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Juni 2019

Met dit jaarverslag legt het College van Bestuur van de stichting voor 
katholiek en algemeen bijzonder onderwijs Het Sticht verantwoording af over 
de ontwikkelingen en resultaten over 2018 aan het personeel, de raad van toezicht, 
de medezeggenschapsraden en andere belanghebbenden. 

We vinden een jaarverslag vanzelfsprekend, omdat we ons publiekelijk willen 
verantwoorden. Daarom publiceren we het jaarverslag en bijvoorbeeld de 
jaarlijkse bestuursrapportage onderwijskwaliteit op onze website. 
 
Dit jaarverslag informeert u over het algemeen instellingsbeleid. We geven 
aan welke activiteiten in 2018 zijn ondernomen om de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren en te borgen. 

Het jaarverslag bestaat uit drie delen: Het algemeen bestuursverslag, het sociaal 
jaarverslag en de financiële paragraaf. In het sociaal jaarverslag gaan we nader in 
op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een aantal jaren geleden was er nog  
sprake van een overschot op de onderwijs-arbeidsmarkt. Ook in 2018 hebben we 
gemerkt dat we nu duidelijk te maken hebben met krapte: vervanging van zieke 
medewerkers kost schoolleiders veel inspanningen en een enkele keer lukt het niet 
vervanging te vinden. Gelukkig is het aantal dagen dat klassen geen onderwijs geboden 
kon worden, in 2018 beperkt gebleven. Samen met andere schoolbesturen werkt Het 
Sticht aan oplossingen voor dit probleem. Voor het College van Bestuur van Het Sticht is 
de arbeidsmarktproblematiek de grootste uitdaging voor de komende jaren. Naast veel 
prachtige resultaten in de organisatie en op de scholen heeft het bestuur in 2018 het besluit 
moeten nemen om basisschool Het Palet per 1 augustus 2019 te gaan sluiten. Het bestuur 
vindt het bijzonder spijtig dat het niet gelukt is om R.K. onderwijs op Het Palet in Wijk bij 
Duurstede voort te zetten. 

We verwachten dat het lezen van dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de activiteiten van 
Het Sticht over 2018. 

College van Bestuur Het Sticht,

Marleen Remmers, 

Kees Timmers. 
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Excellentiecertificaat 
Twee scholen

 van Het Sticht hebben 
zich bij de jury aangemeld 

om voor het excellentiecertificaat 
in aanmerking te komen. 

Begin 2019 werd duidelijk dat het 
werken met eigen teksten op de 
Windroos zo bijzonder is dat de 

school het bordje excellent 
drie jaar op de gevel mag 

laten zitten.

Visitatiecommissie
In 2018 heeft 

onze interne visitatie-
commissie twee scholen 
bezocht. De Kameleon en 

Damiaan Kerckebosch hebben 
de collega’s ontvangen en na een 

intensieve dag  zijn de 
bevindingen besproken en in een 

verslag vastgelegd. 

Betrokken medewerkers 
Ongeveer 220 betrokken 
medewerkers verzorgen 

boeiende lessen, ondersteunen 
de leerkrachten of hebben zorg 

voor een passende werkomgeving

IKC
Op 1 oktober startte IKC de Schilden. 

De Kameleon is de stuwende 
kracht achter dit integraal 

kindcentrum.

Nieuwe directeuren
Op de scholen van 

Het Sticht werken bevlogen 
schoolleiders dagelijks aan 

het verbeteren van het onderwijs. 
Op drie scholen zijn nieuwe 

directeuren gestart.

Workshops
Alle workshops tijdens 

de jaarlijkse personeelsmiddag 
werden verzorgd door de eigen 

medewerkers. Groot enthousiasme 
onder de deelnemers en de 

workshop-leiders. 

Stakeholders 
Het Sticht organiseerde 

in 2018 weer twee 
bijeenkomsten voor de 

stakeholders: 
• Op 6 februari over gelijke kansen

• Op 30 oktober over het strategisch  
beleidsplan.

1.Trots! 
In dit eerste hoofdstuk schotelen we u als samenvatting een palet aan mooie resultaten over 
2018 voor. Er is weer veel gebeurd bij Het Sticht en op de scholen van Het Sticht. Daar zijn we 
best wel een beetje trots op. 
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Expertgroepen 
Verschillende expert-

groepen, met medewerkers 
uit de betrokken scholen hebben 
samengewerkt  om het onderwijs 
te verbeteren. De schoolopleiders 
verbeteren de ondersteuning van 
studenten en de begeleiding van

 startende collega’s. 
De ICT werkgroep probeert 
het werken met computers 

meer in het onderwijs te 
integreren. 

De IB-ers versterken 
de zorgstructuur in de 

scholen. 
De  kenniskringen bedenken 
plannen om  de onderwijs-
kwaliteit te verbeteren of 

betere arbeidvoorwaarden te  
creëren.  

Opbrengstgesprekken
Twee keer per jaar 

voert het bestuur op de 
school opbrengstengesprekken. 

Zo worden mogelijke risico’s 
vroegtijdig onderkend en kunnen 
snel interventies worden ingezet.

Les aan nieuwe Nederlanders
Het team van Valkenheuvel in 
Driebergen geeft o.a. les aan 
18 kinderen van asielzoekers 

of zgn. nieuwe 
Nederlanders.

Onderwijsinspectie 
In februari 2018 ontving 

het bestuur het inspectie-
rapport van de onderwijsinspectie. 

Alle standaarden zijn minimaal 
voldoende beoordeeld. 

Werkdrukgelden 
De eerste tranche werkdrukgelden 

is uitgekeerd. In de teams is 
gezamenlijk vastgesteld aan 

welke ondersteuning dit 
geld is besteed.

