. Daarom kijken wij kritisch naar de wereld 
om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe 
ontwikkelingen. Onze strategie beschrijven wij in ons 
Koersplan. Hiermee geven we richting aan de organisatie. 

Na	een	uitgebreid	en	zorgvuldig	proces	hebben	we	
onze	strategie	voor	de	periode	2014	-2018	begin	2014	
beschreven	in	ons	Koersplan.	Al	onze	collega’s	zijn	bij	de	
totstandkoming	betrokken	geweest	en	ook	leerlingen,	

; 	 Leerkracht	leidt
; 	 Methodes zijn	leidend
; 	 Onbewust	in	leren	leren

;		 Leerkracht is	primair  
  verantwoordelijk	in	leerproces
;		 Hoge	betrokkenheid	van	de	
	 	 leerkracht	bij	eigen groep
;		 Leerkrachten	en	ouders	hebben	
	  ieder een eigen rol

; 	 Leren	in de	klas
;		 Expertise	binnen de groep 
	 	 benutten

Slimmer	organiseren

in 2014

Samen	ontwikkelen
leergemeenschap

Excellent	in	leren	leren
; 	 Leerkracht	begeleidt
; 	 Leerlijnen zijn	leidend
; 	 Bewust bekwaam	in	leren	leren

;		 Kind medeverantwoordelijk 
	 	 in	leerproces
;		 Hoge	betrokkenheid	van	de	
	 	 leerkracht	bij	alle groepen
;		 Leerkrachten	en	ouders	hebben	
	 	 partnerschap	in	leren

; 	 Leren in en buiten de	klas
; 	 Expertise	naar de school
	 	 toe halen

in 2018

ouders	en	vele	andere	belanghebbenden	hebben	een	
bijdrage	geleverd.	

Door	middel	van	een	korte	animatie	op	de	website
(www.skozok.nl/onze-koers/koersplan)	kun	je	
kennismaken	met	ons	Koersplan	en	de	drie	focuspunten	
die	we	hebben	gekozen.

De	door	ons	gewenste	ontwikkeling	in	deze	beleidsperiode	
hebben	we	beknopt	beschreven	in	onderstaand	schema:
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• Focus	op	hoofdlijnen
Het	Koersplan	geeft	focus	op	hoofdlijnen.	Aan	ieder	van	
de	drie	focuspunten	is	een	aantal	hoofddoelstellingen	
gekoppeld.	Deze	hoofddoelstellingen	zijn	per	(school)
jaarschijf	uitgewerkt	in	jaardoelstellingen.	Om	onze	
strategie	en	doelstellingen	actueel	te	houden,	stellen	we	
ieder	jaar	in	april	een	nieuw	jaarplan	op	met	concrete	
doelstellingen	voor	onze	organisatie	voor	het	volgende	
schooljaar.	Dit	jaarplan	noemen	we	het	Kompas.	

• Concrete	invulling	op	scholen
Bij	het	bepalen	van	doelstellingen	op	organisatieniveau	
wordt	er	ruimte	gehouden	voor	concrete	invulling	op	
schoolniveau.	Zo	vormen	het	Koersplan	en	het	Kompas	
de	basis	waarmee	onze	scholen	hun	schoolplannen	
vormgeven.	Hierdoor	ontstaat	er	optimale	aansluiting	
tussen	de	strategische	doelen	van	de	organisatie	als	
geheel	en	de	dertig	verschillende	scholen.	In	de	eerste	
helft	van	2015	hebben	alle	scholen	hun	schoolplannen	
voor	de	periode	van	2015-2019	gemaakt.	De	schoolplannen	
sluiten	allemaal	aan	op	het	Koersplan	en	hebben	dezelfde	
focuspunten.	De	manier	waarop	er	wordt	gewerkt	
aan	de	realisatie	van	de	focuspunten,	verschilt	per	
school.	De	scholen	maken	voor	iedere	(school)jaarschijf	
een	schoolontwikkelingsplan,	dat	de	belangrijkste	
doelstellingen	voor	dat	betreffende	jaar	beschrijft.

3.	Slimmer	organiseren	 	
Door	de	krimp	van	het	aantal	leerlingen	in	

de	regio,	worden	de	scholen	gemiddeld	door	

steeds	minder	leerlingen	bezocht.	Dit	vereist	

flexibiliteit	in	de	organisatie	van	het	leren.	

Centraal	staat	het	leer	arrangement	van	

de	leerlingen;	de	organisatie,	de	rol	van	de	

leerkracht	en	de	leeromgeving	zijn	daaraan	

ondersteunend.	

2.	Samen	ontwikkelen	
van	de	leergemeenschap	
De	verdere	professionalisering	van	leer-
krachten	laat	SKOzoK	vooral	in	de	praktijk	
plaatsvinden,	waarbij	het	uitgangspunt	is	
om	met	en	van	elkaar	te	leren	en	dat	het	
geleerde	direct	toepasbaar	is	in	de	praktijk.	
Daarnaast	worden	ook	de	ouders	intensief	
betrokken	bij	het	leren	om	de	leergemeen-
schap	verder	te	versterken.	

1.	 Excellent	in	leren	leren	 		
Naast	goede	cognitieve	leeropbrengsten	

en	planmatig	werken	aan	de	sociaal-

emotionele	ontwikkeling,	wil	SKOzoK	

de	verantwoordelijkheid	voor	de	eigen	

ontwikkeling	bij	leerlingen	stimuleren,	

alsmede	het	vergroten	van	hun	zelfkennis	

over	hoe	ze	(het	beste	kunnen)	leren.

Focuspunten Koersplan 
SKOzoK voor 2014-2018

In dit bestuursverslag 
kijken we terug op het eerste 

jaar van ons nieuwe Koersplan . 
De focuspunten hebben in dit 

verslag een prominente plaats.
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• Koersdragers	
Om	het	eigenaarschap	bij	onze	directeuren	verder	te	
versterken,	hebben	we	per	focuspunt	een	clusterdirecteur	
als	koersdrager	benoemd.	Deze	drager	heeft	als	taak	
de	organisatie	te	prikkelen,	om	zo	de	realisatie	van	de	
focuspunten	te	stimuleren.	De	drie	koersdragers	hebben	
hiervoor	een	plan	van	aanpak	opgesteld,	waarbij	ze	
ondersteund	worden	in	de	uitvoering	door	diverse	
geledingen	binnen	de	organisatie.	In	het	kader	van	
samenwerking	en	afstemming	vindt	periodiek	overleg	
plaats	met	het	bestuur	en	de	Koersdragers.	

2015	was	het	eerste	volledige	jaar	waarin	door	de	
Koersdragers	aan	de	realisatie	van	focuspunten	uit	het	
Koersplan	werd	gewerkt.	In	2015	was	de	inzet	voor	het	
focuspunt	‘Excellent	in	leren	leren’	vooral	gericht	op	
het	inspireren	van	de	collega’s.	Hier	hoort	verder	de	
ontwikkeling	van	een	gemeenschappelijk	gedragen	
leidraad	bij,	zodat	we	met	elkaar	dezelfde	“taal	spreken”	
en	we	optimaal	gebruik	kunnen	maken	van	elkaars	
ervaringen.	
De	organisatie	van	een	SKOzoK-brede	inspiratiemiddag	
over	Leren	leren,	waarover	later	in	dit	verslag	meer	te	
lezen	is,	was	één	van	de	activiteiten	in	dit	kader.

Voor	het	tweede	focuspunt	’samen	ontwikkelen	van	
de	leergemeenschap’	was	in	2015	het	doel	dat	de	
collega’s	elkaar	meer	ontmoeten	en	zo	hun	kennis	en	
vaardigheden	kunnen	delen.	In	de	scholen	is	steeds	meer	

te	zien	dat	leerkrachten	elkaar	meer	opzoeken	als	het	
gaat	over	groepsbesprekingen,	rapportages	opstellen,	
kindbesprekingen	en	groepsplannen	maken.	
Een	volgende	stap	is	om	dit	meer	schooloverstijgend	te	
doen.

Voor	het	derde	focuspunt	‘Slimmer	organiseren’	was	
het	streven	dat	op	alle	scholen	op	een	zichtbare	manier	
stappen	worden	gezet	met	een	vorm	van	groeps-/
schooldoorbrekend	werken.	Dit	heeft	er	onder	andere	
toe	geleid	dat	op	het	gebied	van	omgaan	met	hoog	en	
meerbegaafdheid		uitwisseling	is	ontstaan	tussen	collega’s	
van	verschillende	scholen	in	Bergeijk	en	Valkenswaard.	We	
zien	op	onze	scholen	dat	op	een	groeiend	aantal	scholen	er	
meer	in	units	wordt	gewerkt,	waarin	groepsdoorbrekende	
instructies	worden	gegeven	of	thematisch	wordt	gewerkt	
(gekozen	dan	wel	gestuurd).

Ook	zijn	de	directies	in	mei/juni	met	elkaar	in	gesprek	
gegaan	over	elkaars	schoolontwikkelingsplannen,	om	zo	
meer	verbinding	te	bewerkstelligen.	
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 3.3 We zijn op weg met ons Koersplan 
Natuurlijk willen we in de periode 2014-2018 volgen hoe 
onze strategie, zoals beschreven in het Koersplan, zich 
ontwikkelt en de voortgang van de implementatie volgen. 
Uiteraard omdat we de doelen die daar in staan willen be-
reiken, maar ook om gedurende de looptijd van vier school-
jaren bij te kunnen stellen en te sturen als dat nodig is.

Door	middel	van	de	verantwoordingscyclus	binnen	
SKOzoK,	monitoren	we	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	
en	krijgen	we	inzicht	in	de	belangrijkste	personele	
en	financiële	kengetallen.	Daarnaast	volgen	wij	de	
realisatie	van	ons	jaarplan	en	het	Kompas	via	de	reguliere	
gesprekscyclus	met	directeuren:	van	managementcontract	
via	voortgangsgesprek	naar	het	beoordelen	van	de	
resultaten.	Het	krijgen	van	inzicht	in	de	ontwikkeling	van	de	
focuspunten	binnen	onze	organisatie	is	niet	zo	eenvoudig,	
omdat	het	met	name	kwalitatieve	doelstellingen	zijn.	We	
evalueren	en	reflecteren	gezamenlijk	op	gezette	tijden	over	
de	voortgang.	Hieronder	wordt	beschreven	hoe	dit	proces	
verloopt	binnen	SKOzoK.

• Beginmeting	
Bij	de	start	van	het	Koersplan	in	september	2014	vond	een	
beginmeting	plaats	door	zowel	aan	de	directeuren	als	aan	
de	kwaliteitsondersteuners,	onafhankelijk	van	elkaar,	een	
vragenlijst	voor	te	leggen.	
Deze	beginmeting	had	drie	doelen:
• inzicht	krijgen	in	wat	de	relevante	items	zijn;
• oefenen	hoe	we	deze	items	kunnen	operationaliseren;
• het	gesprek	over	deze	onderwerpen	met	elkaar	
	 opstarten.

De	directeuren	en	de	kwaliteitsondersteuners	zijn	aan	de	
hand	van	de	resultaten	van	de	beginmeting	aan	de	slag	
gegaan	om	het	hoge	ambitieniveau	te	behouden	en	om	
onze	focuspunten	daadwerkelijk	te	realiseren.

• Vervolgmeting	
In	september	2015	is	er	een	vergelijkbare	meting	
uitgezet	om	zicht	te	krijgen	op	de	stand	van	zaken	op	de	
belangrijkste	thema’s	na	één	jaar	in	deze	beleidsperiode.	De	
vragenlijst	werd	wederom	zowel	aan	de	directeuren	als	de	
kwaliteitsondersteuners	voorgelegd	en	ook	deze	keer	werd	
er	gevraagd	om	de	lijst	onafhankelijk	van	elkaar	in	te	vullen.	
Om	een	vergelijking	mogelijk	te	maken,	waren	de	vragen	
deels	hetzelfde	als	de	vorige	keer.	Deels	waren	de	vragen	
ook	anders	als	gevolg	van	het	voortschrijdende	inzicht	dat	
we	bij	de	eerste	meting	hadden	opgedaan.

Uit	deze	evaluatie	bleek	onder	meer	dat	waar	bij	de	
beginmeting	in	2014	nog	op	gemiddeld	bij	3	vakgebieden	
met	groepsplannen	gewerkt	werd,	dit	gemiddelde	een	jaar	
later	op	bijna	4	vakken	lag.	De	mate	waarin	er	door	leerlingen	
groepsdoorbrekend	werd	gewerkt,	lag	zo’n	10	procent	hoger	
dan	de	respondenten	vorig	jaar	aangaven.	De	evaluatie	
in	2015	liet	ook	zien	dat	de	positieve,	lerende	houding	van	
leerkrachten	verder	toenam;	een	belangrijke	voorwaarde	om	
de	leerlijn	meer	leidend	te	laten	zijn	dan	de	methode.

Overall	was	de	conclusie	van	de	vervolgmeting	dat	
de	ontwikkelingen	op	de	belangrijke	thema’s	van	het	
Koersplan	als	positief	werden	gezien.	
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Er	werd	aantoonbaar	meer	met	groepsplannen	gewerkt	
en	er	werden	initiatieven	genomen	om	leren	leren	te	
stimuleren	bij	leerlingen.	Op	de	meeste	onderdelen	waren	
directeuren	en	kwaliteitsondersteuners	redelijk	eensgezind	
in	hoe	zij	naar	het	team	keken.	Over	de	mate	waarin	
leerkrachten	samenwerken,	bestond	het	grootste	verschil	
van	inzicht.	Op	dit	terrein	is	sowieso	nog	veel	te	winnen.	

De	voorwaarden	om	te	komen	tot	een	afgestemd	
onderwijsaanbod	waarbij	de	leerlijnen	leidend	zijn,	werden	
als	(licht)	voldoende	beschouwd.	De	volgende	stap	die	
wij	willen	zetten	in	deze	beleidsperiode,	is	de	beoogde	
verschuiving	van	methode-gestuurd	naar	leerlijn-gestuurd	
leren	in	de	groepen.

• Op	Koers!
Daarnaast	hebben	we	in	2015	voorbereidingen	getroffen	
om	halverwege	de	looptijd	van	ons	Koersplan	een	
ontwikkelingsgerichte	evaluatie	voor	het	gehele	
onderwijzend	personeel	te	realiseren.	Ons	uitgangspunt	
daarbij	is	dat	het	gesprek	met	elkaar	voeren	over	hoe	wij	
onze	doelen	kunnen	bereiken,	nog	belangrijker	is	dan	de	
pogingen	om	de	ontwikkelingen	meetbaar	te	maken.	In	
2016	zal	deze	tussentijdse	evaluatie	van	het	Koersplan	
worden	uitgevoerd	via	het	project	‘Op	Koers!’.
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 Resultaten
Deze	doelstellingen	zijn	op	organisatieniveau	geformuleerd.	Om	deze	strategische	doelstellingen	te	
realiseren,	zijn	er	volop	initiatieven	ondernomen,	zowel	op	schoolniveau	als	op	organisatieniveau,	
die	bij	hebben	gedragen	aan	de	realisatie	van	deze	doelstellingen.	Hieronder	wordt	het	resultaat	
hiervan	-	per	doelstelling	-	beschreven.	

 Doelstellingen
Aan	het	focuspunt	‘Excellent	in	leren	leren’	waren	voor	het	schooljaar	2014/2015	de	volgende	
doelstellingen	verbonden:
 1.		 Cognitieve	opbrengsten	op	alle	scholen	passend	bij	de	schoolpopulatie.
 2.		 Zien	is	op	alle	scholen	in	gebruik	en	gevuld	op	de	twee	hoofdonderdelen.
 3.		 Een	expertgroep	stelt	hoofdlijnen	op	van	de	leerlijn	leren	leren	en	initieert	
	 	 implementatieproces	in	de	organisatie.
 4.		 Op	alle	scholen	wordt	handelingsgericht	gewerkt	met	behulp	van	groepsplannen
	 	 voor	het	cognitieve	domein.

Leren bij

Sociaal-

emotionele

ontwikkeling

Leren leren

Cognitieveontwikkeling

 Toelichting 
Met	het	eerste	focuspunt	‘Excellent	in	leren	leren’	willen	wij	binnen	SKOzoK,	naast	goede	cognitieve	
leeropbrengsten	en	planmatig	werken	aan	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling,	de	verantwoordelijkheid	
voor	de	eigen	ontwikkeling	bij	leerlingen	stimuleren,	net	als	het	vergroten	van	hun	zelfkennis	over	hoe	
ze	(het	beste	kunnen)	leren.	Op	alle	scholen	wordt	er	gewerkt	aan	een	leerprogramma	waarin	een	
balans	te	vinden	is	tussen	kennis,	cognitieve	ontwikkeling	en	het	‘leren	leren.’	Wij	vinden	dat	het	kind	
(stapsgewijs)	eigenaar	van	zijn	of	haar	leerproces	moet	worden	en	dus	stimuleren	we	het	ontwikkelen	
van	eigenaarschap	voor	het	leren.	Betekenisvol	leren	is	daarbij	het	uitgangspunt.	Van	de	leerkracht	
wordt	verwacht	dat	hij	of	zij	steeds	meer	begeleider	wordt	in	plaats	van	leider.

4.	Excellent	in	leren	leren
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 Doelstelling 1
Cognitieve opbrengsten passen bij de 
schoolpopulatie.

De	cognitieve	opbrengsten	op	organisatieniveau	lagen	
in	2015	boven	het	landelijk	gemiddelde:	SKOzoK	scoorde	
gemiddeld	535,9,	terwijl	het	landelijk	gemiddelde	535,3	was.	
De	eindopbrengsten	per	school	zijn	te	vinden	in	hoofdstuk	
7,	paragraaf	3.		

 Doelstelling 2
ZIEN is op alle scholen in gebruik en gevuld op de 
twee hoofdonderdelen. 

Wij	willen	planmatig	werken	aan	de	sociaal-emotionele	
ontwikkeling	van	onze	leerlingen.	Wij	geven	daarbinnen	
SKOzoK	onder	andere	vorm	aan	door	gebruik	te	maken	van	
ZIEN	en	KIJK.	In	het	eerste	jaar	van	deze	beleidsperiode	is	
ZIEN	in	gebruik	genomen	op	alle	scholen	en	is	voor	95%	van	
de	leerlingen	minimaal	de	hoofdonderdelen	(welbevinden	
en	betrokkenheid)	ingevuld.	

KIJK!
KIJK! 1-2 is een praktisch hulpmiddel voor het 
gestructureerd observeren, registreren en volgen 
van de ontwikkeling van jonge kinderen (van 3 
t/m 6 jaar) uit groep 1 en 2 van de basisschool. 
De kinderen worden geobserveerd aan de hand 
van ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op 
wetenschappelijk onderzoek en op ervaringen uit 
de praktijk. Bij het invullen geven we op basis van 
onze observatie per ontwikkelingsaspect aan in 
welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich 

bevindt. In samenhang met de basiskenmerken 
van het kind, de betrokkenheid en eventuele 
risicofactoren, ontstaat een compleet beeld van 
de ontwikkeling. Daarnaast geeft het programma 
ook een overzicht op groepsniveau. Aan de hand 
hiervan maken we de juiste keuzes op pedagogisch, 
didactisch en organisatorisch gebied. Nadat Kijk! 
in 2014 gefaseerd is ingevoerd, werkt inmiddels het 
grootste gedeelte van onze scholen met KIJK. Het 
implementatieniveau is op de scholen verschillend. 

ZIEN!
...is een expertsysteem dat de leerkracht helpt 
bij het bevorderen en volgen van de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het 
werkt systematisch en transparant, wanneer alle 
fasen van handelingsgericht werken cyclisch worden 
doorlopen. ZIEN! biedt zicht op zowel de sterke 
kanten van het sociaal-emotioneel functioneren 
van een groep of individueel kind als op de 
ondersteuningsbehoefte die er is.  
Na de implementatie in 2014, is ZIEN in 2015 
inmiddels op al onze scholen ingezet als 
het sociaal emotioneel volgsysteem. Naast 
welbevinden en betrokkenheid worden 
leerlingen gevolgd op bijvoorbeeld sociale 
flexibiliteit, sociaal initiatief, impulsbeheersing 
en inlevingsvermogen. Het programma geeft 
een goed inzicht op zowel groepsniveau als 
individueel niveau.
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 Doelstelling 3
Een expertgroep stelt hoofdlijnen vast 
van de leidraad leren leren en initieert het 
implementatieproces in de organisatie.

Om	een	gezamenlijk	gedragen	leidraad	voor	‘leren	leren’	
te	ontwikkelen	voor	onze	scholen	en	om	alle	scholen	bij	
de	concretisering	hiervan	te	betrekken,	zijn	er	in	2015	
verschillende	stappen	gezet	en	initiatieven	genomen.	

Deze	stappen	variëren	van	het	in	het	begin	van	het	jaar	
tijdens	de	directie	tweedaagse	gezamenlijk	spreken	over	
het	onderwerp	leren	leren,	tot	uiteindelijk	in	november	2015	
de	Kick-off	van	de	projectgroep	voor	het	opstellen	van	de	
leidraad	leren	leren.	Hieronder	wordt	een	aantal	initiatieven	
beschreven	die	bijgedragen	hebben	aan	de	realisatie	van	
deze	doelstelling:	

• Directie	tweedaagse
Tijdens	de	directie	tweedaagse	in	april	2015,	werd	door	
directeuren	en	kwaliteitsondersteuners	gesproken	over	
het	onderwerp	leren	leren.	Een	van	de	bespreekpunten	
‘wat	gun	ik	mijn	leerlingen,	leerkrachten	en	de	leiders	van	
SKOzoK	in	2019,’	leverde	onder	andere	de	volgende	wensen	
op:	ruimte	voor	zelfsturing	en	initiatief,	procesgericht	
werken	in	plaats	van	productgericht	werken,	uitdagende	
leeromgeving	en	van	en	met	elkaar	mogen	leren.	Allen	
wensen	die	perfect	passen	binnen	het	Koersplan.

			 Inspiratiemiddag	2015	
 (door Hein Lepelaars, managementkandidaat)

Op woensdag 1 juli 2015 is een inspiratiemiddag georganiseerd voor 
alle medewerkers van SKOzoK. Een middag waar (ondanks de hitte) 
ruim 120 medewerkers op af waren gekomen. De rode draad van deze 
middag was het focuspunt leren-leren. In een volle aula op bs de Pionier 
in Valkenswaard werden de aanwezigen op een gevarieerd programma 
getrakteerd. 

De middag werd geopend door een aantal leerlingen van scholen-
gemeenschap Were Di uit Valkenswaard. Ieder vertelde zijn of haar 
eigen persoonlijke verhaal. De aanwezigen werd regelmatig een spiegel 
voorgehouden. Je kon dan een speld horen vallen tijdens de presentaties. 
Ontzettend knap dat deze leerlingen zich tegenover zoveel mensen 
zo kwetsbaar op durfden te stellen. Na deze leerlingen vertelde Jeff 
Drummen zijn verhaal. Een inspirerend verhaal over de manier hoe hij zijn 
onderwijsconcept, Agora, heeft neergezet op de middelbare school waar hij 
leiding aan geeft. Met de nodige humor, scherp en kritisch ten opzichte van 
het huidige onderwijssysteem, vertelde hij de weg die hij doorlopen heeft 
om te komen waar hij nu is. 

Na zijn presentatie volgde er een workshopronde. Er kon gekozen worden 
uit 3 verschillende workshops. Bij workshop 1 ging Jef Drummen met de 
aanwezige directies en KO’ers aan de slag om zijn verhaal nog praktijk-
gerichter te maken. 

In de grote hal gaf Pieternel Dijkstra een lezing over het werken met 
leerstrategieën. Ze vertelde hoe je door middel van het structureel inzetten 
van leerstrategieën, de zelfsturing van leerlingen kunt bevorderen. Een 
presentatie waarbij de door haar zelf geschreven theorie (effectiever leren 
met leerstrategieën) aan de dagelijkse praktijk gekoppeld werd.
De derde workshop was een presentatie van de grondlegger van Were 
Di 3. Een onderwijsconcept waarin natuurlijk leren, betrokkenheid, 
eigenaarschap en het creëren betekenisvolle leeromgeving centraal staan. 

Drie afwisselende presentaties die de aanwezigen weer de nodige nieuwe 
inzichten hebben gegeven. Allemaal met als doel om het focuspunt leren-
leren nog meer onder de aandacht te brengen. Het was een geslaagde 
middag. In het voorjaar van 2016 krijgt deze inspiratiedag een vervolg.
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• Inspiratiemiddag
Al	eerder	werd	de	door	de	Koersdragers	georganiseerde	
inspiratiemiddag	van	1	juli	2015	genoemd	rondom	
het	thema	Leren	Leren.	Om	een	gezamenlijke	taal	te	
ontwikkelen,	werd	met	een	groot	aantal	collega’s	geluisterd	
naar	een	spreker	(onderwijs-kunstenaar	Sjef	Drummen),	
die	de	aanwezigen	wist	te	prikkelen	en	aan	het	denken	
wist	te	zetten	over	hoe	je	in	de	toekomst	onderwijs	wil	
geven.	Daarnaast	waren	die	middag	leerlingen	van	Were	
Di	3	aanwezig.	Zij	presenteerden	hun	levensverhaal,	
waarin	ze	vertelden	hoe	ze	gegroeid	waren	door	op	een	
andere	manier	te	leren.	Ook	was	er	tijdens	de	workshops	
ruimte	om	interactief	bezig	te	zijn	met	onderwerpen	
als	effectiever	leren	met	leerstrategieën	en	didactisch	
coachen.

• Leidraad	leren	leren
De	vertaling	naar	de	praktijk	van	deze	doelstelling	voor	
2015	was	het	voornemen	om	op	hoofdlijnen	een	SKOzoK	
leerlijn	leren	leren	te	realiseren.	Gedurende	het	proces	bleek	
dat	een	leerlijn	te	star	zou	zijn	en	een	leidraad	beter	bij	
onze	organisatie	past,	zodat	er	ruimte	is	voor	de	specifieke	
situatie	van	iedere	school.	Verder	werd	gedurende	het	
jaar	besloten	dat	niet	de	directeuren	maar	leerkrachten	
zelf	de	leidraad	kunnen	ontwikkelen	en	uitdragen	in	
de	organisatie.	Zij	staan	midden	in	het	werkveld	en	
kunnen	direct	putten	uit	eigen	ervaringen,	waardoor	de	
gedragenheid	van	de	leidraad	leren	leren	binnen	onze	
organisatie	toeneemt.	Drie	leerkrachten	zijn	in	november	
2015	gestart	als	procesbegeleiders	voor	de	leidraad	leren	
leren.	

Op	24	november	2015	vond	de	Kick-off	plaats.	
De	procesbegeleiders	zijn	begonnen	met	het	uitwerken	
van	de	verschillende	processtappen.	

De	vervolgvraag	is	het	opstellen	van	een	projectplan,	
dat	als	uitgangspunt	dient	voor	de	implementatie	van	
de	leidraad	leren	leren	in	de	organisatie	in	schooljaar	
2016/2017.	Als	kapstok	voor	‘leren	leren’	wordt	het	
onderzoek	“Ik	ken,	ik	kan	en	ik	weet	waarom”	van	Raymond	
Laenen	gebruikt,	dat	hij	op	verzoek	van	SKOzoK	heeft	
verricht.	

 Doelstelling 4
Op alle scholen wordt handelingsgericht gewerkt 
met behulp van groepsplannen 
voor het cognitieve domein.

Zoals	eerder	al	werd	aangegeven,	bleek	uit	de	vervolgmeting	
die	in	september	2015	heeft	plaatsgevonden,	dat	er	op	het	
overgrote	deel	van	de	scholen	inmiddels	voor	alle	vier	de	
cognitieve	vakken	met	groepsplannen	wordt	gewerkt.

		 Procesbegeleider	leidraad	leren-	leren	 Door Leontine van de Ven, Leerkracht Bs. St. Jan

Leer - Leef - Lach! 
Geef een mens een vis en hij eet één dag,
leer een mens vissen en hij eet een leven lang,
leer een mens leren en hij vist zijn vijver niet leeg!

Toen mijn directeur aan me vroeg of  ‘procesbegeleider leidraad leren-leren’ iets voor mij zou zijn, moest ik wel even nadenken. Procesbegeleider, wat zou dat inhouden? Van leren-leren had ik wel een beeld. Dat leren-leren een belangrijk onderdeel van het hedendaagse onderwijs zou moeten zijn, daar was ik het ook mee eens. Om leerlingen goed uit te rusten voor hun toekomst in de huidige, dynamische maatschappij, hebben ze vaardigheden nodig die verder reiken dan de kernvakken, is mijn overtuiging. Het woord leidraad sprak mij meteen aan, geen strakke leerlijn, maar ruimte voor de individuele  leerkracht en tevens handvatten, zo zag ik het voor me. 

Wat me ook aansprak was de benadering van het College van Bestuur, deze keer een werkgroep bestaande uit  leerkrachten. De leidraad zou tenslotte ook door leerkrachten gebruikt gaan worden. Ik las het koersplan, om de leidraad in het groter geheel te kunnen plaatsen. En na enkele dagen wikken en wegen,  besloot ik in het diepe te springen. 

En nu heb ik al een behoorlijk eind gezwommen, samen met mijn collega’s Lieke Raijmakers en Marloes Koop. Er was al een theoretisch onderbouwde visie op leren-leren, hier zijn we mee aan de slag gegaan. Het allerbelangrijkste vinden we dat de leidraad echt van de leerkrachten wordt. Daarom hebben we een concept gemaakt, dat gevuld kan worden door ervaringen uit de praktijk en door ideeën van leerkrachten. Om deze te verzamelen hebben we op elke school een ambassadeur gezocht. Deze hebben we  leren-leerkracht genoemd. Op diverse manieren benaderen we de leerkrachten, zodat we zoveel mogelijk input generen voor de leidraad. Met als doel dat er aan het einde van het schooljaar een leidraad ligt, vóór leerkrachten gemaakt en dóór leerkrachten gemaakt.
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 Doelstellingen
Aan	dit	tweede	focuspunt	‘Samen	ontwikkelen	van	de	leergemeenschap’	waren	voor	het	schooljaar	
2014/2015	de	volgende	drie	doelstellingen	verbonden:
 1.		 Vergoten	van	de	kennis	van	de	leerlijnen	bij	leerkrachten	en	deze	kennis	gebruiken	voor	het	
	 	 bepalen	van	de	periodedoelen	in	de	groepsplannen.	
 2.		 Voor	het	opstellen	van	de	groepsplannen	en	het	bepalen	van	de	periodedoelen	maken	
	 	 leerkrachten	gebruik		van	elkaars	ervaring	en	expertise.	
 3.		 Aandacht	voor	het	pedagogisch	partnerschap	met	de	ouders	aan	de	hand	van	stimulerende	
	 	 en	belemmerende	factoren	bij	het	kind.	

 Resultaten
Deze	doelstellingen	zijn	op	organisatieniveau	geformuleerd.	Om	deze	strategische	doelstellingen	te	
realiseren,	zijn	er	volop	initiatieven	ondernomen,	zowel	op	schoolniveau	als	op	organisatieniveau,	die	
bij	hebben	gedragen	aan	de	realisatie	van	deze	doelstellingen.	Hiernaast	wordt	het	resultaat	hiervan	-	
per	doelstelling	-	beschreven.

 Toelichting 
Door	verdergaande	samenwerking	binnen	de	organisatie	tussen	onze	medewerkers	te	bevorderen,	
zowel	in	het	werken	als	in	het	leren,	zal	de	kwaliteit	van	ons	onderwijs	verder	verbeteren.	Voor	het	
verbeteren	van	de	kwaliteit,	zijn	de	leerkrachten	de	belangrijkste	succesfactor.	Als	SKOzoK	zijn	wij	
een	organisatie	die	leert	en	doet	leren.	Een	lerende	organisatie	mag	je	ons	gerust	noemen.	In	lijn	met	
onze	koers	focussen	we	op	het	leren	van	en	met	elkaar	en	we	doen	dit	op	een	praktijkgerichte	wijze,	
zodat	de	leervragen	direct	vanuit	en	in	praktijk	worden	opgepakt	en	ervaren.	Daarnaast	worden	ook	
de	ouders	intensief	betrokken	bij	het	leren	om	de	leergemeenschap	verder	te	versterken.

5.	Samen	ontwikkelen	van	de	leergemeenschap
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 Doelstelling 1
Vergroten van de kennis van de leerlijnen 
bij leerkrachten en deze kennis gebruiken 
voor het bepalen van de periodedoelen in de 
groepsplannen. 

Als	voor	leerkrachten	niet	het	aanbod	vanuit	de	methode,	
maar	de	leerdoelen	en	leerlijnen	het	uitgangspunt	(gaan)	
zijn	bij	het	bepalen	van	het	onderwijsaanbod,	hebben	
zij	een	gedegen	kennis	nodig	van	de	kerndoelen	en	de	
bijbehorende	leerlijnen,	niet	alleen	voor	het	leerjaar	van	
hun	groep,	maar	ook	voor	aangrenzende	leerjaren.	In	
maart	hebben	wij	een	personeelstevredenheidsmeting	
gehouden	onder	onze	collega’s	en	hier	ook	naar	gevraagd.	
Onze	leerkrachten	voelen	zich	in	grote	mate	competent	om	
doelen	te	formuleren	ten	behoeve	van	de	groepsplannen	
(80%	competent,	16%	neutraal	en	4%	niet	competent).
Uit	de	vervolgmeting	van	september	2015	onder	directeuren	
en	kwaliteitsondersteuners	blijkt	dat	zij	de	kennis	bij	de	
leerkrachten	van	kerndoelen	en	leerlijnen	een	voldoende	
geven	(6,4),	alsook	de	mate	waarin	doelen	ten	behoeve	van	
de	groepsplannen	kunnen	worden	geformuleerd	(6,3).	De	
volgende	stap	zal	zijn	om	de	leerlijnen	ook	daadwerkelijk	
leidend	te	laten	zijn	bij	het	onderwijsaanbod	in	de	groepen.
	

		 Mijn	ervaring	met	het	
	 	 professionaliseringsaanbod	
	 	 van	SKOzoK
 Hanna van der Linden,  Leerkracht groep 7, 
 Basisschool de Boogurt

Uit het brede en diverse aanbod een aantal workshops gekozen die 
aansloten bij mijn ontwikkeling of waar ik nieuwsgierig naar was.

Als eerste de workshop “Feed forward”. Deze was praktisch, 
herkenbaar en bij mij passend. Vooraf gewenst en positief gedrag 
naar de toekomst aangeven, met de focus op wat een iemand in 
de toekomst gaat doen, werkt fijn en is gelijk toepasbaar in de klas 
… en overal! 

Vervolgens “Van data naar doelen” en “Van doelen naar aanbod”. 
Deze twee workshops sloten goed op elkaar aan. Ze gaven mij 
zicht op mijn groep. Hoe kan ik de data t.o.v. doelen beter “lezen” 
om vervolgens mijn onderwijsaanbod nog beter af te stemmen en 
meer uit de groep halen. Deze middag gaf mij o.a. het inzicht om 
kritisch te kijken naar het aanbod van de methode en het niveau 
van mijn groep om vervolgens middelen in te zetten die er toe 
doen. Als de groep ook het doel weet, mee mag formuleren en 
daarna natuurlijk evalueren, presteren ze beter en we willen toch 
allemaal dat kinderen bereiken wat ze in zich hebben als ontwikkel 
mogelijkheden! Doordat we ook echt aan de slag gingen met 
eigen recente groepsgegevens was het heel praktisch.

Terugkijkend sloten deze workshops inderdaad goed aan bij 
mijn kennis en gaven daarnaast ook herkenning, verdieping en 
verhelderende inzichten. De trainers gaven hun kennis, kunde en 
vaardigheden op een enthousiaste en gedreven manier door. Zo 
een middag samen met collega’s investeren in je werk, ons vak en 
elkaar ontmoeten gaf mij energie!

Leren van en met elkaar...

•  Professionaliseringsagenda	voor	
	 leerkrachten
Net	als	de	leerlingen	op	onze	scholen,	willen	onze	collega’s	
altijd	leren.	Leren	doe	je	met	elkaar,	in	je	nabije	omgeving,	
maar	ook	door	mogelijkheden	op	te	zoeken	breder	binnen	
onze	organisatie.	Per	school	wordt	er	ieder		schooljaar	een	
school	ontwikkelingsplan	opgesteld,	dat	richting	geeft	
aan	de	verdere	professionalisering.	Deze	zijn	allemaal	
afgeleid	van	het	Koersplan	van	SKOzoK,	waardoor	er	een	
grote	overlap	in	de	leervragen	van	de	collega’s	was.	Voor	
het	eerst	hebben	we		deze	gemeenschappelijke	leervragen	
opgehaald	uit	de	organisatie	om	op	basis	daarvan		een	
professionaliseringsagenda	voor	schooljaar	2015-2016	op	
te	stellen.	Collega’s	konden	naar	behoefte	inschrijven	op	
workshops.	Dit	aanbod	bestond	onder	meer	uit	vergroten	
van	kennis	over	leerlijnen	en	het	bepalen	van	goede	
periodedoelen	voor	in	de	groepsplannen.	

 Doelstelling 2
Voor het opstellen van de groepsplannen en het 
bepalen van de periodedoelen maken leerkrachten 
gebruik van elkaars ervaring en expertise.

We	hebben	binnen	onze	organisatie	op	grote	schaal	ingezet	
op	het	stimuleren	van	samen	werken	en	samen	leren.	We	
zien	dat	in	de	teams	meer	samen	wordt	gedaan	en	ook	
op	organisatieniveau	leren	we	elkaar	beter	kennen	en	
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ondernemen	we	meer	samen.	Hieronder	worden	een	aantal	
van	deze	initiatieven	beschreven:

• Onderwijsverbinder
Sinds	schooljaar	2014/2015	is	er	een	onderwijsverbinder	
actief	binnen	onze	stichting.	Zij	heeft	als	opdracht	om	
vanuit	de	onderwijsinhoud	actief	de	samenwerking	
binnen	de	organisatie	te	intensiveren.	In	2015	heeft	de	
onderwijsverbinder	zich	door	middel	van	het	programma	
‘Betekenisvol	samen	leren’	ingezet	om	deze	samenwerking	
te	realiseren.

In	dit	programma	geeft	de	onderwijsverbinder	zelf	
een	les	in	drie	verschillende	groepen	op	een	school	om	
leerkrachten	te	laten	ervaren	hoe	het	is	om	te	kijken	naar	
de	les	van	een	ander	en	om	daar	feedback	op	te	geven.	De	
les	is	slechts	het	middel	om	te	komen	tot	een	leermoment	
in	het	team.	De	drie	leerkrachten	bespreken	samen	wat	
ze	terug	willen	brengen	in	het	team:	Wat	past	bij	de	
teamontwikkeling?	Wat	heeft	iets	losgemaakt?	Wat	willen	
ze	meenemen?	Feedback	geven	is	een	heel	krachtig	middel	
om	tot	leren	te	komen.	

Leerkrachten	die	het	elkaar	gunnen	om	te	groeien,	die	
aandacht	hebben	voor	(het	proces	van)	de	ander	en	de	
ander	stimuleren	om	verder	te	gaan	door	te	benoemen	
wat	al	zichtbaar	is.	In	de	praktijk	blijkt	dat	in	de	teams	
divers	met	feedback	wordt	omgegaan.	Feedback	geven	
is	een	belangrijk	onderdeel	van	een	professionele	
leergemeenschap.	.