Financiën
Het Sticht staat er

 financieel goed voor, 
maar het blijft lastig goed 

te begroten als de inkomsten 
moeilijk te voorspellen zijn.

Toezichtplan 
De raad van toezicht 

heeft een nieuw toezichtplan 
opgesteld.

Eénmalige uitkering 
In 2018 ontving het 

bestuur als eenmalige uitkering 
voor onderwijzend  en onderwijs-

ondersteunend  personeel en 
bedrag van 660.00 euro extra. 
Deze middelen zijn allemaal 

conform de landelijke 
afspraken  ingezet.   
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2. Organisatie 
2.1. Het college van bestuur en de raad van toezicht

Het college van bestuur van Het Sticht is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken 
binnen de organisatie en het realiseren van de doelen uit het strategisch beleidsplan. Kort 
gezegd wil Het Sticht bereiken dat de professionele medewerkers permanent werken aan 
het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het college van bestuur wil die doelen bereiken 
door ontwikkelingen te faciliteren, maar ook door te scholen de schoolleiders te stimuleren 
en initiatieven te nemen. In 2018 bestond het college van bestuur uit twee personen: 
Marleen Remmers en Kees Timmers. Het college van bestuur werd ondersteund door 
zes medewerkers van het bestuursbureau die elk een eigen aandachtsgebied behartigen. 
De namen en functies van deze stafmedewerkers vindt u verderop in dit jaarverslag. Het 
college van bestuur vergaderde in 2018 maandelijks. Ter verhoging van de transparantie en 
het versterken van de interne communicatie worden de verslagen van deze vergaderingen 
besproken in het directieoverleg, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad 
van toezicht. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een toezichthoudende rol en richt zich op de doelen die het 
college van bestuur wil realiseren. Deze raad heeft naast een advies- en klankbordfunctie 
ten opzichte van het college van bestuur ook de rol van werkgever van dat college. Het 
jaarverslag van de raad van toezicht staat in hoofdstuk 5 en een overzicht met namen van de 
zes leden van de raad van toezicht vindt u in hoofdstuk 8.3

Code goed bestuur Primair onderwijs.
 
Het Sticht is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Zoals alle 
leden van de PO-raad heeft de stichting de Code goed bestuur primair onderwijs vastgesteld. 
In deze code zijn de basisprincipes vastgelegd rondom de professionaliteit van college 
van bestuurders en managers in het primair onderwijs. In de code is de scheiding tussen 
besturen en toezicht geregeld. In 2017 heeft de PO-raad enkele aanvullingen aangebracht 
in de Code goed Bestuur. Hierdoor wordt bij naleven van de Code ook voldaan aan nieuwe 
wettelijke verplichtingen en wordt de transparantie in organisaties vergroot. 

2.2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR bestond in de verslagperiode grotendeels uit 18 leden. Iedere school was 
vertegenwoordigd door twee MR-leden, één vanuit de oudergeleding en één vanuit de 
personeelsgeleding. Sinds augustus 2018, volgt de MR van Het Palet de ontwikkelingen 
binnen de stichting op afstand. De GMR maakt een eigen jaarverslag en dat staat in 
hoofdstuk 6
 
2.3. Het management 

Het management van de stichting bestaat uit het college van bestuur en de 
schooldirecteuren. De schooldirecteuren zijn georganiseerd in het directieoverleg. Dat 
overleg vond in 2018 negen keer plaats. De schooldirecteuren adviseren het college 
van bestuur op diverse beleidsterreinen en nemen besluiten over hun eigen collectieve 
professionalisering. 
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Een schooldirecteur heeft de dagelijkse leiding over een school. Het college van bestuur 
probeert de druk op beheersmatige aspecten van het werk van de directeur terug te dringen, 
zodat de schoolleider zich meer kan richten op de kerntaken: het verbeteren van 
de onderwijskwaliteit en leidinggeven aan het team van leraren en ondersteuners.
Zo worden veel taken rond ICT, het personeelsbeleid en de huisvesting van de scholen door 
medewerkers van het bestuursbureau uitgevoerd. 

2.4. Bestuursbureau 

Het Sticht heeft een bestuursbureau ingericht op de Laan van Vollenhove in Zeist. Het bureau 
ondersteunt het college van bestuur bij zijn werkzaamheden en kende in deze periode de 
volgende medewerkers  die allen parttime bij Het Sticht actief zijn: 

* Personeelsfunctionaris; 
 - procesondersteuning personeelsbeleid
 - uitvoering van het personeelsbeleid
 - advisering arbeidsrechtelijke en rechtspositionele regelgeving en beleid
 - Ambtelijk secretariaat GMR, raad van toezicht en college van bestuur

* Administratief medewerker; 
 - School- en leerlingenadministratie. 
 - Financiële administratie

* Bovenschools ICT-coördinator;
 - netwerk van ICT-coördinatoren leiden
 - adviseur College van Bestuur en scholen
 - ICT beleidsplan opstellen en (doen) uitvoeren

* Medewerker onderwijskwaliteit
 - advisering college van bestuur m.b.t. onderwijsbeleid en kwaliteitszorg
 - opstellen beleidsadviezen
 - adviseren en ondersteunen schoolleiders
 - onderzoeken uitvoeren

* Medewerker huisvesting; 
 - opstellen en (laten) uitvoeren meerjaren onderhoudsplanningen
 - plannen van en toezicht houden bij verbouwingen,  nieuwbouw en renovatie
 - organiseren tijdelijke huisvesting
 - adviseur college van bestuur en directeuren

* Controller; 
 - adviseur college van bestuur en directeuren ten aanzien van besluiten met   
    financiële gevolgen opstellen van beleidsadviezen
 - opstellen jaarrekening en –begroting

* Functionaris gegevensbescherming 
 - in het kader van de nieuwe wetgeving rond de AGV heeft Kees Francino als   

kwartiermaker tussen juli en december 2018 Het Sticht doorgelicht en de   
documenten die over privacyregelingen e.d. gaan geactualiseerd. 