• Trio	crossovers	voor	leerkrachten
Om	te	realiseren	dat	teams	groepsoverstijgend	denken	
en	werken	in	het	belang	van	de	leergemeenschap	van	
de	school	en	binnen	onze	organisatie,	hebben	wij	een	
vernieuwende	professionaliseringsmethode	ontwikkeld:	

de	Trio	crossovers	voor	leerkrachten.	Door	de	Trio	
crossovers	krijgen	alle	leerkrachten	de	gelegenheid	om	
in	trio’s	collega’s	van	andere	scholen	in	de	praktijk	te	
ontmoeten,	samen	te	leren	en	elkaar	zo	te	versterken.	In	
2015	zijn	we	gestart	en	de	trio's	lopen	in	2016	nog	door	
totdat	iedere	leerkracht	aan	de	beurt	is	geweest.

Het	doel	van	deze	ontmoeting	met	collega’s	is	om	met	
elkaar	te	verkennen	hoe	een	begeleidende	leerkracht	
handelt	om	zo	de	leerlingen	in	staat	te	stellen	om	te	“leren	
leren.”	Hoe	kunnen	we	ons	ontwikkelen	“van	leidend	naar	
begeleidend,”	zodat	de	kinderen	het	beste	tot	ontwikkeling	
komen	en	ze	zelf	mede	regie	voeren	over	hun	eigen	
leerproces?	De	ontmoetingen	met	de	twee	collega’s	in	het	
trio	vonden	in	de	school	plaats	op	lesdagen,	in	interactie	
met	elkaar	en	met	de	kinderen.	

Bij	de	indeling	van	de	Trio	crossovers	is	bewust	gekozen	
voor	indeling	bij	collega's	uit	een	andere	bouw/groep.	De	
achterliggende	reden	hiervan	is	dat	de	focus	bij	deze	vorm	
van	professionalisering	ligt	bij	de	verdere	ontwikkeling	
"van	leiden	naar	begeleiden."	Dit	heeft	met	name	met	
attitude	en	vaardigheden	van	de	leerkracht	te	maken	en	
niet	zozeer	met	in	welke	groep	de	leerlingen	zitten.	Het	is	
heel	waardevol	om	te	kijken	in	andere	groepen	dan	alleen	
je	eigen	leerjaar.	De	verleiding	is	dan	wellicht	ook	minder	
om	te	veel	naar	de	inhoud	van	de	lesstof	te	kijken	in	plaats	
van	naar	de	wijze	waarop	het	zelfregulerend	leren	van	
leerlingen	wordt	vergroot.
Via	deze	manier	van	professionaliseren	wordt	ook	
invulling	gegeven	aan	het	samen	ontwikkelen	van	de	
leergemeenschap	binnen	SKOzoK.

De	onderwijsverbinder	speelt	ook	een	rol	in	het	succesvol	
maken	van	de	Trio	crossovers.	Zij	sluit	bij	ongeveer	75%	van	
de	trio's	een	dagdeel	aan	om	het	proces	mee	vorm	te	geven.	

• Trio	Tandems
Na	de	professionaliseringstrajecten	“praktijkgestuurd	leren	
op	de	werkplek”	in	2013	en	“doorleren	op	elkaars	werkplek”	
uit	2014	en	begin	2015,	is	voor	het	schooljaar	2015-2016	voor	
de	stuurteams	van	de	scholen	een	nieuw	traject	gestart:	
“breng	jezelf	in.”	Dit	traject	gaat	uit	van	gezamenlijk	leren	
van	3	“tandems”	(de	directie	en	kwaliteitsondersteuner	
van	drie	clusters)	met	als	doel	het	bevorderen	van	de	
procesvaardigheden	van	deze	stuurteams.	
Op	vier	dagdelen	wordt	op	de	scholen	-	uiteraard	weer	
praktijkgericht	-	gewerkt	aan	het	systematisch	analyseren,	
het	formuleren	van	concrete,	goed	beredeneerde	doelen,	
het	realiseren	van	afstemming	en	het	monitoren.	
De	relevante	thema’s	uit	het	Koersplan	en	het	Kompas,	
zoals	integratie	van	sociaal-emotionele	doelen	in	de	
groepsplannen	en	partnerschap	met	ouders,	maken	
onderdeel	uit	van	het	programma.	

De	kwaliteitsondersteuners	kregen	daarnaast	nog	een	
specifiek	ontwikkeltraject,	waarin	ze	-	met	externe	
begeleiding	–	in	tweetallen	elkaars	clusters	hebben	
bezocht,	met	als	thema	handelingsgericht	werken	en	de	
begeleidende	rol	van	de	KO-er	hierin.

 Doelstelling 3
Aandacht voor het pedagogisch partnerschap 
met de ouders aan de hand van stimulerende 
en belemmerende factoren bij het kind.

In	2015	is	hard	gewerkt	aan	het	stimuleren	en	
ondersteunen	van		partnerschap	van	ouders	door	de	
communicatie	goed	onder	de	loep	te	nemen.	We	hebben	
onze	communicatiestrategie	herijkt	en	daaruit	volgend	
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een	communicatieplan	gerealiseerd.	Het	succesvol	
verwezenlijken	van	de	focuspunten	vraagt	immers	om	een	
bijpassende	manier	van	communiceren.	Daarnaast	draagt	
effectief	communiceren	met	ouders	wezenlijk	bij	aan	het	
succes	van	onze	scholen.	
	
Het	communicatiebeleid	voor	2015-2018	is	
vertaald	in	vier	communicatiebeleidspunten:
1.	 Scholen	laten	stralen
2.	 Ouders	activeren	als	partners	in	het	leren
3.	 Netwerk	van	600	onderwijsprofessionals:	
	 kennis	delen	=	vermenigvuldigen
4.	 Communicatieve	organisatie:	communicatie	is	
	 van	iedereen	(eigen	verantwoordelijkheden)

De	nadruk	van	de	communicatie-inspanningen	ligt	in	eerste	
instantie	op	het	communicatiebeleidspunt:	‘scholen	laten	
stralen’	in	combinatie	met	‘ouders	activeren	als	partners	in	
het	leren.’	

Gemakkelijk,	veilig	en	laagdrempelig	communiceren	
met	ouders,	met	als	doel	het	vergroten	van	de	
ouderbetrokkenheid,	maken	we	onder	andere	mogelijk	met	
eigentijdse	en	professionele	communicatiemiddelen,	die	
in	2015	zijn	ontwikkeld	en	die	in	2016	in	gebruik	worden	
genomen.

We	vernieuwen	de	websites	van	alle	scholen	en	van	
SKOzoK	en	hebben	een	unieke	Ouder-App	laten	
ontwikkelen.	Door	deze	Ouder-App	is	de	informatie	waar	
ouders	over	beschikken	altijd	actueel	en	precies	op	maat	
voor	die	zaken	die	hun	kinderen	aangaan.	Ook	leuke	
informatie	en	foto’s	kunnen	makkelijk	en	veilig	gedeeld	
worden	via	de	Ouder-App.
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 Doelstellingen
Aan	het	focuspunt	‘Slimmer	organiseren’	waren	voor	het	schooljaar	2014/2015	de	volgende	vier	
doelstellingen	verbonden:
1.	 	 Leerkrachten	maken	bewust	gebruik	van	de	leeromgeving	buiten	de	klas.	
2.		 Leerlingen	laten	leren	met	behulp	van	digitale	leermiddelen	in	de	klas.
3.		 Inrichten	van	netwerk	binnen	de	organisatie	ten	behoeve	van	lichte	ondersteuning.
4.		 Ruimte	voor	experimenteren	op	kleine	scholen	om	“tight	fit”	te	organiseren.

 Resultaten
Deze	doelstellingen	zijn	op	organisatieniveau	geformuleerd.	Om	deze	strategische	doelstellingen	te	
realiseren,	zijn	er	volop	initiatieven	ondernomen,	zowel	op	schoolniveau	als	op	organisatieniveau,	die	
bij	hebben	gedragen	aan	de	realisatie	van	deze	doelstellingen.	Hieronder	wordt	het	resultaat	hiervan	
-	per	doelstelling	-	beschreven.

 Toelichting 
Door	de	krimp	van	het	aantal	leerlingen	in	de	regio,	worden	de	scholen	gemiddeld	door	steeds	
minder	leerlingen	bezocht.	Dit	vereist	flexibiliteit	in	de	organisatie	van	het	leren.	Centraal	staat	het	
leerarrangement	van	de	leerlingen;	de	organisatie,	de	rol	van	de	leerkracht	en	de	leeromgeving	zijn	
daaraan	ondersteunend.	Wij	willen	leerkrachten	en	kinderen	een	leerrijke	omgeving	bieden,	die	het	
leerproces	ondersteunt.	Deze	omgeving	kenmerkt	zich	door	ruimte	voor	doen	en	experimenten,	
met	veel	aandacht	voor	reflectie	op	handelen	en	leren.	Technologische	vernieuwingen	versterken	de	
innovatiemogelijkheden	bij	het	organiseren	van	het	leren.

6.	Slimmer	organiseren
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 Doelstelling 1
Leerkrachten maken bewust gebruik 
van de leeromgeving buiten de klas.

Uit	de	vervolgmeting	onder	directeuren	en	kwaliteits-
ondersteuners	bleek	dat,	in	vergelijking	met	een	
schooljaar	terug,	leerlingen	meer	tijd	buiten	de	eigen	
groep	doorbrengen,	in	wisselende	samenstellingen.	Het	
percentage	van	de	lestijd	waarin	leerlingen	buiten	de	
eigen	groep	werken,	steeg	van	22	procent	in	2014	naar	33	
procent	in	2015.	We	denken	wel	dat	zeker	op	dit	punt	nog	
meer	winst	gehaald	kan	worden.	Het	los	komen	van	het	
“jaargroep-denken”	is	een	proces	dat	tijd	kost.		

 Doelstelling 2
Leerlingen laten leren met behulp 
van digitale leermiddelen in de klas.

Bij	het	faciliteren	van	het	‘altijd	en	overal	kunnen	leren’	
van	kinderen	door	het	bieden	van	toegang	tot	digitale	
leeromgevingen	om	de	effectieve	leertijd	te	vergroten,	is	

ICT	binnen	het	leerproces	niet	meer	weg	te	denken.	
Zo	zijn	al	onze	scholen	voorzien	van	een	professioneel	
draadloos	netwerk	en	maken	we	gebruik	van	digitale	
hulpmiddelen,	zoals	het	digitale	schoolbord	en	tablets.	
We	stimuleren	onze	leerkrachten,	onder	andere	met	
behulp	van	speciale	trainingsprogramma’s,	om	deze	
digitale	gereedschappen	te	leren	gebruiken,	te	ontdekken	
en	ermee	te	experimenteren.	We	vinden	het	belangrijk	
dat	de	leerkrachten	deze	kennis	ook	met	elkaar	delen.	De	
beschikbaar	gestelde	tablets	aan	alle	leerkrachten	(en	aan	
de	vervangers),	komen	daarbij	goed	van	pas.	Ook	hebben	
we	bijeenkomsten	georganiseerd	waarbij	de	leerkrachten	
elkaar	kunnen	inspireren	en	bijvoorbeeld	interessante	Apps	
met	elkaar	kunnen	delen.	

 Doelstelling 3
Inrichten van netwerk binnen de organisatie ten 
behoeve van lichte ondersteuning.

Bij	het	samen	ontwikkelen	van	de	leergemeenschap	
hoort	het	gebruiken	van	interne	en	externe	netwerken	
om	op	efficiënte	wijze	expertise	in	te	zetten,	daar	waar	
en	wanneer	dat	wenselijk	is.	In	het	eerste	jaar	van	het	

Koersplan	hebben	we	de	lichte	ondersteuning,	waarvoor	
we	per	1	augustus	2014	verantwoordelijk	zijn	geworden	als	
gevolg	van	de	Wet	op	Passend	Onderwijs,	op	een	bijzondere	
wijze	in	onze	organisatie	vormgegeven.	Acht	collega’s,	
afkomstig	van	verschillende	scholen,	zijn	aangesteld	als	
Lichte	Ondersteuner.	Zij	hebben	nog	steeds	hun	eigen	
lesgevende	taken,	maar	worden	daarnaast	voor	een	
deel	van	hun	taakomvang	ingezet	naar	aanleiding	van	
concrete	hulpvragen	van	leerkrachten	van	onze	scholen.	
De	aanwezige	expertisen	in	onze	organisatie	wordt	op	
deze	wijze	optimaal	benut	en	zo	kunnen	we	onderwijs	op	
maat	bieden	aan	onze	leerlingen.	De	Lichte	Ondersteuners	
hebben	verschillende	expertisegebieden,	zoals	op	
het	terrein	van	taal,	rekenen,	meerbegaafdheid,	NT2	
(Nederlands	als	tweede	taal)	en	gedragsproblematiek.

Daarnaast	zijn	ook	nog	enkele	andere	initiatieven	in	2015	
vermeldingswaardig	in	het	kader	van	Slimmer	Organiseren:	

•  Managementkandidaten
Om	in	de	toekomst	(mede)	intern	te	kunnen	voorzien	
in	kandidaten	voor	de	functie	van	clusterdirecteur,	is	
het	belangrijk	om	collega's	kansen	te	geven	om	zich	op	
leidinggevend	vlak	te	ontwikkelen.	In	2015	zijn	daarom	
vijf	managementkandidaten	aangesteld	die	een	rol	
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hebben	gekregen	in	onze	organisatie	en	onder	regie	
van	het	CvB	worden	begeleid	in	hun	ontwikkeling.	
De	managementkandidaten	zijn,	afhankelijk	van	de	
matching	van	ontwikkelbehoefte	van	de	kandidaat	en	
de	ondersteuningsbehoefte	in	de	betreffende	clusters,	
met	ingang	van	het	schooljaar	2015-2106	geplaatst	in	een	
cluster.

Deze	jonge	talenten	geven	wij	de	kans	om	zich	op	
leidinggevend	vlak	te	ontwikkelen	met	als	doel	om	te	
bepalen	of	zij	door	kunnen	groeien	naar	de	functie	van	
clusterdirecteur.	

•  VIP
VIP	staat	voor	de	Vervangers-	en	Invallers	Pool.	Omdat	
wij	onze	vervangers	willen	binden	en	boeien,	hebben	
wij		39	vervangers	vanaf	schooljaar	2015-2016	een	min-
max	contract	aangeboden,	waarin	ze	voor	minimaal	0,7	
fte	worden	ingezet	en	voor	maximaal	1,0	fte.	Deze	VIP-
pers	worden	bij	SKOzoK	als	eerste	ingezet	op	reguliere	
aanstellings-	en	andere	vervangingsverzoeken	vanuit	
het	P-centrum.	Wij	hebben	hiermee	geanticipeerd	op	de	
Wet	Werk	en	Zekerheid.	Deze	nieuwe	wet,	die	vanaf	1	juli	
2016	van	kracht	wordt	voor	het	onderwijs,	zorgt	ervoor	
dat	we	sterk	beperkt	worden	in	het	aantal	vervangingen	
(cq.	contracten)	die	we	één	vervanger	kunnen	laten	doen.	
Met	onze	VIP-pers	kunnen	we	alvast	ervaring	opdoen	met	
het	op	een	andere	wijze	organiseren	van	de	benodigde	
flexibiliteit.	Naast	een	contract,	hebben	we	hen	ook	een	
tablet	gegeven	en	krijgen	ze	begeleiding	van	een	mentor	en	
zijn	er	studiebijeenkomsten	voor	hen	georganiseerd.

		
	 Managementkandidaat
 Maaike Nieuwenhuis

Dit jaar heb ik als managementkandidaat en gelijkwaardige 
partner van de clusterdirecteur een mooie kans om me als 
leidinggevende te ontwikkelen met twee handen aangegrepen. 
Andere schoolgebouwen, nieuwe collega’s, verschillende 
schoolculturen; voor mij één groot leerparadijs. In een korte 
tijd probeerde ik om de puzzel van twee scholen te leggen. Vele 
mensen hadden stukjes van de puzzel in handen:  onder andere 
collega’s, kinderen, Ko-er, ouders en directeur. Naast het sparren 
met de directeur en Ko-er  helpt ook ‘mijn coach op de werkvloer’ 
me om de puzzel te leggen. Met haar kan ik mijn vraagstukken 
over ontwikkelingen en processen op schoolniveau, maar ook 
mijn eigen ontwikkeling bespreken. Doordat zij aan mij de 
juiste vragen stelt word ik steeds gedwongen om na te denken 
over mezelf en mijn rol als leidinggevende op beide scholen. 
Het uitdiepen van mijn kwaliteiten en leerpunten heeft mijn 
zelfinzicht vergroot. Op de intervisiebijeenkomsten hebben we 
met alle managementkandidaten, onder begeleiding van een 
intervisiebegeleidster, ingestoken op het van en met elkaar 
leren. De kracht van deze bijeenkomsten zit in het delen van 
ervaringen, het analyseren van situaties en het denken in kansen 
en oplossingen. Leren op de werkvloer is voor mij als een schot 
in de roos: vraaggestuurd, praktijkgebonden in een hoog tempo 
en met kritische mensen om me heen! Hierdoor blijf ik gedreven 
en ik voel dat mijn ontwikkeling in een stroomversnelling is 
gekomen. In 2016 volgen nog meer trainingen: beeldcoach en 
gesprekstechnieken, die ook ongetwijfeld gaan bijdragen aan 
meer kennis en vaardigheden! 

 Doelstelling 4
Ruimte voor experimenteren op kleine scholen 
om “tight fit” te organiseren.

In	2015	hebben	we	ruimte	gegeven	aan	en	faciliteren	we	
het	experimenteren	met	het	organiseren	van	leren	op	
kleine	scholen,	met	als	doel	ze	minder	kwetsbaar	te	maken.	
Als	resultaat	zien	we	dat	er	in	de	organisatie	vooral	is	
ingehaakt	op	het	organisatiebrede	initiatief	met	betrekking	
tot	Kansrijke	combinatiegroepen.	Met	het	concept	Kansrijke	
combinatiegroepen	richten	scholen	hun	onderwijs	
inhoudelijk	anders	in.	Leerkrachten	leren	jaargroepen	te	
verbinden		in	minder,	maar	kwalitatief	sterke,	instructie.	
Leerkrachten	leren	hun	onderwijsaanbod	vanuit	leerlijnen	
te	ontwerpen,	zodat	de	leertijd	voor	de	leerlingen	
effectiever	wordt	benut.
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	Ervaringen	met	kansrijke	

	 combinatie	groepen

 Marieke Schellen , 

 Leerkracht basisschool St. Gerardus

Van Cedin, die het traject kansrijke combinatiegroepen begeleid heeft, 

hebben we didactische aanreikingen gekregen, zoals bijvoorbeeld het 

stappenplan dat we direct konden inzetten bij onze lessen. Fijn is dat dit 

dan ook meteen schoolbreed kan worden ingezet. 

We zijn ons bewust geworden hoe belangrijk het is dat we woorden in 

klanken verdelen. In groep 1-2 ligt dit aan de basis van de beginnende 

geletterdheid. Nu laten we de kinderen ook meer hardop verwoorden 

welke strategie ze moeten toepassen. Hier worden de kinderen 

spellingsbewuster van. Het stappenplan pakken we ook breder op door 

het in te zetten bij het ontwikkelen van een taakgerichte houding. 

We zijn als leerkrachten ook meer gaan “modellen”, we weten hoe we 

restcategorieën makkelijker aan elkaar kunnen verbinden. Het inoefenen 

doen de kinderen nu vaak in een coöperatieve vorm. Dit alles levert 

effectieve leertijd en een vaardigheidsgroei van kinderen op. 

	Slimmer	organiseren...	
	 uit	het	leven	gegrepen!	
 Henriette Loeffen , 
 mentor VIP-groep

“HELP, onze juf is ziek!” 
Hoe moet dat met die moeilijke groep, wie komt er vandaag, 
morgen en volgende week vervangen? Wie geeft de gymles en kan 
het uitstapje naar de bakker doorgaan? 

Sinds augustus 2015 is de SKOzoK Vervangers en Invallerspool 
(VIP) een feit! Een vooraf geselecteerde groep vervangers zorgt 
er voor dat elke groep elke dag bemand is door een leerkracht die 
helemaal up-to-date is, aan zijn eigen ontwikkeling werkt en de 
SKOzoK visie mee uitdraagt. In een eigen VIP-leergemeenschap 
wordt scholing aangeboden, worden praktijkervaringen met 
elkaar gedeeld en leren VIP’s van en met elkaar. Zo wordt er door 
de VIP’s elke dag in elke groep zoveel mogelijk afgestemd en 
ingezoomd op de onderwijsbehoefte van de kinderen.
Door het in kaart brengen van onze eigen SKOzoK VIP’s, weten 
we dat elke VIP zijn eigen kwaliteiten heeft. Zo heeft elke school, 
groep en kind zijn eigen onderwijsbehoefte. Omdat we weten wie 
onze VIP’s echt zijn en wat ze kunnen, hebben we snel de juiste 
man/vrouw op de juiste plaats en verloopt de schooldag zoveel 
mogelijk zoals hij verlopen moet. Van de VIP’s krijgen we terug 
dat zij het fijn vinden een klankbord/vraagbaak te hebben en het 
prettig vinden dat ze echt gezien en gehoord worden. Samen met 
de VIP denken en kijken we na visitaties en gesprekken welk stapje 
zij kunnen zetten in hun ontwikkeling! 

Samen weten we meer, ook als het over slimmer organiseren gaat. 
De nauwe samenwerking met het P-centrum, P&O,VIP mentor, 
directeur en KO-er werpt zijn vruchten af. 

SKOzoK staat voor goede leerkrachten en elke VIP wil een goede 
leerkracht zijn! Hoe mooi is dit, goed onderwijs èn Happy Kids! 
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7.	 Meer	onderwijs

Naast	onze	inzet	op	het	

realiseren	van	onze	focuspunten,	

gebeurt	er	op	onderwijskundig	

gebied	nog	veel	meer	binnen	

onze	Stichting.	Enkele	actuele	

thema’s	benoemen	we	hier.
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Zoals	in	onze	visie	staat,	is	het	onze	ambitie	om	leerlingen	
een	passend	onderwijsarrangement	aan	te	bieden,	
zo	dicht	mogelijk	bij	huis.	Op	iedere	SKOzoK-school	
zijn	mooie	voorbeelden	zichtbaar	van	kinderen	die	
dankzij	extra	ondersteuning	door	interne	en	externe	
onderwijsprofessionals	zich	fijn	voelen	op	de	basisschool	
in	hun	naaste	omgeving	en	zich	daar	prima	ontwikkelen.	
Met	de	komst	van	de	wet	Passend	Onderwijs	per	1	augustus	
2014,	is	dit	ook	een	wettelijke	verplichting	geworden.	Door	
de	invoering	van	deze	wet	verandert	voor	ons	vooral	de	
bekostiging	van	de	extra	ondersteuning.	In	onze	regio	
nemen	de	financiële	middelen	de	komende	jaren	af	door	de	
zogenaamde	‘verevening’,	die	de	overheid	bij	de	invoering	
van	de	wet	heeft	opgelegd.	

Voordeel	is	wel	dat	we	meer	zeggenschap	over	de	verdeling	
van	de	middelen	krijgen,	waardoor	er	kansen	ontstaan	om	
deze	creatiever,	flexibeler	en	efficiënter	in	te	zetten.

•  Samenwerkingsverband	
De	schoolbesturen	in	een	regio	hebben	per	1	augustus	
2014	gezamenlijk	de	verantwoordelijkheid	en	de	
financiën	gekregen	om	Passend	Onderwijs	vorm	te	
geven.	SKOzoK	vormt	met	9	andere	schoolbesturen	het	
Samenwerkingsverband	Passend	Onderwijs	De	Kempen.	
Dit	samenwerkingsverband	(SWV)	telt	bijna	17.000	
basisschoolleerlingen	op	96	scholen.	Ongeveer	een	derde	
van	alle	leerlingen	zijn	SKOzoK-leerlingen;	daarmee	zijn	
wij	het	grootste	bestuur	in	het	SWV.	Het	bestuur	van	
het	SWV	is	eind	2013	opgericht	en	is	sindsdien	actief	
geweest	om	de	voorwaarden	voor	de	uitvoering	van	

 7.1 Passend Onderwijs 
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	Meten=weten=observeren=begrijpen=
	 	plannen=uitvoeren=reflecteren=	
	 bijstellen=	passend	onderwijs!	
 Ine Hoeks, Lichte Ondersteuner

Als zwaargewicht (> 65 kg) Licht Ondersteunen, betekent 
mede-zorgdragen voor leerlingen, ouders, groepen, leerkracht 
en/of teams, zoekend naar de juiste behoeften van kinderen, 
leerkrachten en teams. In september 2014 is het team van Lichte 
Ondersteuners gestart onder leiding van de coördinator Passend 
Onderwijs, Lieke Kessels. In 2015 heeft deze enthousiaste groep 
Lichte Ondersteuners vorm gegeven aan het team “LO” middels 
scholing, werken in duo’s aan trajecten op aanvraag uit het 
veld, uitmondend in gezamenlijke of individuele casussen in de 
scholen. 

Organisatievormen voor leerkrachten en didactische 
achtergronden aanscherpen, laat een boeiende wisselwerking 
zien tegen de achtergrond van Passend Onderwijs: wat heb 
je als leerling, leerkracht, bouw of als team nodig om de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen bij kinderen, 
die in figuurlijke zin een maatje groter of kleiner zijn... De 
lichte ondersteuning biedt (in mijn geval op het gebied van 
rekenen) interessante ontwikkelingen, die  extra inzet  vragen 
van allen, die er mee te maken hebben, om het onderwijs 
passend te maken. Alle betrokkenen stellen zich kwetsbaar op. 
Het kwetsbaar durven zijn, betekent veiligheid en vertrouwen 
hebben in je omgeving. Een voorwaarde om tot ontwikkeling 
te komen. Niet voor alle kinderen op de wereld is dit een 
vanzelfsprekendheid. Ik prijs me gelukkig, dat ik in diverse 
hoedanigheden een bijdrage kan leveren aan een groter geheel.

Passend	Onderwijs	te	regelen.	De	afspraken	hierover	zijn,	in	
overleg	met	de	Ondersteuningsplanraad	en	de	betrokken	
gemeenten,	opgenomen	in	het	Ondersteuningsplan.	Het	
samenwerkingsverband	heeft	een	Kopgroep	samengesteld.	
In	deze	beleidsvoorbereidende	werkgroep	zijn	alle	besturen	
vertegenwoordigd.	De	Kopgroep	vertaalt	de	afspraken	uit	
het	ondersteuningsplan	naar	helder	beleid	wat	vervolgens	
door	het	bestuur	van	het	SWV	vastgesteld	kan	worden.	In	
2015	is	er	onder	andere	een	meerjarenbeleidsplan	opgesteld,	
is	de	notitie	‘beleid	inzet	middelen	ambulante	begeleiding	
2015-2016’	vastgesteld	en	zijn	er	voorbereidingen	
getroffen	om	vanaf	augustus	2016	de	middelen	en	de	ver-
antwoordelijkheid	voor	de	Zware	Ondersteuning	over	te	
dragen	naar	de	schoolbesturen	die	deel	uitmaken	van	het	
SWV.	

•  Lichte	ondersteuning
In	ons	SWV	is	besloten	dat	de	schoolbesturen	vanaf	
schooljaar	2014/2015	zelf	verantwoordelijk	zijn	voor	de	
zogenaamde	“lichte	ondersteuning.”	Hierbij	kun	je	denken	
aan	korte	of	preventieve	interventies.	Binnen	SKOzoK	
hebben	we	hier,	zoals	eerder	ook	al	ter	sprake	kwam	in	dit	
verslag,	invulling	aan	gegeven	door		de	lichte	ondersteuning	
zo	te	organiseren	dat	onze	eigen	collega's	elkaar	helpen	
om	onderwijs	zo	goed	mogelijk	te	laten	aansluiten	bij	de	
behoeften	van	de	leerlingen.	Deze	leerkrachten	
(LO-ers)	hebben	een	specifieke	expertise	op	pedagogisch	
of	didactisch	gebied.	Zij	ondersteunen	hun	collega's	op	
een	laagdrempelige	en	praktische	manier	bij	vraagstukken.	
Zo	geven	we	op	een	praktische	manier	vorm	aan	SKOzoK	
als	lerende	organisatie	waardoor	we	zo	goed	mogelijk	
onderwijs	op	maat	kunnen	bieden	voor	onze	leerlingen.
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Er	is	een	goede	start	gemaakt	met	de	lichte	ondersteuning	
(LO)	in	het	schooljaar	2014/2015.	De	route	naar	LO	is	
inmiddels	bekend	en	er	zijn	dan	ook	volop	aanvragen	
binnengekomen:	145.	We	zijn	er	trots	op	dat	we	in	de	veelal	
complexe	situaties	altijd	wat	hebben	kunnen	betekenen.	
Dat	wil	niet	zeggen	dat	alle	problemen	helemaal	opgelost	
zijn,	maar	wel	dat	er	vervolgstappen	gezet	konden	worden.	
In	het	traject	lichte	ondersteuning	blijkt	het	gesprek	van	
het	OndersteuningsTeam	(OT)	van	groot	belang.	Onder	
begeleiding	van	een	onpartijdige	Trajectbegeleider	wordt	
in	gezamenlijkheid	(ouders,	leerkracht,	KO	en	eventueel	
andere	hulpverleners)	nagedacht	over	wat	helpend	is	in	die	
specifieke	situatie.	

In	het	najaar	van	2015	hebben	we	het	eerste	schooljaar	met	
Lichte	Ondersteuning	geëvalueerd	met	directeuren,	KO-ers,	
LO-ers	en	de	GMR.	Zij	geven	aan	dat	Lichte	Ondersteuning	
gezien	wordt	als	een	meerwaarde	voor	de	organisatie.	

•  Zware	ondersteuning
In	onze	regio	is	verder	afgesproken	dat	de	
verantwoordelijkheid	voor	en	de	bijbehorende	bekostiging	
van	de	zogenaamde	"zware	ondersteuning"	geleidelijk	
wordt	overgedragen	van	het	SWV	naar	de	schoolbesturen.	
Onder	zware	ondersteuning	vallen	plaatsingen	op	
een	school	voor	Speciaal	Onderwijs	en	langer	lopende	
intensieve	ondersteunende	arrangementen	voor	leerlingen	
op	een	reguliere	basisschool.	Per	1	augustus	2016	komt	ook	
de	verantwoordelijkheid	voor	Zware	Ondersteuning	bij	de	
schoolbesturen	zelf	te	liggen.	
Het	bestuur	van	het	SWV	heeft	afspraken	gemaakt	over	
hoe	de	toekenning	van	middelen	tot	die	tijd	verloopt.	

Pedagogisch

53

Didactisch

92

Totaal	aantal	aanvragen	

lichte	ondersteuning:	145

verhouding	pedagogisch/didactisch
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 7.2 Onderwijs aan vluchtelingen
Binnen SKOzoK werd in 2105 op twee locaties 
onderwijs verzorgd aan kinderen van asielzoekers: 
op de dependance Fleurrijk bij het AZC in 
Budel en op de dependance Kleurrijk bij de 
St. Andreasschool in Budel-Dorplein. 

•  Fleurrijk
Bij	Fleurrijk	wordt	onderwijs	gegeven	aan	kinderen	die	net	
in	Nederland	zijn	gearriveerd	en	op	een	Proces	Opvang	
Locatie	(POL)	verblijven.	

Fleurrijk	heeft	in	2015	een	enorm	tumultueus	jaar	achter	
de	rug	wat	betreft	de	leerlingenaantallen.	Die	blijven	
schommelen	en	daarmee	dus	ook	het	aantal	groepen.	
In	het	voorjaar	van	2015	is	de	school	enkele	weken	dicht	
geweest	vanwege	het	ontbreken	van	leerlingen	wegens	het	
ombouwen	van	het	AZC.	Vlak	na	de	start	van	schooljaar	
2015-2016	telde	de	school	weer	zeven	groepen,	om	twee	
weken	later	terug	te	vallen	naar	vier	groepen	en	vervolgens	
redelijk	stabiel	te	blijven	op	vijf	groepen.		

•  Kleurrijk						
In	2015	werd	bij	de	AZC-dependance	Kleurrijk	aan	
gemiddeld	25	tot	30	leerlingen	les	gegeven,	verdeeld	
over	twee	groepen:	een	onderbouw	en	een	bovenbouw.	
Hoewel	het	aantal	kinderen	gemiddeld	gedurende	het	
jaar	gelijk	bleef,	was	de	samenstelling	sterk	wisselend.	Dit	
werd	veroorzaakt	doordat		de	kinderen	gemiddeld	rond	de	
viereneenhalve	maand	bij	het	AZC	verblijven.
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De	professionalisering	van	beide	teams	op	de	AZC-
scholen	heeft	zich	in	eerste	instantie	gericht	op	
woordenschatonderwijs,	de	belangrijkste	onderlegger	
voor	taalontwikkeling	bij	anderstaligen.	Verder	is	aandacht	
besteed	aan	het	herkennen	van	trauma’s	bij	leerlingen	
en	hoe	daarmee	als	leerkracht/school	om	te	gaan.	Beide	
onderwerpen	vragen	om	nadere	verdieping	en	borging.	
Met	het	verbeteren	van	het	rekenonderwijs	is	eveneens	
een	gezamenlijke	start	gemaakt.	Omdat	een	AZC-school	
(Kleurrijk)	en	een	POL-school	(Fleurrijk)	ander	onderwijs	
dienen	te	verzorgen,	is	dit	traject	al	vrij	snel	opgesplitst	en	
volgen	de	beide	scholen	daarin	hun	eigen	weg.			

2015	Is	ook	een	jaar	geweest	vol	positieve	belangstelling	
voor	beide	scholen.	Naast	SKOzoK-collega’s	en	de	RvT	
hebben	ook	lokale,	regionale	en	provinciale	politici	de	
scholen	bezocht.	Beleidsmedewerkers	van	OCW	zijn	ter	
plekke	komen	kijken,	de	inspectie	heeft	een	oriënterend	
bezoek	gebracht	en	collega’s	van	andere	stichtingen,	die	
voor	eenzelfde	uitdaging	zijn	komen	te	staan,	zijn	hun	
licht	komen	opsteken.	Eind	2015	zijn	we	gestart	met	de	
voorbereidingen	van	een	derde	AZC-dependance	in	de	
gemeente	Valkenswaard.		

	Fleurrijk,	een	andere	manier		 van	onderwijs	geven
 Ellen van den Dungen ,     Leerkracht Fleurrijk

In augustus 2014 zijn we begonnen op de kazerne in Budel met het geven van onderwijs aan anderstaligen. In de kazerne kwam een opvang voor asielzoekers, gefaciliteerd door het COA. In een van de gebouwen is hard gewerkt om te zorgen dat we daar eind augustus 2014 konden beginnen met een basisschool voor de kinderen van de asielzoekers. 
In augustus 2015 zijn we opnieuw begonnen met het herinrichten van meerdere lokalen, zorgen dat elk lokaal genoeg spullen heeft enzovoort. We hadden namelijk geen idee met hoeveel groepen we zouden starten. Uiteindelijk zijn we met 6 groepen begonnen van ongeveer 20 leerlingen en na een paar weken kwam daar een zevende groep bij. Dan moet je weer reorganiseren in de klas, materiaal verdelen en het ergste van alles, kinderen herverdelen over de groepen. 

Door de vele wisselingen van leeftijd en aantallen moeten we vaak schuiven met kinderen van de ene naar de andere klas. Vandaar dat we als school proberen om in elke klas op dezelfde manier dingen aan te bieden en zo een doorgaande leerlijn te creëren, zodat het schuiven voor de kinderen zo makkelijk mogelijk verloopt. Het is een cadeautje om op deze school les te mogen geven aan deze kinderen. De dankbaarheid en de blijdschap van kinderen die uit zo’n vervelende situatie komen, maakt dit werk onbeschrijfelijk mooi. 
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In	onderstaand	overzicht	worden	de	scores	per	school	
weergegeven.	De	goede	rekenaar	komt	tot	29	scholen,	
terwijl	we	er	30	hebben.	Dat	komt	doordat	SBO	De	
Zonnewijzer	niet	in	het	overzicht	is	meegenomen.	
Zij	toetsen	namelijk	op	een	andere	wijze.

 7.3 De cognitieve opbrengsten
Kinderen	leren	iedere	dag	en	we	toetsen	geregeld	of	zij	de	
leerdoelen	voor	de	betreffende	periode	beheersen.	
Enkele	keren	per	jaar	worden	er	op	alle	SKOzoK-scholen	
dezelfde	(CITO-)toetsen	afgenomen	in	dezelfde	periode	
volgens	onze	toetskalender.	Deze	toetsen	geven	een	beeld	
van	de	voortgang	van	de	cognitieve	resultaten	van	de	
leerlingen	en	dus	ook	van	de	groep	en	van	de	school.

•  Onderwijsinspectie
In	november	2015	werden	met	de	inspecteur	van	het	
Onderwijs	en	het	College	van	bestuur	de	resultaten	
en	ontwikkelingen	binnen	onze	stichting	besproken.	
We	zien	een	beperkte	toename	van	scholen	met	een	
attendering	ten	opzichte	van	2014.	Geen	enkele	school	
staat	onder	verscherpt	toezicht.	Vijf	scholen	hebben	een	
basisarrangement	mét	attendering	en	één	school	heeft	
een	basisarrangement	met	een	waarschuwing.	Voor	deze	
scholen	wordt	gewerkt	met	een	verbeterplan	om	
de	opbrengstgerichtheid	verder	te	optimaliseren.

•  Cit0	Eindtoets
Eenmaal	per	jaar	wordt	bij	de	leerlingen	van	groep	8	de	
eindcito	afgenomen.	In	2015	hebben	788	leerlingen	deze	
toets	gemaakt.	
We	tellen	in	2015	20	scholen	die	minimaal	boven	het	
landelijk	gemiddelde	van	hun	schoolgroep	scoren.	Drie	
scholen	komen	uit	tussen	de	ondergrens	en	het	landelijk	
gemiddelde.	In	2015	scoren	zes	scholen	scoren	onder	
de	ondergrens.	Deze	scores	onder	de	ondergrens	lijken	
incidenten.	In	elk	geval	loopt	geen	enkele	school	op	dit	
moment	risico	op	het	gebied	van	cognitieve	opbrengsten.