 - met ingang van 1 januari 2019 is Kees Francino benoemd voor 2 dagen in de 
maand als functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet toe op de 
juiste wijze van verwerking van persoonsgegevens binnen Het Sticht. 

Alle medewerkers werken in deeltijd bij of voor Het Sticht.   
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2.5. Scholen 

Het Sticht is het bevoegd gezag van acht katholieke basisscholen op 10 locaties en één 
algemeen bijzondere school. 

In de bijlage zijn de namen, adressen van de scholen en de namen van de schoolleiders 
opgenomen. Zoals in de inleiding al vermeld is, heeft het college van bestuur helaas 
moeten besluiten per 1 augustus 2019 basisschool Het Palet in Wijk bij Duurstede op te 
heffen. Het leerlingenaantal was te laag en er was onvoldoende perspectief op een gezonde 
schoolgrootte. Gedurende het schooljaar 2018/2019 krijgen de kinderen van groep 8 van Het 
Palet nog les. Deze groep werkt in een lokaal op onze Windroos en maakt daar in enige mate 
ook onderdeel uit van de gemeenschap. 

De leden van het College van Bestuur bezoeken de schoolleiders gemiddeld 1 keer per 
maand tot zes weken. Tijdens deze begeleidingsgesprekken komen school-specifieke 
onderwerpen aan de orde, worden de schoolleiders geadviseerd en worden gezamenlijk 
besluiten genomen. Daarnaast worden op vaste momenten in het jaar de begroting, de 
financiële resultaten, het schooljaarplan, het schooljaarverslag en de opbrengsten van het 
onderwijs besproken. 

2.6. Vertrouwenspersonen 

In overeenstemming met de klachtenprocedure heeft Het Sticht twee vertrouwenspersonen 
aangesteld. Zij functioneren als aanspreekpunt. De vertrouwenspersonen gaan na 
of door bemiddeling tot een oplossing gekomen kan worden. Elke school heeft een 
schoolcontactpersoon en zij/hij heeft de taak indien gewenst ouders of medewerker te 
ondersteunen bij het proces. 

Mevr. Blijke Janssen en dhr. Anton Stegeman zijn de twee vertrouwenspersonen van Het 
Sticht. In 2018 zijn de vertrouwenspersonen minder vaak geraadpleegd dan in 2017. In 2018 
zijn de vertrouwenspersonen bij twee situaties betrokken geweest. In het voorjaar betrof het 
een situatie waarbij de relatie tussen twee ouderparen met kinderen in dezelfde klas ernstig 
onder druk stond. Direct na de zomervakantie was een vertrouwenspersoon betrokken bij 
een interventie van een schoolleider om in een specifieke klas het gedrag van een groep 
kinderen te beïnvloeden.  

In 2018 heeft het bestuursbureau van Het Sticht twee kennismakings- en 
professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd voor de schoolcontactpersonen en de 
vertrouwenspersonen.

2.7. Klachten 

Het college van bestuur heeft in 2018 vijf klachten van ouders ontvangen; evenveel als 
in 2017.  Het betrof veelal klachten van ouders die onvoldoende gehoor vonden rond een 
situatie op de school of in de klas van hun kinderen. Het college van bestuur heeft bij deze 
klachten bemiddelend opgetreden. Er zijn in 2018 wederom geen formele klachten bij de 
geschillencommissie gemeld. In het sociaal jaarverslag is een overzicht opgenomen van  
incidenten die bij onze directeuren bekend zijn. 
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School  1.10. 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.8. Ontwikkeling leerlingenaantallen per school op teldatum 1 oktober:

Valkenheuvel  244 229 210 196 166 140 105

Dalton Nicolaas  122 135 156 176 196 207 205

Windroos  149 154 149 141 140 153 149

Palet  200 160 137 129 112 65 17

Montini  274 279 258 254 256 279 280

Aloysius  217 228 241 258 276 278 271

Damiaan  536 511 507 516 515 509 519

Griffel  262 258 265 253 239 227 213

Kameleon  217 233 232 234 249 254 246

Totaal  2221 2187 2155 2157 2149 2112 2005
   

Het leerlingenaantal is de bepalende factor bij de bekostiging van een basisschool. Daarom 
is het van belang goed te anticiperen op groei of krimp van het leerlingenaantal per school, 
maar ook voor de hele stichting. In de tabel is de ontwikkeling van het leerlingenaantal in 
beeld gebracht. Daaruit valt op te maken dat sinds 2012 de krimp van het leerlingenaantal 
jaarlijks zichtbaar is. In vergelijking met 1 oktober 2017 is het aantal leerlingen met 5 % (107 
leerlingen) gedaald. Die daling is vooral ontstaan door de sterke terugloop en aangekondigde 
sluiting van Het Palet en door de krimp van de Valkenheuvel. De kleine daling van het 
leerlingenaantal op de Kameleon (-8) heeft o.a. te maken met 
een dip in het aantal geboorten van kinderen in 2013 – 2014 
in Den Dolder. De terugloop op de Griffel (-14) heeft o.a. te 
maken met een verminderde instroom van oorspronkelijk 
autochtone kinderen in de school. 