Cito Eindscore
;	Landelijk	;	SKOzoK
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Opmerkingen
* Fusieschool van BS St. Jozef en BS Thomas van Aquino, daarom geen gezamenlijk cito- eindscore voor 2013
** Voor de Landelijk gemiddelde standaardscore is gebruik gemaakt van de informatie van Cito, "terugblik en resultaten eindtoets PO 2015"

Cito-eindscores 2015 2014 2013
Gemeente	Bergeijk
Bs.	De	Zonnesteen 536,6 537,7 *	
Bs.	Prinses	Beatrix 533,9 534,1 535,9
Bs.	Beisterveld 529,9 537,7 536,9
Bs.	St.	Bernardus 537,5 538,2 533,3
Bs.	De	Klepper 536,8 533,8 534,1
Bs.	St.	Gerardus 535,4 536,9 527,5
Bs.	St.	Willibrordus 535,4 534,0 540,9
Bs.	De	Ster 537,7 539,1 536,5

Gemeente	Cranendonck
Bs.	De	Schatkist 540,2 537,9 539,0
Bs.	De	Boogurt 534,9 536,1 536,3
Bs.	St.	Andreas 528,7 534,9 531,7
Bs.	De	Wereldwijzer 536,2 537,8 539,3
Bs.	De	Stapsteen 535,2 535,7 537,2
Bs.	St.	Joan 540,0 537,0 540,7

Gemeente	Heeze/Leende
Bs.	De	Triangel 538,9 536,6 543,7
Bs.	St.	Jan 538,7 531,3 536,8
Bs.	De	Talententoren 536,6 537,7 533,5

Gemeente	Valkenswaard
Bs.	St.	Servatius	 532,6 535,7 537,5
Bs.	De	Pionier 535,7 538,6 541,1
Bs.	De	Grasspriet 531,0 535,0 537,4
Bs.	De	Smelen 535,9 537,7 534,0
Bs.	Agnetendal 535,3 538,1 536,5
Bs.	St.	Martinus 535,0 538,9 536,1
Bs.	Schepelweyen 533,4 533,2 537,6
Bs.	De	Windroos	 533,7 534,3 535,2
Bs.	De	Dorenhagen 537,9 537,7 534,3

Gemeente	Aalst-Waalre
Bs.	De	Drijfveer 537,0 534,3 533,7
Christoffelschool 538,9 540,1 537,6
Bs.	De	Wilderen 535,4 532,8 535,6

Gemiddelde	SKOzoK	2015 535,9 536,4 536,9

Landelijk gemiddelde
standaardscores** 535,3 534,9 535,1
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8.	Onze	collega’s

Wij	staan	als	SKOzoK	voor	het	beste	

onderwijs	voor	ieder	kind.	We	realiseren	

dit	door	het	beste	uit	onze	medewerkers	

te	halen.	Zij	zijn	het	immers,	die	met	hun	

passie	en	kwaliteiten	het	verschil	maken	

voor	onze	leerlingen.	

8.1 Personeelsbeleid
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Vanuit	deze	visie	willen	we	een	lerende	omgeving	
creëren	voor	al	onze	collega’s,	waarin	op	een	
professionele	wijze	wordt	gewerkt.	De	ontwikkeling	
van	medewerkers	is	dan	ook	een	belangrijke	pijler	in	
ons	meerjarenpersoneelsbeleidsplan.	Daarnaast	vinden	
we	het	belangrijk	om	zo	efficiënt	en	effectief	mogelijk	
om	te	gaan	met	beschikbare	middelen	om	de	kwaliteit	
en	de	continuïteit	zo	veel	mogelijk	te	borgen,	waarbij	
we	aandacht	hebben	voor	het	binden	en	boeien	van	
medewerkers.	De	behaalde	resultaten	in	2015	op	dit	gebied	
beschrijven	we	hieronder.

Uiteraard	hebben	wij	als	organisatie	ook	te	maken	met	
landelijke	ontwikkelingen	en	trends	die	invloed	hebben	op	
het	vorm	en	inhoud	geven	aan	ons	personeelsbeleid.	Zoals	
de	naderende	wetgeving	over	flexwerkers	(Wwz),	cao-
afspraken	en	de	feminisering	van	de	leerkrachtpopulatie.	
Wij	proberen	de	uitdagingen	die	deze	ontwikkelingen	met	
zich	mee	brengen	tijdig	te	ondervangen	door	vooraf	na	te	
denken	over	mogelijke	oplossingen.	Een	van	die	oplossingen	
is	de	oprichting	van	onze	Vervangers-	en	Invallerspool	die	
hieronder	bij	het	kopje	‘inzet	personeel’	beschreven	wordt.

•  Inzet	personeel
Kijkend	naar	de	opbouw	van	ons	personeelsbestand	wordt	
duidelijk	dat	het	merendeel	van	onze	collega’s	bestaat	uit	

vrouwen	(86,4%).	Dit	is	een	landelijke	trend:	in	het	primair	
onderwijs	zijn	er	gemiddeld	68,6%	vrouwen	werkzaam	ten	
opzichte	van	31,4%	mannen.	Bij	SKOzoK	is	deze	verdeling	
dus	nog	extremer.	

Als	we	kijken	naar	de	leeftijdsverdeling,		dan	zien	we	een	
behoorlijke	gelijke	spreiding	over	de	leeftijdscategorieën.	
De	groep	tot	24	jaar	is	gering	aanwezig;	dit	is	te	verklaren	
doordat	we	tot	2014	een	vacaturestop	hadden,	waardoor	er	
geen	net-afgestudeerden	in	onze	organisatie	instroomden.

Opbouw personeel
Naar	geslacht	;	Man	;	Vrouw

	Jaarverslag 2015	• 39



Om	de	diversiteit	in	geslacht	te	vergroten	hebben	we	in	
2015,	na	een	selectieronde,	enkele	mannelijke	vervangers	
aan	ons	verbonden	en	tevens	hebben	we	parttime	
werkende	mannelijke	leerkrachten	een	uitbreiding	naar	een	
fulltime	dienstverband	gegeven.	

Bij	de	inzet	van	personeel	vinden	wij	het	belangrijk	
om	collega’s	in	te	zetten	op	hun	kracht	en	om	hen	
loopbaanmogelijkheden	te	geven.	De	introductie	van	de	
eerdergenoemde	Lichte	Ondersteuners	is	hiervan	een	
goede	illustratie.	

We	hebben	niet	alleen	oog	voor	onze	collega’s	in	vaste	
dienst,	maar	ook	voor	onze	vervangers	die	zich	dagelijks	
flexibel	inzetten.	We	willen	onze	vervangers	zo	veel	
mogelijk	binden	en	boeien	aan	onze	organisatie	en	
tegelijkertijd	‘slimmer	organiseren’.	De	reeds	besproken	
VIP-pers	zijn	daarvan	een	mooi	voorbeeld:	enerzijds	hebben	
deze	collega’s	met	hun	min-max-contract	zekerheid	van	
inkomen,	anderzijds	levert	dit	onze	organisatie		flexibiliteit	
in	inzet	op	om	vervangingsvragen	op	verschillende	
momenten	in	de	tijd	op	te	vangen.	

•  Voorwaarden
Om	de	onderwijskwaliteit	te	waarborgen,	willen	we	
de	versnippering	van	werktijdfactoren	zo	veel	mogelijk	
beperken.	Daarom	hebben	we	per	1	augustus	2015	de	
aanstelling	van	collega’s	met	een	hele	kleine	werktijdfactor	
die	werkzaam	zijn	in	het	primaire	proces,	verhoogd	naar	
2	dagen	per	week,	met	als	voorwaarde	dat	zij	voldoende	
functioneren.	
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Bij	voorwaarden	hoort	ook	dat	collega’s	op	de	hoogte	
zijn	van	personele	rechten	en	plichten.	Daarom	is	hier	
doorlopend	aandacht	aan	gegeven	in	nieuwsberichten	
in	het	digitale	personeelsblad.	Ook	is	er	informatie	over	
duurzame	inzetbaarheid	en	pensionering	gegeven	om	de	
collega’s	in	verschillende	levensfasen	te	begeleiden.	Ook	
bij	de	uitvoering	van	rechten	en	plichten	vinden	wij	het	
belangrijk	dat	er	uniformiteit	is	tussen	de	scholen,	naast	
eigenheid	om	met	elkaar	nadere	afspraken	te	maken.	In	
2015	hebben	28	scholen	naar	aanleiding	van	de	nieuwe	cao	
gekozen	voor	het	overlegmodel	en	is	er	gestart	met	één	
uniform	jaartaakformulier	voor	de	hele	stichting,	waarin	de	
directeuren	met	hun	medewerkers	afspraken	maken	over	
de	uren-	en	taakverdeling	in	het	schooljaar.	

Een	goede	balans	tussen	continuïteit	en	mobiliteit	bij	de	
inzet	van	collega’s	op	onze	scholen	proberen	wij	in	de	
jaarlijkse	mobiliteitsronde	te	realiseren.	Dit	proces	hebben	
we	in	2015	in	een	moderner	jasje	gestoken	door	met	een	
tweetal	“speeddate	rondes”	te	werken.	In	deze	rondes	
gingen	directeuren	en	mobiele	medewerkers	op	eenzelfde	
moment	met	elkaar	in	gesprek	over	de	kwaliteiten	die	de	
collega	kan	brengen	en	de	behoefte	die	de	school	heeft.	
Een	snelle,	maar	ook	kwalitatief	hoogwaardige	manier	om	
collega’s	bij	elkaar	te	brengen.	Dit	heeft	in	2015	geleid	tot	
maar	liefst	20	matches	waarbij	ingezet	is	op	kwaliteit	en	
het	beperken	van	de	versnippering	in	werktijdfactoren.	

•		 Ontwikkeling	van	medewerkers
De	(door)ontwikkeling	van	onze	collega-leerkrachten	heeft	
in	2015	vorm	gekregen	in	diverse	professionaliserings-

trajecten.	Zo	zijn	alle	leerkrachten	in	drietallen	gaan	
leren	van	èn	met	elkaar,	in	de	Trio	crossovers.	In	deze	Trio	
crossovers	ligt	de	focus	bij	de	verdere	ontwikkeling	van	
‘leiden	naar	begeleiden’	door	praktijkgestuurd	samen	
met	en	bij	elkaar	te	leren.	Daarnaast	hebben	we	dit	
jaar	een	professionaliseringsagenda	opgesteld	vanuit	
ontwikkelvragen	die	geïnventariseerd	zijn	op	de	scholen.	
Leerkrachten	hebben	zich	kunnen	inschrijven	voor	het	
gepresenteerde	aanbod	van	workshops	voor	schooljaar	
2015/2016.	

De	(door)ontwikkeling	van	onze	directeuren	en	
Kwaliteitsondersteuners	heeft	in	2015	verder	vorm	gekregen	
in	tandem	trio’s	waarbij	per	keer	drie	directeuren	en	hun	
kwaliteitsondersteuners	vraagstukken	in	hun	schoolplannen	
delen	en	aanpakken	om	zo	hun	processturing	te	verbeteren.	

Het	meten	van	de	ontwikkeling	en	kwaliteiten	van	
medewerkers	doen	wij	in	de	jaarlijkse	gesprekscyclus.	In	2015	
hebben	we	met	het	directienetwerk	P&O	de	gesprekscyclus	
doorontwikkeld	en	zijn	alle	gesprekscyclusformulieren	
“Koersplan-proof”	gemaakt.	Bij	de	implementatie	hebben	we	
aandacht	besteed	aan	het	uniform	gaan	gebruiken	van	deze	
formulieren.	

Kijkend	naar	de	leeftijdsopbouw	van	ons	directeuren-
bestand,	die	relatief	hoog	is	met	een	gemiddelde	leeftijd	van	
56	jaar,	zijn	we	in	2015	gestart	met	het	oprichten	van	een	
managementpool.	Vanuit	een	selectieprocedure	is	deze	pool	
gestart	met	vijf	talentvolle	interne	medewerkers	die	opgeleid	
worden	als	mogelijk	toekomstig	clusterdirecteur.
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het	didactisch	niveau	(97%).	Ook	geeft	95%	de	aanpak	
van	het	pestgedrag	minimaal	een	voldoende	en	geeft	
eenzelfde	percentage	een	voldoende	voor	de	wijze	waarop	
de	school	omgaat	met	de	(extra)	ondersteuningsbehoefte	
van	leerlingen.	Bij	de	vragen	over	de	leiding	zijn	de	collega’s	
het	meest	tevreden	over	sturing	vanuit	een	duidelijke	
onderwijskundige	visie	(68%),	het	bevorderen	van	een	
positieve	kijk	(73	%)	en	het	stimuleren	van	samen	werken	
en	samen	leren	(78%).	Coachende	vaardigheden	kunnen	
we	binnen	onze	organisatie	nog	verder	ontwikkelen	
(21%	is	hier	ontevreden	over).	Ook	de	communicatie	van	

;	geheel	eens			;	eens			;	neutraal			;	oneens			;	geheel	oneens	-	in	percentages

In	2015	heeft	er	weer	een	personeelstevredenheidsmeting	
plaatsgevonden.	Dit	keer	gebruikten	we	hiervoor	geen	
standaard-vragenlijst,	maar	hebben	we	zelf	een	vragenlijst	
samengesteld	voor	onze	collega’s.	De	eerdere	externe	
meting	was	uitsluitend	gericht	op	leerkrachten	op	één	
school.	Met	deze	eigen	vragenlijst	konden	we	de	vragen	
afstemmen	op	de	voor	ons	relevante	thema’s,	die	we	
aan	alle	medewerkers	konden	voorleggen.	Van	deze	
mogelijkheid	is	gretig	gebruik	gemaakt:	maar	liefst	
19	procent	van	de	deelnemers	werkte	voor	meerdere	
scholen	of	op	organisatieniveau;	bijvoorbeeld	als	
kwaliteitsondersteuner,	lichte	ondersteuner,	directeur,	
ondersteunend	personeel	of	stafmedewerker.	In	totaal	
hebben	552	collega’s	de	vragenlijst	ingevuld.	De	meting	
liet	mooie	resultaten	zien.	Daarnaast	gaf	de	meting	
concrete	informatie	om	het	volgende	schooljaar	mee	
aan	de	slag	te	gaan.

Zo	is	bijvoorbeeld	98	procent	van	onze	collega’s	tevreden	
over	zijn/haar	werk	en	geeft	maar	liefst	71	%	het	werk	
een	rapportcijfer	van	een	acht	of	hoger.	90%	van	onze	
medewerkers	geeft	de	taakverdeling	binnen	het	team	
minimaal	een	voldoende	en	93%	geeft	de	samenwerking	
binnen	het	team	minimaal	een	voldoende	(waarvan	49%		
zelfs	een	8	of	hoger	geeft).		
Met	betrekking	tot	het	onderwijs	zijn	onze	collega’s	zeer	
tevreden	over	zowel	het	pedagogisch	klimaat	(96%)	als	

 8.2 Personeelstevredenheid
leidinggevenden	(17%	ontevreden)	en	het	versterken	
van	het	teamgevoel	(17%	ontevreden)	kunnen	verbeterd	
worden.	14%	van	de	collega’s	is	ontevreden	over	de	
kwaliteit	van	de	gesprekscyclus,	37%	scoort	neutraal	
en	48%	is	tevreden	of	zeer	tevreden.	Gekeken	naar	de	
werkomstandigheden,	is	werkdruk	het	meest	in	het	
oog	springende	item.	34	procent	gaf	aan	de	werkdruk	
niet	acceptabel	te	vinden.	Daarom	is	besloten	om	in	het	
schooljaar	2015-2016	een	project	te	doorlopen	om	te	
onderzoeken	hoe,	met	name,	de	administratieve	
lastendruk	verlaagd	kan	worden.	

In welke mate ben je het eens met 
de volgende uitspraken?

2

58,3 50,857 56

2 2,90,4 1 6,40,4

7,7 7,7 7,3

18,9

32 32 40,9
18,3
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Voor	het	eerst	sinds	lange	tijd	steeg	het	ziekteverzuim	
in	onze	organisatie	ten	opzichte	van	het	jaar	ervoor.	In	
2014	was	het	ziekteverzuim	nog	4,6	procent,	in	2015	
steeg	dit	naar	5,9	procent.	Aangezien	SKOzoK	sinds	1	
augustus	2013	volledig	eigen	risicodrager	is	voor	ziekte,	
heeft	dit	ook	financiële	consequenties.	Enerzijds	kan	
dit	hogere	verzuim	verklaard	worden	door	de	lange	
griepperiode	in	het	voorjaar	van	2015.	Anderzijds	zien	we	
dat	de	gemiddelde	verzuimduur	van	zieke	medewerkers	
in	aantal	dagen	toeneemt,	dit	wil	zeggen	dat	een	zieke	
medewerker	gemiddeld	langer	afwezig	is.	Op	individueel	
niveau	worden	verzuimcasussen	besproken	tussen	
directeur	en	P&O	adviseur	om	de	beïnvloedbaarheid	en	
reintegratiemogelijkheden	te	verkennen.

 8.4 Beheersing van 
 uitkeringen bij ontslag
Uitkeringen	bij	ontslag	proberen	we	zoveel	mogelijk	
te	voorkomen.	In	2015	is	dit	eenmaal	voorgekomen;	de	
rechtmatigheid	van	deze	ontslagvergoeding	is	vastgesteld.

Ziekteverzuim 2012 2013 2014 2015

Verzuimpercentage (%) 7,5 5,5 4,6 5,9

Meldingsfrequentie
per medewerker/per jaar

1,0 0,9 1,0 0,9

Gem. verzuimduur in dagen 29 31 17 21

 8.3 Ziekteverzuim
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9.	Onze	huisvesting

44 • Jaarverslag 2015



Nieuwbouw in 2015
•  Bs	St.	Bernardus
Voor	een	nabij	gelegen	locatie	van	de	huidige	St.	
Bernardusschool	in	Bergeijk,	is	een	ontwerp	uitgewerkt	
voor	nieuwe	huisvesting.	De	bouwwerkzaamheden	
voor	dit	project	zijn	samen	met	de	benodigde	
bestemmingsplanwijziging	aanbesteed.	Deze	procedure	
heeft	door	ingediende	bezwaren	enige	vertraging	
opgelopen,	waardoor	de	start	van	de	nieuwbouw	in	2016	
plaatsvindt.

•  Bs.	De	Wilderen
Op	de	huidige	locatie	van	basisschool	De	Wilderen	wordt	
een	nieuwe	brede	school	ontwikkeld.	SKOzoK	gaat	
hier	nieuwe	huisvesting	realiseren	voor	De	Wilderen.	
Kinderstad	voegt	een	kinderdagverblijf,	peuterspeelzaal	
en	buitenschoolse	opvang	toe.	De	aanbesteding	van	dit	
project	vond	in	2015	plaats.	Door	een	beperkt	budget	
was	het	niet	mogelijk	tijdens	de	bouw	noodlokalen	in	te	
richten.	Om	het	project	toch	van	de	grond	te	krijgen,	is	een	
creatieve	oplossing	bedacht.	De	bestaande	school	is	deels	
gesloopt,	waardoor	een	deel	van	de	basisschool	dienst	
doet	als	tijdelijke	huisvesting.	Door	juridische	perikelen	
met	betrekking	tot	de	aanbesteding,	heeft	het	project	
vertraging	opgelopen.	Begin	2016	is	gestart	met	de	bouw.	
Het	streven	is	om	begin	2017	de	nieuwbouw	in	gebruik	te	
nemen.	

Verbouwingen in 2015 
•  Bs	De	Drijfveer
Op	Bs	de	Drijfveer	is	het	interieur	opgefrist:	na	een	
kleuradvies	en	een	grote	schilderbeurt	heeft	de	school	weer	
een	kleurige	en	nette	uitstraling.

•  Bs	Prinses	Beatrix
Ook	op	de	Bs	Prinses	Beatrix	is	eind	2015	een	grote	
opfrisbeurt	doorgevoerd	om	de	gangen	en	aula	weer	
een	eigentijdse	uitstraling	te	geven.	Een	deel	van	de	
school	heeft	nieuwe	vloerbedekking,	wandafwerking	en		
schilderwerk	gekregen.	Daarnaast	is	ook	het	lokaal	van	
groep	8	gerenoveerd	en	hebben	de	overige	groepsruimten	
een	frisse	kleur	gekregen.	

•  Bs	De	Schatkist
Voor	BS	De	Schatkist	zijn	in	2015	plannen	uitgewerkt	
voor	een	kwaliteitsimpuls.	Er	zijn	plannen	gemaakt	
om	in	2016	onder	andere	de	aula	en	de	gangen	op	te	
knappen.	Dit	omhelst	een	nieuwe	inrichting,	aanpassing	
van	werkplekken,	verbinding	met	omliggende	lokalen	
en	installatietechnische	aanpassingen.	Met	de	beoogde	
verbouwing	krijgt	het	kloppend	hart	van	deze	school	een	
positieve	impuls.	

Onderhoud in 2015
In	2015	zijn	er	circa	420	verzoeken	tot	reparaties	ingediend	
door	de	scholen.	Daarvan	hadden	de	meeste	verzoeken	te	
maken	met	verwarming	(storingen)	of	elektra.	Op	basis	van	
gebouwopnames	is	het	benodigde	planmatig	onderhoud	
uitgevoerd.	Naar	aanleiding	van	het	klachtenpatroon	heeft	
SKOzoK	in	afstemming	met	Laride	een	onderzoek	gedaan	
naar	de	mogelijkheid	tot	het	verbeteren	van	de	kwaliteits-	
en	serviceverlening.	Uit	dit	onderzoek	is	het	idee	ontstaan	
om	een	klusteam	in	te	richten	voor	SKOzoK.	Dit	klusteam	
kan	een	deel	van	de	reparaties	op	zich	nemen,	evenals	een	
aantal	controles	en	werkzaamheden	die	ieder	jaar	op	alle	
scholen	dienen	plaats	te	vinden.	In	2015	heeft	een	selectie	
plaatsgevonden	tussen	een	viertal	aannemers.	In	2016	zal	
de	pilot,	die	één	jaar	duurt,	van	start	gaan.	Het	concept	
van	het	klusteam	past	helemaal	bij	het	focuspunt	‘slimmer	
organiseren.’
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10.	Onze	financiën	

SKOzoK	heeft	het	boekjaar	2015	

positief	afgesloten	met	een	financieel	

resultaat	van	€ 789.832,-.	Dit	positieve	

resultaat	is	gerealiseerd	omdat	SKOzoK	

naast	de	verwachte	bekostiging	een	

aanzienlijk	bedrag	aan	incidentele	

baten	heeft	ontvangen.	Onder	andere	

voor	twee	nieuwe	asielzoekersscholen,	

groeibekostiging	en	Passend	

Onderwijs,	maar	ook	door	een	fors	

hogere	personele	bekostiging	vanuit	

het	Ministerie.	

10.1 Financieel beeld 
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Voor een uitgebreide analyse van ons vermogen 
en het resultaat over 2015 verwijzen we naar de 
‘financiële toelichting op de jaarrekening,’ als 
bijlage opgenomen in dit jaarverslag. 

Uit	de	meerjarenbegroting	blijkt	dat	wij	er	voor	kiezen	om	
de	komende	jaren	negatieve	exploitatiesaldi	te	realiseren	
door	fors	te	investeren	in	de	kwaliteit	van	het	onderwijs,	
en	wel	op	de	volgende	terreinen:

*	Leerlingaantallen
Het	geboortecijfer	blijft	nog	steeds	afnemen	in	onze	regio.	
De	leerlingprognoses,	die	zijn	opgesteld	voor	de	komende	
vier	jaar,	zijn	gemaakt	op	basis	van	deze	geboortecijfers.
Ten	opzichte	van	1	oktober	2014	hebben	we	binnen	SKOzoK	
per	1	oktober	2015	3,2%	minder	leerlingen	(5.696	ten	
opzichte	van	5.886).	Dit	is	het	totaal	aantal	leerlingen,	
inclusief	de	asielzoekerskinderen.	We	hadden	dit	jaar	op	
teldatum	133	azc-leerlingen	tegenover	173	vorig	jaar,	dat	
veroorzaakt	dus	een	deel	van	de	krimp.	De	krimp	in	onze	
organisatie	exclusief	de	azc-leerlingen,	bedroeg	dit	jaar	
2,6%.

Het	goede	nieuws	is	dat	de	verhouding	tussen	onderbouw-	
en	bovenbouw-leerlingen	opnieuw	gunstiger	is	geworden:	
het	percentage	onderbouw-leerlingen	is	gestegen	van	
48,3%	naar	49,5%.	Dit	percentage	loopt	al	sinds	2011	op,	
toen	was	het	45,6%.	Voor	ons	is	dat	een	indicatie	dat	
de	krimp	afvlakt.	In	2011	waren	er	maar	6	scholen	met	
minimaal	50%	onderbouw-leerlingen.	

Strategie:	
het	realiseren	en	organisatiebreed	monitoren	van	ons	
Koersplan.

Leren	leren:
investeren	in	de	verdere	professionalisering	van	
leerkrachten,	directie	en	KO;	een	van	de	belangrijkste	
speerpunten	is	hier	“van	methode	naar	leerlijnen	als	
uitgangspunt”	en	“van	leiden	naar	begeleiden	van	
leerlingen.”

Samen	ontwikkelen	van	de	leergemeenschap:	
investeren	in	de	wijze	van	professionaliseren,	zodanig	
dat	samen	leren	en	samen	delen	zich	verder	ontwikkelen.	
Inzet	van	de	onderwijsverbinder	en	vervanging	van	
personeel	in	het	kader	van	ervaringsgericht	leren.	
Hierbij	hoort	ook	het	investeren	in	delen	met	ouders,	
voorbeelden	hiervan	zijn:	de	ontwikkeling	van	een	

Ouder-App,	websites	en	professionalisering	van	de	
communicatie.

Slimmer	organiseren:	
investeren	in	organisatie	en	aansturing;	Organiseren	
van	clusters:	managementontwikkeling	via	
managementkandidaten,	waardoor	management	van	de	
toekomst	wordt	opgeleid	en	clusterdirecteuren	worden	
ontlast.	
Ook	wordt	er	geïnvesteerd	in	de	organisatie	van	beheer;	
het	inzetten	van	een	pool	met	vakmensen,	waarmee	de	
clusters	worden	ontlast	op	het	gebied	van	onderhoud	en	
beheer.	Daarnaast	is	er	ook	aandacht	voor	het	investeren	
in	de	ontwikkeling	van	methodiek	om	lesmateriaal	met	
elkaar	te	delen.

Leerlingaantallen
Aantal	leerlingen	per	1	oktober
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De	uitgangspunten	die	zijn	gehanteerd	bij	het	opstellen	van	
de	meerjarenbegroting,	vormen	ieder	jaar	onderwerp	van	
beoordeling	en	kunnen	dus	jaarlijks	bijgesteld	worden.	
In	2015	is	zoals	ieder	jaar	rekening	gehouden	met	de	
bijgestelde	leerlingprognose,	deze	is	verdisconteerd	naar	
de	komende	vier	jaar.	Ook	is	rekening	gehouden	met	
(voorgenomen)	wijzigingen	in	wet-	en	regelgeving	en	
bekostiging.	De	investeringsbudgetten	op	schoolniveau	
en	de	hiermee	gepaard	gaande	afschrijvingslasten	worden	
normatief	bepaald	aan	de	hand	van	het	leerlingaantal	en	de	
liquiditeitspositie	van	SKOzoK.	
Tenslotte	is	de	dotatie	aan	de	voorziening	onderhoud	
aangepast	op	basis	van	het	lange	termijn	perspectief	van	
het	meerjarenonderhoudsplan.

Jaarbegroting
Daar	waar	de	meerjarenbegroting	een	financiële	
trendmatige	focus	heeft,	is	de	jaarbegroting	een	expliciete	
(kwantitatieve)	koppeling	tussen	doelstellingen/
focuspunten	van	SKOzoK	en	financiële	middelen	binnen	het	
begrotingsjaar.	De	investeringsbudgetten	op	schoolniveau	
zijn	afhankelijk	gemaakt	van	het	leerlingaantal,	voor	
de	stichting	als	geheel	is	het	investeringsbudget	
gericht	geweest	op	het	realiseren	van	de	focuspunten.	
In		de	begroting	van	2016	zijn	voor	het	eerst	expliciete	
bestedingsdoelen	geformuleerd,	die	samen	hangen	met	de	
(doelen	van	de)	focuspunten.	

Tussentijdse	verantwoording	
Directeuren	–	College	van	Bestuur	
Directeuren	hebben	verantwoording	afgelegd	in	periodieke	
rapportages	aan	het	CvB.	In	het	overleg	worden	een	
aantal	gerealiseerde	prestatie-indicatoren	op	het	gebied	
van	personeel,	financiën	en	onderwijs	besproken	in	
relatie	tot	de	doelstellingen.	De	invoering	van	het	nieuwe	

In	2014	waren	dat	er	12	en	in	2015	zijn	er	14	scholen	waar	
meer	dan	50%	van	de	populatie	uit	jonge	leerlingen	
bestaat.

*	Informatievoorziening	
In	2015	is	de	informatievoorziening	verder	ontwikkeld	
door	beter	gebruik	te	maken	van	de	mogelijkheden	die	het	
in	2014	geïmplementeerde	ERP	Systeem	AFAS	te	bieden	
heeft.	Deze	ontwikkeling	heeft	zich	zowel	bij	Personeel	
en	Organisatie	(P&O)	als	bij	Financiën	(FA)	voorgedaan.	Bij	
P&O	gaat	het	onder	andere	om	uitgebreide	rapportages	
die	de	gerealiseerde	personele	bezetting	bij	alle	scholen	
vergelijkt	met	de	normbezetting.	Dit	is	een	essentiële	
verbetering	in	de	informatievoorziening,	die	effectieve	
aan-	en	bijsturing	op	dit	gebied	mogelijk	maakt.	Dit	geldt	
bijvoorbeeld	ook	voor	rapportages	op	het	gebied	van	
ziekteverzuim.	Bij	financiën	zijn	doorlopende	standaard	
rapportages	ontwikkeld	waarmee	de	voortgangsbewaking	
effectiever	en	efficiënter	verloopt.	

Dit	alles	draagt	er	toe	bij	dat	SKOzoK	nog	beter	in	
control	is.	De	ontwikkeling	en	de	uitbreiding	van	de	
informatievoorziening	zal	de	komende	jaren	nog	verder	
uitgebouwd	worden.

 10.2 Planning & control
De	planning-	en	controlcyclus	van	SKOzoK	kent	de	volgende	
onderdelen,	die	afzonderlijk	beschreven	worden:
•	 	 Het	Koersplan
•	 Het	financieel	beleidsplan
•	 Risico-analyse
•	 Meerjarenbegroting
•	 Jaarbegroting

•	 Tussentijdse	verantwoordingen
•	 Interim-controle
•	 Jaarverslag

Het	Koersplan
Ons	strategische	beleid	is	vastgelegd	in	het	Koersplan	2014-
2018.	Het	Koersplan	geeft	richting	aan	onze	organisatie	
en	vormt	de	basis	voor	alle	beleidsdocumenten.		Voor	een	
uitgebreide	toelichting	op	het	Koersplan	verwijzen	we	naar	
elders	in	dit	jaarverslag.

Het	financieel	beleidsplan
Het	vigerende	financieel	beleidsplan	heeft	eveneens	
een	looptijd	van	2014-2018.	In	het	plan	komen	diverse	
onderwerpen	aan	bod.	Hierbij	is	te	denken	aan:	de	doelen	
voor	de	komende	periode,	afspraken	met	betrekking	tot	
begroten	en	tussentijds	verantwoorden,	omgang	met	het	
vermogen,	ken-	en	stuurgetallen	en	verslaggeving.

Risicoanalyse
Eenmaal	in	de	twee	jaar	vindt	een	risicoanalyse	plaats.	
In	2016	vindt	deze	weer	plaats,	waarbij	het	Koersplan	
als	uitgangspunt	dient.	Ten	aanzien	van	de	risico’s	moet	
steeds	bezien	worden	op	welke	wijze	het	risico	kan	
worden	verkleind,	o.a.	door	het	treffen	van	adequate	
beheersingsmaatregelen.	
De	risicoanalyse	wordt	hierbij	niet	beschouwd	als	een	
losstaand	beleidsstuk,	maar	dient	als	voeding	voor	
beleidsvorming	op	andere	terreinen.	

Meerjarenbegroting
De	meerjarenbegroting	wordt	opgesteld	over	een	periode	
van	vier	jaar	en	wordt	jaarlijks	geactualiseerd.
Het	eerste	jaar	uit	de	meerjarenbegroting,	de	eerste	
jaarschijf,	vormt	het	kader	voor	de	jaarbegroting.	
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informatiesysteem	AFAS	biedt	nieuwe	mogelijkheden	voor	
standaardrapportages	en	dashboard	en	zal	in	2016	verder	
worden	uitgebreid.	

College	van	Bestuur	–	Raad	van	Toezicht	
Het	College	van	Bestuur	heeft	over	twee	periodes	door	
middel	van	een	financieel	verslag	verantwoording	afgelegd	
aan	de	Raad	van	Toezicht;	over	de	periode	januari	tot	en	
met	april	2015	en	over	januari	tot	en	met	augustus	2015.	In	
het	financieel	verslag	is	standaard	een	prognose	van	het	
resultaat	voor	het	lopende	jaar	opgenomen.	De	realisatie	
week	in	beide	rapportages	steeds	in	positieve	zin	af	van	de	
raming,	door	met	name	onverwachte	incidentele	baten.	

Interim-controle
In	de	P&C-cyclus	is	opgenomen	dat	deze	controle	door	de	
accountant	eenmaal	in	de	twee	jaar	plaatsvindt.	
Eind	2015	heeft	er	weer	een	interimcontrole	door	
de	accountant	plaatsgevonden.	De	belangrijkste	
bevinding	bij	deze	interimcontrole	is	dat	er	voldoende	
interne	beheersmaatregelen	geïmplementeerd	zijn	
om	de	beheersing	van	interne	risico’s	te	mitigeren.	
Verbeterpunten	zijn	er	uiteraard;	hier	wordt	in	2016	verder	
aan	gewerkt.	

Jaarverslag
Sluitstuk	van	de	P&C-cyclus	betreft	het	jaarverslag,	
inclusief	de	jaarrekening.	Door	middel	van	dit	document	
wordt	intern	en	extern	integraal	verantwoording	afgelegd	
aan	alle	belanghebbenden.	
De	continuïteitsparagraaf	geeft	inzicht	in	de	ontwikkelingen	
op	het	gebied	van	personeel,	leerlingen	en	financiën.	Voor	
de	verschillen	tussen	de	begroting	en	de	realisatie	op	het	
gebied	van	financiën	wordt	verwezen	naar	de	bijlage.
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Bouwstenen Risico Beheersingmaatregel
Onderwijskwaliteit • Negatief	imago	bij	belang		

	 hebbenden	dooronvoldoende
				aandacht	voor	veiligheid	en		 	
	 omgangsvormen

• Gesprekscyclus	met	personeel	
• Functiewaardering
• Actief	communiceren	over	beleid

• Imagoschade	en	afname	
	 leerlingaantallen	door	
				onvoldoende	samenwerking

• Kwaliteitsondersteuning	op	
	 gemeen	schappelijkniveau	
	 en	onder	centrale	coördinatie
• Professionaliseringtrajecten	
	 gericht	op	samenwerking

Personeel • Geen	geformaliseerd	
	 personeelsbeleid
• Onjuiste	toepassing	van	
	 personeelsinstrumenten		
				personeelsbeleid

• Inmiddels	geformaliseerd	
	 meerjaren	personeelsbeleidsplan
• Gesprekscyclus	met	personeel	
• Functiewaardering
• Beleid	ten	aanzien	van	
	 Professionalisering	

Personeel / PR en communicatie • Onjuiste	toepassing	van	
	 personeelsinstrumenten

• Gesprekscyclus	met	personeel
• Functiewaardering

PR en Communicatie • Niet	voldoen	aan	verwachting	van	
stakeholders

• Koppeling	beleiddoelstellingen	in		
				communicatie	beleidsplan
• Actief	communiceren	over	beleid

 10.3 Europese aanbesteding
In	2015	heeft	er	een	Europese	aanbesteding	plaats	gevonden	
waarbij	de	kopieerapparaten/printers	aanbesteed	
zijn	voor	een	periode	van	4	jaar.	Daarnaast	zijn	in	2015	
voorbereidingen	gestart	om	de	energie	aan	te	besteden	
met	ingang	van	1	januari	2016.	

 10.4 Risicomanagement
Beschrijving van de belangrijkste risico’s 
en onzekerheden 

De	risicoanalyse	is	ook	aan	bod	gekomen	in	het	stuk	
Planning	en	Control.	Naast	de	financiële	risico’s	zoals	die	
worden	beheerst	met	een	begroting,	de	meerjarenbegro-
ting	en	periodieke	rapportages,	heeft	SKOzoK	de	volgende	
risicogebieden	onderkend:
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Algemene gegevens

Kengetal Peildatum	1	oktober	 2015 2016 2017 2018 2019

Personele	bezetting	in	fte		 389 376 370 362 354

• management/directie 20 22 22 22 22

• onderwijzend	personeel 303 296 291 283 278

• overige	medewerkers	 66 58 57 57 54

Leerlingaantallen 5.696 5.628 5.473 5.290 5.187

Het aantal leerlingen per 1 oktober 2015 (5696) is inclusief twee nieuwe asielzoekersscholen die in 2014 zijn gestart 
(130 leerlingen op teldatum).

 10.5 Continuïteits paragraaf 
(inclusief meerjarenbegroting)

Vanzelfsprekend	willen	wij	graag	een	doorkijk	geven	naar	
het	voorgenomen	beleid	in	de	toekomst.	
Wij	doen	dit	aan	de	hand	van	tabellen	en	grafieken	die	
zijn	ontleend	aan	de	meerjarenbegroting	2015-2018.	Wij	
presenteren	de	kengetallen	op	basis	van	schooljaren	in	
plaats	van	kalenderjaren.	(zie tabel en grafiek op pagina 51)

Uit	de	tabel	en	grafiek	is	af	te	leiden	dat	de	terugloop	in	
het	leerlingaantal	zich	voortzet	(van	1	oktober	2015	tot	en	
met	1	oktober	2019	met	10,1%).	De	laatste	jaren	neemt	het	
aandeel	onderbouwleerlingen	weer	toe,	een	ontwikkeling	
die	op	termijn	tot	stabilisatie	van	de	leerlingenaantallen	zal	
leiden.	

Het	personeelsbestand	neemt	ook	af	(van	1	oktober	
2016	tot	en	met	1	oktober	2019	met	5,8%).	De	geplande	
terugloop	is	minder	dan	bij	het	leerlingaantal.	

Wij	hebben	besloten	om	de	middelen	in	het	kader	van	het	
Nationaal	Onderwijs	Akkoord	in	twee	jaar	ten	gunste	te	
laten	komen	van	de	organisatie.	Dit	uit	zich	onder	andere	
in	een	relatief	hoge	inzet	van	personeel	ten	opzichte	van	
2014.

Prognose leerlingaantal en fte
;	Personeelsbestand	(fte)	en	;	leerlingen	peildatum	1	oktober
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SKOzoK verwacht voor de komende jaren de volgende ontwikkelingen in de balanssfeer:

Activa Balans
2015

Prognose
2016

Prognose
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Vaste	activa 3.248.000 2.911.000 2.748.000 2.585.000 2.526.000

Vlottende	activa 13.176.000 10.541.576 9.939.576 9.525.576 9.854.576

Totale activa 16.424.000 13.452.576 12.687.576 12.110.576 12.380.576

Passiva

Eigen	vermogen 9.848.000 8.127.576 7.337.576 6.610.576 6.630.576

Voorzieningen 2.888.000 2.700.000 2.900.000 3.400.000 3.900.000

Kortlopende	schulden 3.688.000 2.625.000 2.450.000 2.100.000 1.850.000

Totale passiva 16.424.000 13.452.576 12.687.576 12.110.576 12.380.576

Meerjarenbegroting
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Als	gevolg	van	de	investeringen	die	wij	de	komende	
jaren	gaat	plegen	met	betrekking	tot	onder	andere	de	
inzet	van	personeel,	voorzien	wij	een	exploitatietekort	
voor	de	komende	jaren.	Dit	wordt	deels	gedekt	vanuit	de	
gedeeltelijke	vrijval	van	de	bestemmingsreserve	Nationaal	
Onderwijs	Akkoord.	Vanaf	2016	zal	het	eigen	vermogen	bij	
ongewijzigd	beleid	substantieel	gaan	dalen.	Dit	is	in	lijn	
met	de	vastgestelde	uitgangspunten	zoals	opgenomen	in	
het	meerjaren	financieel	beleidsplan.