In andere schooljaren werd de krimp in de 
gemeenten Wijk bij Duurstede of Utrechtse 
Heuvelrug gecompenseerd door groei op 
andere scholen van Het Sticht, maar dat 
is nu niet aan de orde geweest. 
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2.9.   Verbonden partijen

Het College van Bestuur van Het Sticht maakt onderdeel uit van diverse verbonden partijen, 
waarin er verschillende verantwoordelijkheden voor de bestuurders zijn. 

a. Samenwerkingsverband ZOUT; Het CvB van Het Sticht heeft zeggenschap door   
 middel van een stem bij de Algemene Leden Vergadering, waarin (o.a.) jaarbegroting,  
 meerjarenramingen en jaarrekening wordt vastgesteld. Tevens worden in de ALV
 besluiten genomen over de hoogte van het budget zoals dat per leerling aan de   
 scholen die vallen onder het SWV ZOUT wordt toegekend.

b. Samenwerkingsverband De Eem: Het CvB van Het Sticht heeft zeggenschap door
 middel van een stem bij de Algemene Leden Vergadering, waarin (o.a.) jaarbegroting,  
 meerjarenramingen en jaarrekening wordt vastgesteld. Tevens wordt in de ALV
  besluiten genomen over de hoogte van het budget zoals dat per leerling aan de
  scholen die vallen onder het SWV de Eem wordt toegekend. De hoogte van het budget
 dat beschikbaar is voor arrangementen en de wijze waarop deze kunnen worden   
 aangevraagd zijn eveneens onderwerp van de ALV vergadering. 

c. Sedert 2007 is het CvB vertegenwoordigd als bestuurder in de VVE de Valkenheuvel.  
 Tevens zijn de besturen van kinderopvangorganisatie SKDD en van Barimeus er   
 vertegenwoordigd. In de twee jaarlijkse gesprekken van de VVE is het onderwerp   
 van gesprek de exploitatie van het gebouw De Valkenheuvel. Er is een verdeelsleutel  
 inzake de gemaakte kosten voor regulier en groot onderhoud. Jaarlijks worden twee
  bestuursvergaderingen gehouden, waarin – minimaal – de begroting en de   
 jaarrekening wordt besproken danwel vastgesteld. 

d. In augustus 2016 is de Stichting Noorderbreedte opgericht. Het CvB is één van
  de twee bestuursleden. Het andere bestuurslid is de vertegenwoordiger van
  PCBO Baarn Soest. In deze stichting wordt de exploitatie-begroting van de stichting
 besproken en zal de rekening worden vastgesteld. Vaste huurders van de Stichting
 Noorderbreedte zijn kinderopvangorganisatie Kind&Co en welzijnsorganisatie Versa
 (peuterspeelzaalorganisatie). Deze organisaties dragen huur af aan de Stichting. De  
 gemeente Baarn vraagt een jaarlijks bedrag ter dekking van de door hen gemaakte  
 kapitaallasten voor de meters voor kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie.
 
e. Sinds december 2016 bestaat de Stichting Bredeschool Kerckebosch. Het CvB 
 is één van de twee bestuursleden. Het andere bestuurslid is de vertegenwoordiger
 van Wereldkidz. In deze stichting wordt de exploitatie-begroting van de stichting   
 besproken en zal de rekening worden vastgesteld. Vaste huurder van de Stichting
  Bredeschool Kerckebosch is kinderopvangorganisatie Kind&Co. Deze organisatie  
 draagt huur af aan de Stichting. De gemeente Zeist vraagt een jaarlijks bedrag   
 ter dekking van de door hen gemaakte kapitaallasten voor de meters voor de   
 kinderopvangorganisatie.

f. Transvita. Het CvB neemt deel aan het Regionaal Transfer Centrum (RTC) Transvita.  
 Door middel van de Algemene Leden Vergadering heeft het CvB zeggenschap   
 over de strategische doelstelling van Transvita en de vaststelling van de begroting  
 en jaarrekening. Sinds juni 2018 is Marleen Remmers een van de bestuurders van  
 Transvita.  
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2.10. Inzet middelen voor werkdrukverlaging

In februari 2018 werd duidelijk dat de overheid een bedrag van 237 miljoen euro beschikbaar 
ging stellen om de werkdruk in de basisscholen m.i.v. het schooljaar 2018/2019 te 
verminderen. In het onderliggende akkoord over deze aanvullende bekostiging zijn enkele 
voorwaarden opgenomen. De scholen en het bestuur van Het Sticht hebben aan deze 
voorwaarden voldaan, o.a. door in dit jaarverslag over het proces en de besteding te 
rapporteren. 

a.In het directieoverleg is in het voorjaar van 2018 de regeling werkdrukvermindering  
 met de schoolleiders besproken. De schoolleiders hebben vervolgens in alle teams  
 geïnventariseerd welke wensen en ideeën er waren om de beschikbare middelen   
 effectief in te zetten. Op basis van het beschikbare budget is vervolgens een keuze  
 gemaakt en het plan is ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de  
 MR van elke school. Aan het eind van het schooljaar zullen de schoolleiders in de   
 eigen MR verantwoording afleggen over de besteding van de werkdrukgelden.

b.De scholen van Het Sticht hadden in totaal 137.000 euro beschikbaar. In totaal is een  
 bedrag van 157.000 euro aan werkdrukverlichting uitgegeven. €137.000 aan personele 
 lasten in de vorm van extra ondersteunend personeel (bijv. onderwijsassistenten) en  
 aan vakleerkrachten (vooral vakleerkrachten bewegingsonderwijs).
  Daarnaast is een bedrag van 20.000 euro uitgegeven t.b.v. de aanschaf van   
 chromebooks en andere materialen die op de wenslijsten van de teams stonden.  