Onze	liquiditeit	is	hoog.	Wij	verwachten	voor	de	komende	
jaren	dan	ook	geen	beroep	te	hoeven	doen	op	de	
financieringsmarkt.	

De	terugloop	in	het	leerlingaantal	zorgt	in	steeds	grotere	
mate	voor	een	disbalans	tussen	het	aantal	beschikbare	

meters	voor	huisvesting	en	het	aantal	bekostigde	meters	
(de	norm).	

De	mogelijkheden	om	flexibel	met	huisvesting	om	te	
gaan,	zijn	beperkt.	Dit	vormt	dus	een	zeker	risico	voor	de	
organisatie.	In	2015	zijn	hier	ook	de	lasten	bij	gekomen	
voor	de	niet	gebruikte	meters	voor	onderhoud	aan	de	
buitenkant	van	schoolgebouwen.	

Aan	de	gemeenten	waar	sprake	is	van	het	gebruik	van	
een	multifunctionele	accommodatie	én	waar	het	gebouw	
eigendom	is	van	een	ander	dan	SKOzoK,	is	aan	hen	met	
ingang	van	2015	een	vergoeding	voor	groot	onderhoud	
betaald.	

Met betrekking tot de resultatenrekening verwachten wij 
de komende jaren het volgende:
• De	rijksbijdrage	zal	afnemen	in	overeenstemming	met	

de	daling	van	het	leerlingaantal.	Een	uitzondering	
hierop	betreft	de	middelen	in	het	kader	van	
doordecentralisatie	van	de	vergoedingen	voor	
buitenonderhoud.	

• Door	de	afname	van	het	aantal	leerlingen	is	ook	een
afname	van	de	formatie	en	dus	ook	een	afname	in	de	
overige	personeelslasten	geraamd.

• Voor	de	jaren	2016	t/m	2018	wordt	er	geïnvesteerd	in	
professionalisering.	Om	dit	zo	goed	mogelijk	te	
faciliteren	is	er	voor	gekozen	om	het	personeelsbestand	
niet	mee	te	laten	fluctueren	met	het	leerlingaantal,	
maar	om	het	constant	te	houden	in	2016	op	het	niveau	
van	2015.	Vanaf	2017	wordt	deze	personele	inzet	
geleidelijk	lager.

• Wij	verwachten	vanaf	2019	een	licht	positief	resultaat,	
door	met	name	de	afname	van	de	extra	inzet	bij	het	
personeel.

• Bij	het	bepalen	van	het	investeringsbudget	gaat	de	
organisatie	uit	van	een	normafschrijving	per	leerling.	
Dit	heeft	tot	gevolg	dat	bij	een	afname	van	het	
leerlingaantal	op	den	duur	ook	de	afschrijvingen	op	
organisatieniveau	zullen	dalen.	Hier	is	geen	rekening	
mee	gehouden	in	de	berekening.

• De	huisvestingslasten	zijn	als	vast	beschouwd.	De	
overige	lasten	nemen	af	conform	het	leerlingaantal.

• Tenslotte	verwachten	wij	dat	het	financiële	resultaat	
zal	afnemen.

Exploitatie
2015

Raming
2016

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Bedragen	keer	€ 1.000

Bekostiging
Rijksbijdragen 										29.710 			28.852	 			28.336	 			27.407	 26.592	
Overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies 																168 											65	 											65	 											65 											65
Overige	baten 																380 									33	 									151	 									151 151

Totale	bekostiging 										30.258 				28.950 			28.552	 27.623	 			26.808	

Kosten
Personeelslasten 									24.524 24.630 24.231	 23.318	 		21.868	
Afschrijvingen 															673 648 648	 648	 648	
Huisvestingslasten 												2.173 2.343 				2.255	 2.209	 				2.165	
Overige	lasten 												2.164 2.530 				2.273	 				2.235	 				2.162	

Totoale	kosten 										29.534 30.151 		29.407	 		28.410	 26.843	

Financiële	baten	en	lasten 										66 						70 					65 60 65

Financiële	baten          639          70          65 60 65 
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Bijlage	
Financiële toelichting 
op de jaarrekening

Omschrijving Verschil in €

Rijksbijdragen		 1.161.000 baten
Overige	overheidsbijdragen	en	subsidies		 	101.000 baten
Overige	baten 	208.000 baten
Personeelslasten -152.000 lasten
Huisvestingslasten -115.000 lasten
Overige	lasten 	36.000 lasten

Financiële	baten	en	lasten 					-4.000					 baten

• Baten  
• Lasten

Het	begrote	resultaat	over	2015	was	€ 445.000	
negatief.	Over	dit	jaar	is	€ 790.000	positief	
gerealiseerd.

Het	hiernaast	staand	schema	laat	per	
hoofdcategorie	zien,	waardoor	het	verschil	ad	
€	1.235.000	tussen	begroting	en	realisatie	is	
veroorzaakt.

Het	verschil	in	de	Rijksbijdragen	is	de	grote	
uitschieter	in	het	geheel.	In	het	laatste	
kwartaal	van	2015	zijn	de	bekostigingsbedragen	
over	de	schooljaren	2014/2015	en	2015/2016	
flink	aangepast	vanwege	de	toegekende	
kabinetsbijdrage	in	verband	met	de	ontwikkeling	
van	de	werkgeverslasten	in	de	markt.	

Verderop	in	deze	financiële	toelichting	wordt	
hier	dieper	op	ingegaan,	zo	ook	met	betrekking	
tot	de	overige	verschillen.	
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SKOzoK	2015 30%

SKOzoK	2014 36%

Kengetal: materiële vaste activa / eigen vermogen* 100% 
Indicatie van de omvang van het in materiële vaste 
activa vastgelegde (eigen) vermogen

Dit	kengetal	is	ten	opzichte	van	vorig	jaar	gedaald	als	
gevolg	van	een	lagere	boekwaarde	van	de	materiële	
vaste	activa	met	€	159.000	en	de	stijging	van	het	eigen	
vermogen	door	het	positieve	resultaat	over	2015.

In	2015	is	er	in	totaal	voor	een	bedrag	van	€	514.000	(2014:	
€	410.000)	geïnvesteerd.	In	de	begroting	was	rekening	
gehouden	met	een	investeringsbedrag	van	€	511.000.	

Op	totaalniveau	kunnen	we	concluderen	dat	conform	
begrotingsomvang	is	geïnvesteerd.	Onderling	tussen	de	
diverse	activagroepen	zijn	echter	wel	verschillen	merkbaar.	
Investeringen	in	2015	binnen	o.a.	de	groep	‘Inventaris’	
liggen	€	72.000	lager	dan	begroot;	daartegenover	zien	we	
in	de	categorie	‘ICT’	een	investeringsoverschrijding	van	
€	103.000.

Een	bedrag	van	€	285.000	‘overige	financiële	vaste	activa’	
heeft	alleen	betrekking	op	het	gegeven	dat	het	pand	aan	
het	Pastoor	Jansenplein	te	Veldhoven	formeel	eigendom	is	
van	het	Besturenbureau	Kempenland.	

Wij	hebben,	evenals	Veldvest,	zes	jaar	geleden	50%	van	de	
financiering	van	dit	pand	betaald.	In	de	jaarrekening	onder	
de	paragraaf	‘niet	uit	de	balans	blijkende	verplichtingen’	
is	een	toelichting	opgenomen	m.b.t.	de	verdere	
ontwikkelingen	hierin.

SKOzoK	2015 0%

SKOzoK	2014 0%

Kengetal: beleggingen / eigen vermogen * 100%
Indicatie van het deel van het vermogen dat langlopend is vast-
gezet om rendement te genereren

*	Vorderingen	(€	1.967.000)
Deze	post	is	met	€	1.150.000	afgenomen	ten	opzichte	
van	vorig	jaar.		Waar	vorig	jaar	nog	sprake	was	van	een	
aanzienlijke	betaalachterstand	door	gemeenten	inzake	
vooruitbetaalde	kosten	nieuw-	of	verbouw	van	€	891.000,	
is	dit	in	boekjaar	2015	volledig	omgebogen	naar	een	vooruit	
ontvangen	bedrag	(lees:	nog	te	besteden	bedrag)	van	
€	730.000.	In	jaarrekening	2015	is	de	post	voorziening	

Financiële Positie

Gemeentelijke	huisvesting	derhalve	verplaatst	naar	de	post	
kortlopende	schulden.

Naast	bovengenoemde	verlaging	van	€	891.000	is	er	
ook	een	duidelijke	afname	te	zien	bij	de	post	debiteuren	
Ministerie	(€	139.000)	en	overige	vorderingen	(€	121.000).	
Oorzaak	van	de	afname	debiteuren	Ministerie:	aanpassing	
betaalritme	(evenredige	verdeling	over	de	maanden);	
post	verrekening	uitkeringen	Participatiefonds,	welke	
grotendeels	in	2016	verrekend	wordt,	maar	betrekking	
heeft	op	voorgaande	jaren.
De	overige	vorderingen	bestonden	voor	een	deel	uit	diverse	
openstaande	posten	van	enkele	jaren	terug,	die	veelal	in	
2015	een	afloop	kennen.	

Afloop	van	de	vorderingen
De	vordering	Ministerie	€	1.507.000		loopt	in	de	periode	
januari	t/m	juli	2016	geleidelijk	volledig	af.	Op	het	
restantbedrag	van	€	460.000	is	medio	maart	2016	
inmiddels	sprake	van	een	afloop	ad	€	303.000.

*	Materiële	vaste	activa	(€ 2.963.000) *	Financiële	vaste	activa	(€ 285.000)
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*	Kapitalisatiefactor	

De	kapitalisatiefactor	zou	moeten	signaleren	of	misschien	
een	deel	van	de	middelen	niet	efficiënt	benut	wordt	voor	
de	vervulling	van	onze	onderwijstaken.	Voor	besturen	van	
een	grote	omvang	(jaarlijkse	baten	>	€ 8.000.000)	heeft	
de	commissie	Don	een	bovengrens	van	35%	aangegeven.	
Een	ondergrens	is	voor	dit	kengetal	niet	van	toepassing.	

De	kapitalisatiefactor	is	als	gevolg	van	het	positieve	
exploitatiesaldo	over	2015	gestegen.	De	kapitalisatiefactor	
wordt	uitgesplitst	in	een	drietal	aspecten,	waarbij	
met	name	de	omvang	van	de	bufferfunctie	door	de	
Onderwijsinspectie	van	belang	wordt	geacht.	

De	commissie	Don	gebruikt	de	kengetallen	solvabiliteit	
en	kapitalisatiefactor	om	het	financiële	beheer	van	
onderwijsorganisaties	te	duiden.	

De	commissie	Don	heeft	als	signaleringsgrens	voor	
het	financieel	beheer	van	onderwijsinstellingen	een	
ondergrens	van	30%	aangegeven	voor	de	solvabiliteit.	
Een	bovengrens	is	niet	van	toepassing.	Hierbij	dient	te	
worden	opgemerkt	dat	de	commissie	Don	bij	het	bepalen	
van	de	solvabiliteit	de	omvang	van	de	voorzieningen	
meeneemt	om	te	bepalen	in	hoeverre	organisaties	op	
lange	termijn	aan	de	verplichtingen	kunnen	voldoen.	In	de	
solvabiliteitsberekening	zijn	de	voorzieningen,	
€	2.888.000,	meegenomen.	

Wij	zien	de	voorzieningen	echter	niet	als	besteedbaar	
vermogen;	de	omvang	is	immers	bepaald	aan	de	hand	
van	een	raming	van	de	toekomstige	verplichtingen.	Onze	
solvabiliteitsratio	zonder	de	voorzieningen	bedraagt	60%	
(2014:	62%).	Risico’s	ten	aanzien	van	de	omvang	van	de	
solvabiliteit	zijn	bij	ons	dan	ook	op	korte	termijn	niet	te	
verwachten.	

Voor	het	kengetal	liquiditeit	wordt	door	de	Commissie	Don	
en	in	navolging	hiervan	de	Inspectie	van	het	Onderwijs,	
een	ondergrens	van	50%	en	een	bovengrens	van	150%	
gehanteerd.	Onze	liquiditeit	bevindt	zich	sinds	2013	op	een	
veel	hoger	niveau.	Het	hoge	liquiditeitsratio	van	355%	geeft	
aan	dat	wij	voldoende	ruimte	hebben	om	te	investeren.

De	hoge	liquiditeitsratio	is	het	gevolg	van	de	gehele	
overheveling	van	de	effectenportefeuille	naar	liquide	
middelen	in	2014	en	het	positieve	exploitatiesaldo.	De	
afgelopen	jaren	is	het	effectief	rendement	op	obligaties	
lager	dan	het	rendement	op	een	spaarrekening.	Dit	heeft	
er	toe	geleid	dat	de	middelen	die	(aanvullend)	renderend	
weggezet	kunnen	worden,	op	een	spaarrekening	worden	
ondergebracht.	

SKOzoK	2015 355%

SKOzoK	2014 385%

Kengetal: vlottende activa / kortlopende schulden* 100% 
(‘liquiditeit’) Indicatie van mate waarin op korte termijn aan 
ver plicht ingen kan worden voldaan.

SKOzoK	2015	(solvabiliteit	2) 78%

SKOzoK	2014	(solvabiliteit	2) 80%

Kengetal: (eigen vermogen + voorzieningen) / totale passiva* 
100%. Indicatie mate waarin op lange termijn aan verplicht ingen 
kan worden voldaan.

De kapitalisatiefactor is als volgt opgebouwd: 

Transactiefunctie Financieringsfunctie Bufferfunctie Kapitalisatiefactor
SKOzoK	2015 12% 24% 17% 53%
SKOzoK	2014 10% 20% 18% 48%
Norm	groot	bestuur	 9% 21% 5% 35%

*	Liquide	middelen	(€ 11.210.000)

* Eigen vermogen (€ 9.848.000) 

SKOzoK	2015	 53%

SKOzoK	2014 48%

Kengetal: (totaal kapitaal – boekwaarde gebouwen/terreinen) / 
totale baten (incl. financiële baten)* 100% (‘kapitalisatiefactor’) 
Indicatie mate waarin kapitaal niet of inefficiënt benut wordt 
voor de vervulling van de taken. 
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Uit	het	overzicht	blijkt	een	toename	van	de	transactiefunctie	
ten	opzichte	van	2014.	In	2015	zijn	de	kortlopende	schulden	
met	24%	gestegen	ten	opzichte	van	2014.	Echter	door	de	
flinke	toename	van	de	baten	is	het	percentageverschil	gering.

Bij	de	berekening	van	de	financieringsfunctie	is	de	
vervangingswaarde	van	de	materiële	vaste	activa	berekend	
op	basis	van	een	vast	percentage	(37%)	van	de	totale	
baten.	Deze	daadwerkelijke	vervangingswaarde	zou	hier	
vanaf	kunnen	wijken.	Uit	de	meerjarenbegroting	blijkt	
dat	de	komende	jaren	het	eigen	vermogen	zal	worden	
aangesproken	voor	het	doen	van	extra	investeringen,	met	
name	op	de	verdere	professionalisering	van	personeel.	De	
bufferfunctie	zal	derhalve	de	komende	jaren	gaan	dalen.	

Op	grond	van	het	ons	relatief	hoge	risicoprofiel	zal	echter	
een	hogere	buffer	aangehouden	worden	dan	de	5%	die	de	
commissie	Don	adviseert.

Naast	vermogen	dat	wordt	aangehouden	in	het	kader	
van	de	bufferfunctie	gebruiken	wij	het	kengetal	
‘weerstandsvermogen’.	In	het	vigerende	financieel	
beleidsplan	is	opgenomen	dat	wij	een	ondergrens	van	
10%	hanteert	voor	het	weerstandsvermogen	en	dat	bij	een	
percentage	hoger	dan	15%	in	de	meerjarenbegroting	wordt	
opgenomen	hoe	extra	middelen	zullen	worden	ingezet	ter	
verdere	ontwikkeling	van	de	onderwijskwaliteit.	

SKOzoK	2015 23%

SKOzoK	2014 20%

Kengetal: (eigen vermogen -/- MVA) / rijksbijdrage*

Weerstandsvermogen
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Als	gevolg	daarvan	wordt	de	WW-uitkering	van	voormalige	
medewerkers	bij	de	besturen	in	rekening	gebracht.	In	2014	
hebben	hiervoor	geen	verrekeningen	plaatsgevonden	
vanuit	het	Participatiefonds.	Echter	de	verrekening	van	
dergelijke	uitkeringen	kan	zelfs	nog	na	een	aantal	jaren	na	
de	uitkeringsperiode	geschieden	en	het	Participatiefonds	
verschaft	geen	tussentijdse	informatie	over	de	stand	
van	zaken,	waardoor	de	inschatting	van	de	toekomstige	
verplichtingen	in	dit	kader	lastig	was.	Op	31-12-2014	was	
het	saldo € 118.000.	Inmiddels	zijn	er	diverse	negatieve	
beslissingen	ontvangen.	Medio	maart	2016	is	door	het	
Ministerie	het	te	verrekenen	bedrag	inmiddels	vastgesteld	
op	€ 208.000.	De	aanwezige	voorziening	is	hiervoor	
aangewend.	Het	restant	is	ten	laste	van	de	exploitatie	2015	
geb	racht.

Voorziening	jubilea		(€ 298.000)
Deze	voorziening	is	bedoeld	om	de	uitgaven	voor	
toekomstige	jubileumgratificaties	te	kunnen	bekostigen.	
Op	basis	van	het	huidige	personeelsbestand	en	hantering	
van	dezelfde	uitgangspunten	als	voorgaand	jaar	(m.u.v.	
een	gering	stijgingspercentage	van	1	naar	1,5	%	i.v.m.	
loonontwikkelingen)	is	de	omvang	van	de	voorziening	
jubilea € 298.000,	voldoende	(in	2015	is	het	mutatieverschil	
tussen	de	onttrekking	en	de	dotatie	nagenoeg	gelijk).

Voorziening	onderhoud	(€ 2.550.000)
De	meerjarenonderhoudsplanning	is	voor	de	meeste	
scholen	geactualiseerd	en	loopt	van	2016	tot	2036.	

Op	basis	van	de	actualiteit	wordt	bekeken	of	het	
noodzakelijke	onderhoud	kan	worden	uitgevoerd	en	of	
de	voorziening	toereikend	is	voor	het	uitvoeren	van	al	het	
onderhoud	voor	de	komende	jaren.	In	boekjaar	2015	is	€ 

699.000	gedoteerd	aan	de	voorziening;	dit	is	€	359.000	
meer	dan	begroot.	Deze	extra	dotatie	heeft	plaatsgevonden	
t.b.v.	het	buitenonderhoud,	welke	m.i.v.	2015	onder	
verantwoordelijkheid	van	de	school	besturen	valt.	De	totale	
onttrekkingen	bedroegen	€ 273.000;	dit	is	€ 67.000	minder	
dan	de	begrote	dotatie	van	€ 340.000.

Voorziening	spaarverlof	(€ 40.000)
De	voorziening	spaarverlof	is	bedoeld	om	de	vervanging	
van	de	verlofaanspraken	in	de	toekomst	te	kunnen	be-
kostigen.	Omdat	de	regeling	in	2013	is	aangepast,	wordt	
momenteel	niet	meer	extra	gespaard	voor	verlof	en	betreft	
de	voorziening	alleen	nog	oude	rechten.	De	voorziening	
zal	daarom	in	de	loop	van	tijd	verdwijnen.	In	2015	is	€ 

3.000	ont	trokken	aan	deze	voorziening	i.v.m.	opgenomen	
spaarverlof.

SKOzoK	2015 44	dagen

SKOzoK	2014 37	dagen

Kengetal: kortlopende schulden / totale baten* 365
Indicatie van het (extern) kapitaalgebruik in dagen.

Op	basis	van	de	ondergrens	is	het	gerealiseerde	
weerstands	vermogen	op	orde.	We	hebben	in	de	
meerjarenbegroting	2016-2020	geformuleerd	hoe	we	
ons	vermogen	de	komende	jaren	gaan	inzetten.	
In	het	financieel	beleidsplan	is	vastgelegd	dat	de	
bestemmings	reserves	onder	de	algemene	reserve	
worden	verantwoord.
De	in	2013	gevormde	bestemmingsreserve	uit	hoofde	
van	het	Nationaal	Onderwijs	Akkoord	is	wel	apart	
verantwoord	en	zal	in	de	jaren	2016		en	2017	geleidelijk	
vrijvallen	ten	gunste	van	de	algemene	reserve.
De	jaarlijkse	vrijval	is € 467.000.

SKOzoK	2015 507

SKOzoK	2014 438

Kengetal: voorzieningen / leerling. 
Indicatie van de omvang van de langlopende verplichtingen.

Wij	hebben	een	aantal	voorzieningsposten	
• Voorziening personele verplichtingen (m.i.v. 2015 nihil)
Deze	voorziening	werd	sinds	2010	in	de	verantwoording	
opgenomen	omdat	onderwijsinstellingen	steeds	vaker	
geconfronteerd	werden	met	negatieve	beslissingen	over	
de	instroomtoets	door	het	Participatiefonds,	onder	andere	
omdat	de	toetsingscriteria	geregeld	wijzigen.	

*	Voorzieningen	(€ 2.888.000) *	Kortlopende	schulden	(€ 3.688.000)
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SKOzoK	2015 98,2%
SKOzoK	2014 98,1%

Kengetal: rijksbijdrage / totale baten* 100% 
Indicatie mate waarin organisatie afhankelijk is van bijdrage Rijk.

De toename van € 722.000 kan als volgt 
verklaard worden: 
Openstaande	post	crediteuren	
zijn	verlaagd - € 194.000

Verlaging	afdrachten	(saldering	
pensioenpremies	en	premies	soc.	
lasten/belasting) -	€   53.000
Gemeentelijke	voorziening	
huisvesting		(vorig	jaar	nog	
een	vordering) +€ 730.000

Overige	kortlopende	schulden +€	239.000

SKOzoK	2015 +	2,6%
SKOzoK	2014 +	1,5%

Kengetal: exploitatieresultaat / totale baten (‘rentabiliteit’)* 100%
Indicatie mate waarin effectief met opbrengsten wordt omgegaan.

Exploitatierekening

Medio	maart	2016	staat	er	nog	€	1.301.000	open,	waarvan	
€ 831.000	reservering	vakantie-uitkering/bindingstoelage.	
Jaarlijks	loopt	de	balanspost	reservering	vakantie-uitkering	
in	de	maand	mei	af,	maar	wordt	vervolgens	maandelijks	
weer	opnieuw	gereserveerd	voor	het	volgende	jaar.	De	
uitbetaling	van	de	bindingstoelage	vindt	jaarlijks	in	de	
maand	augustus	plaats.

€	355.000	staat	nog	open	als	te	besteden	inzake	de	
Gemeente	lijke	voorziening	huisvesting.	Van	de	overige	
schulden	staat	nog €	115.000	open.

Deze	post	is	met €	722.000	toegenomen	ten	opzichte	van	
vorig	jaar	(2014:	€ 2.966.000),	het	kapitaalgebruik	is	dan	
ook	hoger	dan	voorgaand	jaar.

Extra	personele	bekostiging	Regulier	door	aanpassing	bedragen	regelgeving +	€ 293.000

Lagere	groeibekostiging	(personeel) -  €   73.000

Extra	bekostiging	Personeel	en	Arbeidsmarktbeleid	door	aanpassing	bedragen	regelgeving +	€ 762.000

Extra	1e		Opvang	i.v.m.	1e	opvang	vreemdelingen/toename	asielzoekerskinderen
M.i.v.	2015	is	er	een	andere	interpretatie	m.b.t.	de	periodeverantwoording	van	de	
middelen	1e	opvang	(3	teldata	per	schooljaar;	per	teldatum	een	vergoeding	voor	4	
maanden)	met	als	gevolg	dat	dit	tot	een	extra	verschil	leidt	t.o.v.	begroting.

+ € 140.000

Extra	middelen	SWV	t.b.v.	arrangement	leerlingen +	€  	73.000

Extra	materiële	instandhouding		(inclusief	groei) +	€  	35.000

Verlaging	prestatiebox	(verlaging	bedrag	per	leerling	schooljaar	2015/2016) - €  	46.000

Minder	overige	vergoedingen - €  	23.000

Het	resultaat	is	€	790.000.	Dit	is	€	1.235.000	meer	dan	begroot	(-€ 445.000).Dit	wordt	in	belangrijke	
mate	veroorzaakt	door	de	hogere	rijksbijdrage	(€	1.161.000).	De	belangrijkste	verschillen	zijn:

*	Exploitatieresultaat	(€ 790.000)

*	Rijksbijdragen	(€ 29.710.000)
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De	gerealiseerde	overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies	
zijn	lager	dan	vorig	jaar	(2014:	€226.000,)	maar	ligt	hoger	
dan	begroot	(€67.000).	De	overige	overheidsbijdragen	
bestaan	voornamelijk	uit	de	vergoedingen	voor	de	gymzaal,	
ID-banen,	Brabants	Veiligheidslabel,	lokaal	onderwijsbeleid.	
In	2015	is	van	de	Gemeente	Cranendonck	een	incidenteel	
bedrag	ontvangen	ad	€	52.000	t.b.v.	de	asielzoekersschool.

Onder	deze	post	zijn	alle	lasten	opgenomen	die	verband	
houden	met	het	in	dienst	hebben	van	personeel.	
De	gerealiseerde	personele	lasten	zijn	hoger	dan	in	2014	
(€167.000)	en	ook	hoger	dan	begroot	(€	152.000).

SKOzoK	2015 83%

SKOzoK	2014 83%

Kengetal: personele lasten / rijksbijdragen * 100% 
Mate waarin rijksbijdrage wordt aangewend voor personele lasten.

Deze	post	is	€	78.000	hoger	uitgevallen	dan	in	2014	
en	is	ook	€208.000	hoger	dan	begroot.	

De	belangrijkste	oorzaken	zijn:

Niet	begrote	bijdrage	van	SPEO	
Eindhoven	‘Taalbrug’	/Aloysius	Stg.	
Triade +	€	90.000	

Vrijval	voorziening	personele	
verplichtingen	ter	hoogte	van	kosten	
Participatiefonds +	€ 118.000

De	belangrijkste	verschillen	zijn:

De	hogere	kosten	t.o.v.	2014	worden	veroorzaakt	door:

•		Hogere	salarislasten +€   52.000

•		Lagere	overige	personele	lasten - €   23.000

•		Lagere	ontvangen	uitkeringen +€		138.000

De	hogere	realisatie	t.o.v.	de	begroting	wordt	
veroorzaakt	door:

•		Hogere	salarislasten +€ 368.000

•		Lagere	overige	personele	lasten - € 330.000

•		Lagere	ontvangen	uitkeringen +€  114.000

SKOzoK	2015 0,6%

SKOzoK	2014 0,8%

Kengetal: overige overheidsbijdragen / totale baten (exclusief 
financiële baten)* 100%
Indicatie mate waarin organisatie afhankelijk is van bijdrage 
andere overheidsinstanties

*	Prestatieboxmiddelen
Wij	hebben	in	2015	€	544.000	ontvangen	in	het	kader	
van	de	prestatiebox.	Het	budget	is	specifiek	bedoeld	
om	investeringen	te	versterken	en	te	versnellen	die	
de	prestaties	van	leerlingen,	leraren	en	schoolleiders	
verbeteren.	
Gedurende	het	schooljaar	2014/2015	was	het	budget	
opgebouwd	uit	een	bedrag	per	leerling	(€ 89,85)	en	een	
bedrag	per	school	(€ 1.986).

Het	bedrag	per	leerling	is	in	drie	categorieën	verdeeld:
• opbrengstgericht	werken
• professionalisering	leraren
• cultuureducatie

Het	vaste	bedrag	was	bestemd	voor	professionalisering	
schoolleiders.

M.i.v.	schooljaar	2015/2016	is	er	geen	uitsplitsing	meer	naar	
de	verschillende	onderdelen	en	is	het	bedrag	alleen	nog	
maar	opgebouwd	uit	een	bedrag	per	leerling	(€ 81,32).
Schoolbesturen	kunnen	de	middelen	naar	eigen	inzicht	
besteden.	

De	hogere	salariskosten	zijn	het	gevolg	van	extra	inzet	voor	
asielzoekersonderwijs	en	Passend	Onderwijs.	Daarnaast	is	
het	ziekteverzuim	hoger	geweest	dan	geraamd,	waardoor	
er	meer	vervangingskosten	waren.
Binnen	de	overige	personele	lasten	wordt	het	verschil	
vooral	verklaard	door	de	lagere	cursus-	en	scholingskosten
(	€	244.000	lager	dan	begroot).

*	WNT
Per	1	januari	2013	is	de	‘Wet	normering	bezoldiging	top-
functionarissen	publieke	en	semipublieke	sector’	(WNT)	in	
werking	getreden.	
Doel	van	deze	regeling	is	het	bevorderen	van	transparantie	
en	openheid	aangaande	de	norm	voor	maximale	
bezoldiging	van	de	functionarissen	wordt	overschreden.	
De	bezoldigingsnorm	voor	primair	onderwijs	in	2015	is 

€ 178.000.	Het	honorarium	bij	ons	is	bij	geen	van	onze	
medewerkers	hoger	dan	de	bezoldigingsnorm.

*	Overige	overheidsbijdragen	(€ 168.000)

*	Personele	lasten	(€	24.523.000)

*	Overige	baten	(€	380.000)
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*	Afschrijvingslasten	(€	673.000)
De	afschrijvingslasten	zijn	gelijk	aan	het	begrotingsbedrag.	
Ten	opzichte	van	vorig	jaar,	zijn	de	afschrijvingslasten	
gedaald	met	€	122.000.
In	2015	is	voor	€	514.000	geïnvesteerd;	€	104.000	meer	
dan	in	2014.	De	gestegen	afschrijvingslasten	volgen	pas	
een	jaar	later,	omdat	met	afschrijven	wordt	begonnen	in	
het	jaar	volgend	op	het	jaar	waarin	de	investering	heeft	
plaatsgevonden.	

*	Huisvestingslasten	(€	2.173.000)
Aan	huisvesting	is	per	saldo	meer	uitgegeven	dan	begroot	
(€	115.000).	De	volgende	redenen	liggen	hier	onder	andere	
aan	ten	grondslag:

-	Dotatie	onderhoudsvoorziening	(+ €	359.000)
Zoals	eerder	toegelicht,	heeft	er	in	2015	een	extra	
dotatie	plaatsgevonden	aan	de	voorziening	onderhoud	
ad	€	359.000	t.b.v.	het	buitenonderhoud.	Dit	deel	was	
niet	begroot.

-	Klein	onderhoud	(+ €	40.000)
Naast	het	onderhoud	dat	is	gepland	op	de	lange	termijn	
via	de	meerjarenonderhoudsplanning,	wordt	ook	jaarlijks	
onderhoud	uitgevoerd	en	worden	incidenten	opgelost.	
De	totale	uitgaven	voor	klein	onderhoud	betroffen	voor	
2015	€ 372.000.		Een	groot	deel	is	geregeld	via	vaste	
contracten.	Echter	een	deel	is	incidenteel	en	lastig	te	
begroten	en	heeft	geleid	tot	een	overschrijding	van 

€ 40.000	ten	opzichte	van	de	begroting.	

-	Energie	en	water	(-	€	224.000)
De	belangrijkste	oorzaak	voor	de	lagere	
huisvestingslasten	is	in	de	categorie	‘energie’	terug	
te	vinden.	In	2015	zijn	er	gecorrigeerde	afrekeningen	
over	de	jaren	2013	en	2014	geweest,	met	als	gevolg	

Het	verschil	met	de	begroting	bedraagt		€	4.000	nadelig.	
Voor	een	nadere	toelichting	wordt	verwezen	naar	het	
treasuryverslag.	(zie	het	kopje	'Rentevisie	en	financieel	
resultaat)

een	terugbetaling	van	€	87.000.	Begrotingsbedragen	
energie	worden	vaak	vastgesteld	op	basis	van	
voorgaande	jaarlasten.	In	dit	geval	wellicht	dus	van	te	
hoge	bedragen	uitgegaan.	De	energielasten	2015	zijn	
€	135.000	lager	dan	het	begrotingsbedrag	in	2015.

-	Overige	huisvestingskosten	(-€	60.000)
In	2015	is	een	voorlopige	correctie-afrekening	over	de	
jaren	2013	t/m	2015	verwerkt	inzake	de	gezamenlijke	
kosten	met	Veldvest	ad €	39.000.	Daarnaast	zijn	de	
overige	begrote	huisvestigingskosten	voor	€	21.000	
hoger	ingeschat	dan	in	werkelijkheid	is	geweest.

*Overige	lasten	(€	2.164.000)
De	post	overige	instellingslasten	is € 36.000	lager	dan	
begroot.	Op	totaalniveau	valt	deze	afwijking	mee,	gelet	op	
de	totale	omvang.	Overige	posten	blijft	altijd	een	raming.

In	de	jaarrekening	is	een	verdere	uitsplitsing	van	de	overige	
lasten	opgenomen	en	is	zichtbaar	in	welke	posten	de	
grotere	verschillen	zitten.

SKOzoK	2015 0,7%

SKOzoK	2014 3,1%

Kengetal: saldo financiële baten en lasten / eigen vermogen
Indicatie van het rendement

*Financiële	baten	(€	68.000)	en	lasten	(€	2.000)
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Middellange	termijn
Uitgaande	van	de	huidige	(obligatie-)markt	zullen	de	
middelen	als	liquiditeiten	worden	aangehouden.	SKOzoK	
verwacht	dan	ook	geen	liquiditeitstekort	op	middellange	
termijn,	mede	ook	gelet	op	de	hoge	liquiditeit	op	dit	
moment.

Treasuryverslag

*	Liquiditeits-	en	risicopositie	

De	liquide	middelen	van	SKOzoK	per	31	december	2015:

Bank Product Nom	saldo	
31-12-15

Marktwaarde	
31-12-15

Rente	per	
31-12-15

Expiratie-
datum

ABN	AMRO Bank	41.94.43.258 472 472 n.v.t. n.v.t.

Top	Deposito	Extra 0 0 n.v.t. n.v.t.

Zakelijk	Wachttijd	Deposito
44.07.80.217

4.017.019 4.017.019 0.5% n.v.t.

RABO Bank	10.34.18.229 219.635 219.635 n.v.t. n.v.t.

Bedrijfsbonusrekening	
32.93.47.83.95

6.968.888 6.968.888 0,5%. n.v.t.

Kassen 3.565 3.565 n.v.t. n.v.t.

TOTAAL 11.209.580 11.209.580

De ingenomen posities voldoen allen aan de eis met betrekking tot de rating zoals deze wordt geëist op grond van de regeling beleggen 
en belenen; deze dient minimaal A te bedragen. Bovengenoemde bankrekeningen en spaarproducten hebben een A-rating.

In	het	financieel	beleidsplan	voor	2014-2018	is	het	
treasurystatuut	van	ons	opgenomen.	In	dit	statuut	is	ons	
beleid	ten	aanzien	van	beleggen	en	belenen	verwoord.	
Wij	voeren	een	zodanig	financieel	beleid	en	beheer,	dat	
ons	voortbestaan	in	financieel	opzicht	is	gewaarborgd.	
Gezien	onze	publieke	functie	en	bekostiging,	zijn	de	
leidende	principes	bij	het	uitvoeren	van	de	treasuryfunctie	
voorzichtigheid	en	uitlegbaarheid.	Het	algemene	
uitgangspunt	voor	het	uitoefenen	van	de	treasuryfunctie	
is	derhalve	dat	wij	uitsluitend	risicomijdend	beleggen	en	
belenen.	Het	beleid	is	in	overeenstemming	met	de	OCW-
regeling	inzake	beleggen	en	belenen.	Op	1	januari	2010	is	
een	nieuwe	regeling	van	kracht	geworden.	Voor	transacties	
die	gesloten	worden	na	deze	datum,	is	de	nieuwe	regeling	
van	kracht.	Deze	regeling	stelt	(nog)	striktere	eisen	ten	
aanzien	van	het	beleggingsbeleid.	

De volgende onderwerpen komen in het 
treasuryverslag aan bod:
• Een	liquiditeitsprognose	voor	de	korte	en	middellange	
	 termijn;
• Een	overzicht	en	analyse	van	de	huidige	liquiditeits-	en	
	 risicopositie;
• Een	prognose	van	de	ontwikkelingen	op	de	financiële	
	 markten	(rentevisie)	en	het	financieel	resultaat;
• Een	overzicht	van	de	transacties	die	de	afgelopen	
	 periode	zijn	aangegaan	op	de	geld-	of	kapitaalmarkt;
• Een	overzicht	van	gegoede	debiteuren,	omdat	de		
	 kredietwaardigheid	van	tegenpartijen	onderhevig	kan	
	 zijn	aan	veranderingen.

*	Liquiditeitsprognose		
Korte	termijn
Gezien	het	gegeven	dat	de	gehele	ingenomen	
positie	vastgelegd	is	in	liquide	middelen,	zijn	er	geen	
liquiditeitsproblemen	te	verwachten.	De	middelen	zijn	
hiermee	direct	opeisbaar	en	inzetbaar.	
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Rentevisie	en	financieel	resultaat	
De	rentevergoeding	die	wij	krijgen	op	de	betaalrekening	
is	gebaseerd	op	euribor.	De	afgelopen	jaren	ligt	het	
euriborpercentage	historisch	laag.	Aangezien	er	een	afslag	
van	0,5%	wordt	gehanteerd,	is	er	geen	rente	uitgekeerd.	
De	verwachting	is	dat	de	rente	laag	zal	blijven	de	komende	
periode.	Het	blijft	derhalve	van	belang	om	het	saldo	op	de	
betaalrekening	te	minimaliseren,	zodat	de	middelen	nog	
enigszins	renderend	(tijdelijk)	weggezet	kunnen	worden.	

*	Overzicht	van	transacties
Er	zijn	geen	transacties	geweest;	er	heeft	alleen	een	aantal	
malen	een	overboeking	plaatsgevonden	onderling	tussen	
betaalrekening/spaarrekeningen.	Dit	om	enerzijds	het	saldo	op	
de	betaalrekening	te	minimaliseren	en	anderzijds	voldoende	
middelen	beschikbaar	te	hebben	om	betalingen	te	verrichten.	

*	Overzicht	van	gegoede	debiteuren
Wij	houden	geen	effectenportefeuille	aan	en	heeft	dan	ook	
geen	overzicht	met	gegoede	debiteuren	opgesteld.

De	in	de	begroting	2015	opgenomen	financiële	bate	bedraagt	€ 70.000.	
Er	is	een	financiële	bate	van	€ 66.000	gerealiseerd.	Het	volgende	overzicht	is	te	genereren.

Financiële	bate Begroting Realisatie Toelichting	

Bankrekening €	0 €	0 Euribor	is	lager	dan	0,5%	

Rente	spaarrekening €	70.000 €	66.000 Variabel	rentepercentage	
in	de	loop	van	2015	
verlaagd	naar	ca.	0,5%	

Totaal €	70.000 € 66.000
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