De reacties uit de teams over de effecten van het inzetten van de middelen zijn zeer 
positief. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij het werk in hun groep en 
helpen bij het oplossen van organisatorische knelpunten. Onderwijsassistenten werken 
dan bijvoorbeeld met kleine groepjes kinderen aan opdrachten of bieden in de klas extra 
individuele ondersteuning. De inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs heeft 
op verschillende scholen het probleem van het ontbreken van de lesbevoegdheid voor 
bewegingsonderwijs bij een deel van het team oplost. Door extra chromebooks aan te 
schaffen is op een van de scholen een efficiëntere werkwijze mogelijk gemaakt; directe 
feedback door de computer op gemaakte spelling- en rekenopdrachten  vermindert o.a. de 
hoeveelheid correctiewerk. 

2.11 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei 2018 is in Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht 
geworden. Deze aangescherpte wetgeving zorgt o.a. voor een zorgvuldigere wijze van omgaan 
met privacygevoelige informatie. Organisaties hebben grotere verantwoordelijkheden 
gekregen rond het omgaan met en vastleggen van persoonsgegevens. Het Sticht heeft vanaf 
1 augustus 2018 een kwartiermaker AVG aangesteld en met ingang van 1 januari 2019 is 
deze medewerker benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) en bij de Autoriteit 
Gegevensbescherming aangemeld. 
De kwartiermaker heeft een plan van aanpak opgesteld en de activiteiten uit dat plan stap 
voor stap uitgevoerd. Zo is er een informatiebeveiligings- en privacybeleid opgesteld, is er 
in alle teams een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en is er een dataregister voor Het 
Sticht ingericht. 
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 3. Hoge onderwijskwaliteit. 
Het Sticht vindt het belangrijk dat in de scholen de kernwaarden herkenbaar zijn. Uit het 
handelen van medewerkers van Het Sticht moet blijken dat er humaan, kwaliteitsgericht, 
professioneel en betrokken gewerkt wordt. Het Sticht heeft er voor gekozen om binnen 
de kaders van het College van Bestuur bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie te leggen en veel ruimte voor onderwijskundige autonomie te 
bieden aan de scholen. Dat vergroot de diversiteit tussen de scholen. De scholen dragen zelf 
zorg voor: 

- Continuïteit van de onderwijsvernieuwingen en –verbeteringen 
- Onderwijskundige profilering 
- Eigen oriëntatie op Passend Onderwijs 
- Versterking van de zorg voor leerlingen 
- Focus op de opbrengsten 
- Actualisering van onderwijsmethoden en didactieken. 

In het schoolplan geeft iedere school aan hoe deze processen 
worden vorm gegeven. Jaarlijks worden de geplande 

onderdelen van het schoolplan in een schooljaarplan 
aangescherpt en met een schooljaarverslag legt de 

school verantwoording af over de resultaten van de 
geplande verbeteringen. Het College van Bestuur 

toetst de school(jaar)plannen aan de uitgangspunten 
van het strategisch beleid en vergelijkt samen met 

de schoolleider de resultaten uit het jaarverslag 
met de doelen uit het schooljaarplan. 

In 2018 hebben alle schoolleiders en 
interne begeleiders een in-company serie 
van vier masterclasses gevolgd over 

opbrengstgericht passend onderwijs. 
Binnen de systematiek van opbrengstgericht 

passend onderwijs wordt op de school op 
basis van zes uitgangspunten collectief gewerkt 

aan het verhogen van de opbrengsten bij de 
kernvakken. Belangrijk element daarin is het vooraf 

opstellen van het verwachte niveau per groep, op 
basis van de schoolpopulatie. Door middel van een 

didactisch en een pedagogisch schoolplan wordt dan 
beschreven wat de schoolbrede ambities zijn en welke 

afspraken er in de school zijn gemaakt. Groepsplannen 
zijn vervolgens een aanvulling op dat didactische en 

pedagogische schoolplan en daarin staan de halfjaarlijkse doelen en ambities per groep. 
Belangrijk bijkomend voordeel van deze werkwijze is de vermindering van de administratieve 
werklast voor de leerkrachten. 
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Het Sticht heeft in algemene zin de volgende ambities om de onderwijskwaliteit op de 
scholen te verhogen1:  

 • Op de scholen wordt eigentijds en toekomstgericht onderwijs verzorgd,
 • Binnen de scholen worden leerlingen uitgedaagd en wordt er recht gedaan aan   
    verschillen,

 • Er is brede aandacht voor Engels, cultuureducatie, wetenschap en technologie en  
    bewegingsonderwijs, 
 • Ict wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs
 • Er is aandacht voor mediawijsheid en de vaardigheden voor de  21e eeuw.

 • De kwaliteitszorg op scholen is van goede kwaliteit en minstens 2 scholen zullen  
    voor 2019 het predicaat excellent ontvangen. 

 • In de scholen van Het Sticht is het opleiden van toekomstige collega’s    
    vanzelfsprekend. Er is een duurzame verbintenis met de regionale pabo. 

 • De ouderbetrokkenheid is hoog; ouders denken en praten mee over de kwaliteit van  
    het onderwijs. 

College van Bestuur, directies en interne begeleiders nemen actief deel aan bijeenkomsten 
van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 
Er zijn twee kenniskringen onder directeuren en een aantal werkgroepen waarin ook 
leerkrachten deelnemen. 

Ook in 2018 heeft het College van Bestuur of de medewerker onderwijskwaliteit op alle 
scholen twee opbrengstengesprekken gevoerd. Met de schoolleider en interne begeleider 
worden de tussen- en eindopbrengsten van de school en de passende interventies besproken. 
Over deze gespreksrondes zijn verslagen opgesteld en in diverse gremia besproken. 

Het Sticht participeert in het samenwerkingsverband Opleiden in de school. Vijftien  
schoolbesturen en de Pabo Instituut Theo Thijssen geven samen richting aan het opleiden 
van toekomstige collega’s in de praktijk. Zes scholen van Het Sticht zijn nu gecertificeerde  
opleidingsscholen; in 2019 zullen nog twee basisscholen het keurmerk ontvangen. 
Gecertificeerd: Montini, Griffel, Kameleon, Damiaan, Aloysius en de Valkenheuvel.  
De schoolopleiders komen in een werkgroep vier keer per jaar bijeen om ervaringen 
uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan de professionalisering. Bij twee van deze 
vier bijeenkomsten zijn ook medewerkers van instituut Theo Thijssen aanwezig om de 
afstemming tussen praktijk en opleiding verder te verbeteren. 

Het IB-netwerk, waarin de interne begeleiders van de scholen van Het Sticht bij elkaar 
komen, is in 2018 drie keer bij elkaar geweest. Bij die bijeenkomsten is o.a. aandacht 
geweest voor de implementatie van opbrengstgericht passend onderwijs.

Aan startende leerkrachten besteden we gedurende de eerste drie jaar expliciete aandacht; 
uit onderzoeken en ervaring blijkt dat 25 % van de startende leerkrachten het vak verlaat, 
om wisselende redenen. Wij zijn van mening dat deze groep veel steun aan elkaar kan 
hebben. We beschouwen bij deze collectieve ondersteuning medewerkers die korter dan 3 
jaar geleden van de Pabo afkomen als starters. Deze groep leerkrachten heeft elkaar in 2018 
in een intervisieachtige gespreksomgeving drie keer ontmoet. Sinds de zomer van 2018 zijn 
bij Het Sticht de eerste zij-instromers actief. Zij krijgen op de opleidingsschool specifieke 
ondersteuning, maar worden ook bij de startersbijeenkomsten uitgenodigd. 
De samenwerkende schoolopleiders verzorgen deze startersbijeenkomsten. 

  1 Bron: Strategisch beleidsplan Samen Scholen.
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Passend onderwijs

De scholen van Het Sticht vallen onder twee verschillende samenwerkingsverbanden. De 
twee Baarnse scholen van Het Sticht  vallen onder SWV De Eem (rond Amersfoort). De 7 
andere scholen horen bij SWV ZOUT (Zuidoost Utrecht). Deze twee samenwerkingsverbanden 
verschillen qua visie en opzet van elkaar, al merken we dat de werkwijze en daarmee ook de 
wijze van financiering wel steeds meer overeenkomsten laat zien. SWV De Eem hanteert het 
zgn. expertisemodel, waarbij individuele kinderen een arrangement krijgen als er sprake is 
van noodzakelijke extra ondersteuning. SWV ZOUT heeft een mengvorm van het school- en 
expertisemodel geïntroduceerd. Scholen van dit samenwerkingsverband ontvangen een 
hogere bijdrage voor de extra ondersteuning, maar kunnen geen arrangementen aanvragen. 
SWV ZOUT ondersteunt de scholen wel d.m.v. expertise uit het School Ondersteunings Team 
(SOT).

Samenwerkingsverband Zout heeft in 2018 een nieuw ondersteuningsplan opgesteld. 
ZOUT heeft daarin nadrukkelijk de ambitie uitgesproken om initiatieven die zich richten 
op meer inclusie van kinderen met beperkingen, te ondersteunen. SWV ZOUT biedt de 
schoolbesturen een bedrag per leerling aan voor de zgn. extra ondersteuning. Het is de 
bedoeling dat dit geld besteed wordt aan ondersteuning die de basisondersteuning te boven 
gaat. Een commissie bestaande uit enkele zorgdeskundigen onder leiding van de voorzitter 
van het College van Bestuur beoordeelt bij Het Sticht de aanvragen die gedaan worden voor 
die extra ondersteuning. Over het schooljaar 2017/2018 was een bedrag van 142 K euro 
beschikbaar. In totaal is 163 K besteed aan de extra ondersteuning. Daarnaast stelde SWV 
Zout een extra bedrag van 20 euro per leerling beschikbaar als impulsmiddelen. Deze gelden 
zijn ook gebruikt voor extra ondersteuning. Het Sticht verantwoordt jaarlijks de middelen 
voor Passend onderwijs aan het samenwerkingsverband. Daaruit blijkt o.a. dat Het Sticht 
aanzienlijk meer geld besteedt aan het in stand houden van de basisondersteuning (interne 
begeleiding, remedial teaching), dan het bedrag dat van de samenwerkingsverbanden 
ontvangen wordt. Het verschil komt ten laste van de schoolformatie. 

Van SWV de Eem ontving Het Sticht over 2018 een bedrag van  €58 K aan impulsgelden. Deze 
middelen zijn ingezet om de interne begeleiding mogelijk te maken en remedial teaching te 
kunnen inzetten. Op de twee scholen in Baarn werd een bedrag van 150 K besteed aan deze 
ondersteuning. 

Ook het SWV De Eem heeft in 2018 een nieuw ondersteuningsplan opgesteld onder het 
vertrouwde motto: Elk kind zijn eigen weg. Het nieuwe ondersteuningsplan heet: Keuzes 
en Kansen en verwijst naar de pijlers uit het plan. Binnen de Eem wordt door professionals 
samen met ouders intensief samengewerkt om creatief en optimaal de juiste ondersteuning 
voor leerlingen te realiseren.

SWV De Eem wil verder bouwen aan:
 • Thuisnabije oplossingen.
 • Optimale samenwerking van onderwijs, keten- en zorgpartners in het belang van  
    kinderen.
 • Een preventieve aanpak in plaats van curatieve plaatsingen.
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Cultuureducatie 

De scholen van Het Sticht werken ter bevordering van kunst- en cultuureducatie in de meeste 
gevallen samen met de Stichting Kunst Centraal. Deze stichting biedt in elke gemeente een 
gevarieerd aanbod. De drie scholen uit de gemeente Zeist maken indirect via het Netwerk 
Cultuureducatie Zeist ook gebruik van de projecten en producten van Kunst Centraal. 

ICT 

De leerlingencomputers op de scholen maken gebruik van de digitale leeromgeving Mijn 
Omgeving Online (MOO). In 2018 zijn alle scholen overgestapt naar Mijn Omgeving Online 2.0. 
Dat betekent dat de kinderen nu ook grotendeels ‘in the cloud’ werken. 
In 2018 hebben ook alle teams de overstap naar sharepoint gemaakt. Dat betekent dat iedere 
medewerker in zijn/haar one-drive de eigen bestanden ‘in the cloud’ opslaat en het veel 
makkelijker is geworden om digitaal samen te werken. 

In alle groepen op de scholen van Het Sticht hangen digitale schoolborden. In veel gevallen 
heeft dat hulpmiddel tot een stevige impuls geleid in het gebruik van de computers in de 
school. Het gebruik van de digitale schoolborden vraagt ook andere vaardigheden van 
de teamleden. Hun ICT-vaardigheid is o.a. door de komst van de digitale schoolborden 
verbeterd. In verband met het bereiken van de technische levensduur zullen alle digiborden 
in 2019 vervangen worden door zgn. touchscreens. Deze schermen hebben een aanzienlijk 
langere levensduur en hebben geen beamer met kwetsbare lamp meer nodig. 

Verspreid over het schooljaar komen de ICT-coördinatoren van de scholen enkele keren 
bij elkaar. Onder leiding van de bovenschools ICT-coördinator Martien Stoeten worden 
ervaringen uitgewisseld en verbeteringen besproken. De accountmanager van Heutink 
(leverancier van Mijn Omgeving Online) is bij die bijeenkomsten regelmatig aanwezig en 
levert waar nodig een bijdrage aan de professionalisering van de coördinatoren. 

Eindopbrengsten 

Twee keer per jaar brengt Het Sticht de tussenopbrengsten in beeld. De eindresultaten 
worden d.m.v. een eindtoets bepaald. In 2018 hebben alle scholen van Het Sticht de IEP 
eindtoets afgenomen. Het schooladvies werd voor 1 maart vastgesteld en de eindtoets werd 
half april afgenomen. Op één na hebben alle scholen van Het Sticht een score behaald die 
boven de ondergrens van de inspectie uitkomt. Bij het vaststellen van die ondergrens gebruikt 
de inspectie een tabel met daarin het percentage kinderen uit een achterstandssituatie op 
die school. De eindresultaten van de Windroos zijn onder die ondergrens uitgekomen. Het 
CvB heeft ter verhoging van die resultaten twee externe deskundigen gevraagd de school 
te ondersteunen in dat verbeterproces. In het eerste kwartaal van 2019 bleek al dat de 
ondersteuning heeft geleid tot verbetering van de onderlinge afspraken m.b.t. de didactiek bij 
rekenen en spelling. 

Belangrijk element in de nieuwe wet m.b.t. de overgang van basis- naar voortgezet 
onderwijs  is de verplichting voor de school om het schooladvies te heroverwegen als de 
score van de eindtoets hoger is dan dat schooladvies. Het Sticht monitort jaarlijks het aantal 
heroverwegingen en mogelijke bijstellingen bij de schooladviezen. In 2018 hebben 289 
leerlingen van groep 8 onze basisscholen verlaten. In totaal hebben de scholen 37 adviezen 
heroverwogen en dat heeft er toe geleid dat 16 adviezen zijn bijgesteld naar een andere 
vorm van voortgezet onderwijs. In vergelijking met 2017 kwamen minder adviezen voor 
heroverweging in aanmerking en werden in verhouding meer adviezen bijgesteld. Dat zou 
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er op kunnen duiden dat de scholen bij twijfel mogelijk wat ‘hogere’ adviezen geven en er 
minder schroom is om adviezen bij te stellen. 
Ten opzichte van de landelijke cijfers stromen de leerlingen van onze scholen vaker door naar 
Havo en VWO scholen. 

In 2013 heeft het College van Bestuur van Het Sticht een notitie kwaliteitsnormen 
vastgesteld. Op basis van die notitie rapporteert het College van Bestuur jaarlijks aan de 
Raad van Toezicht over de kwaliteit van het onderwijs op de negen  basisscholen. Deze 
notities zijn te vinden op de website van Het Sticht. 

De eindresultaten van scholen van Het Sticht zijn hieronder in de tabel aangegeven. De 
resultaten tonen een wisselend beeld. De eindopbrengsten van vier locaties scoren op of 
boven het landelijk gemiddelde. Vijf locaties scoren boven de ondergrens, maar onder het 
landelijk gemiddelde. De resultaten van de Windroos bevinden zich onder de ondergrens 
van de inspectie. Het college van bestuur is niet helemaal tevreden met dit resultaat, want 
we hebben de ambitie dat alle scholen van Het Sticht minimaal boven de inspectiegrens 
uitkomen, en liefst ook boven het landelijk gemiddelde. We blijven inzetten op hoge 
verwachtingen en goede eindopbrengsten. De hoogte van de ondergrens is afhankelijk van 
het zgn. schoolgewicht, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

 

In het strategisch beleidsplan heeft het College van Bestuur opgenomen dat uiterlijk 2019 
twee scholen hun kwaliteit vertaald zien met het predicaat excellent. Om voor excellentie 
in aanmerking te komen moet een school een zelfevaluatie uitvoeren en daarin het 
excellentieprofiel verduidelijken: waarin blinkt de school uit? In het najaar van 2017 hebben 
de Windroos en de Kameleon besloten zich aan te melden voor het excellentietraject. 

 

Valkenheuvel
Dalton Nicolaas
Windroos
Het Pallet
Montini
Aloysius
Damiaan

Griffel
Kameleon
Land. gemid.

School
gewicht
2017
30
0
0
0
0
0
13

13
0

Onder
grens

75,4
80
80
80
80
80
78

78
80

Aantal lln. 
groep 8

34
30
26
12
35
28
67
41
26
20
37

Score 
2016

79
90
74
86
83
84
81
81 (K)
80 (C)
535
84

Score 
2017

78,5
94,1
85,5
86,5
83,1
86,5

83,6
82,7
79,0
89,3
80,6

Score 
2018

77,6
88,9
77,1
81,8
80,3
80,1

87,2
82,9
78,1
80,7
81

Op of onder de ondergrens   
Op of boven landelijk gemiddelde
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Half januari 2019 werd bekend gemaakt dat de Windroos 
het predicaat Excellent voor drie jaar mag gaan voeren. 
Het bestuur van Het Sticht is daar bijzonder blij en 
trots op. De Windroos is excellent op het gebied van 
het gebruik van eigen teksten van de kinderen bij 
het taalonderwijs. De jury heeft geconstateerd dat 
deze werkwijze onderdeel is van het DNA van de 
school en dat de Windroos daarmee als voorbeeld 
kan dienen voor veel andere scholen. Extra 
bijzonder: de Windroos is de eerste Freinet-school 
die het predicaat Excellent heeft ontvangen. 

De jury beoordeelde de ontwikkelingen op de Kameleon 
niet als excellent genoeg om het predicaat toe te kennen. 
De Kameleon onderscheidt zich vanwege de sociaal 
maatschappelijke oriëntatie en de ontwikkeling van een 
professionele cultuur. 

Het college van bestuur is trots op de schoolleiders en teams van de Windroos en de 
Kameleon. Zij hebben hun nek uitgestoken en veel extra werk verricht om rapporten op 
te stellen en de jury te ontvangen. Helaas heeft de jury beoordeeld dat het profiel van de 
Kameleon niet voor het predicaat excellent in aanmerking komt, maar team, schoolleiding en 
bestuur hebben het proces als waardevol ervaren. 

Vensters PO is een instrument waarmee het basisonderwijs zich kan verantwoorden. Via 
de website (www.scholenopdekaart.nl) kunnen ouders en belangstellenden zich laten 
informeren over tal van kwaliteitsaspecten van de school. Alle scholen van Het Sticht hebben 
een groot deel van de centraal aangeleverde informatie geanalyseerd en van commentaar 
voorzien. In de praktijk blijkt dat ouders tot nu toe nog niet vaak informatie verzamelen 
via Scholen op de kaart en dat vooral de eigen website van de school een belangrijke 
informatiebron is. Toch zullen de scholen hun ‘venster’ up to date houden om daarmee deze 
vorm van publieke verantwoording vorm te geven. In 2018 was het voor het eerst mogelijk 
voor een school om de jaarlijkse schoolgids via Vensters samen te stellen. De Montinischool 
heeft dat gedaan en de ervaringen en het resultaat zijn positief. Het bestuur verwacht dat 
meer scholen dit instrument gaan gebruiken om jaarlijks de schoolgids aan ouders aan te 
bieden. 

Kenniskringen 

Ook in 2018 zijn twee kenniskringen actief geweest. Rond personeelsbeleid en 
onderwijskwaliteit hebben de groepjes schoolleiders beleidsvoorstellen voorbereid en ter 
bespreking aan het CvB en het directieoverleg aangeboden. Door met deze kenniskringen te 
werken wil het College van Bestuur  verantwoordelijkheid en uitvoering van de doelen meer 
bij de schoolleiders leggen. De kenniskring personeel is bijvoorbeeld bezig geweest met de 
nieuwe cao en met de voorbeeldfunctiebeschrijvingen. Bij de kenniskring onderwijs kwaliteit 
is veel aandacht geweest voor het fine-tunen van de visitaties. 

Visitaties. 

In 2018 hebben twee scholen van Het Sticht bezoek gehad van de eigen visitatiecommissie.  
De Kameleon en de Damiaan Kerckebosch hebben de leden van de commissie laten zien op 
welke manier er op de scholen gewerkt wordt en hebben de bevindingen van de commissie in 
ontvangst genomen. 
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Hoofddoel van de collegiale visitatie is om de vorderingen en verbeteringen met betrekking 
tot de onderwijsprocessen, de onderwijskwaliteit, de opbrengsten en de kwaliteitszorg 
zelf in beeld te brengen. Een visitatie is een onderzoek naar het functioneren en naar de 
kwaliteit van een onderwijsorganisatie. Tijdens de visitatie presenteert de school zich: 
wat haar ambities zijn, wat zij doet, hoe zij het doet en welke resultaten zij bereikt. De 
visitatiecommissie geeft op basis van ‘bewijzen en bevindingen’ feedback en houdt de school 
een spiegel voor. De visitatie heeft daarbij ook tot doel de kracht van de school en de risico’s 
en verbeteringsmogelijkheden inzichtelijk te maken, te leren van elkaar en een bijdrage te 
leveren aan structurele kwaliteitsverbetering. In 2019 zullen weer vier andere scholen bezoek 
krijgen van de visitatiecommissie. 

Inspectie van het onderwijs

Begin 2018 ontving het bestuur het verslag van het kwaliteitsonderzoek dat de inspectie van 
het onderwijs in het najaar van 2017 bij Het Sticht heeft uitgevoerd. 
Hieronder een beknopte beschrijving van de bevindingen; grotendeels letterlijk uit het 
rapport overgenomen. Het complete rapport is te vinden op de website van Het Sticht. 

Wat gaat goed?

De onderwijsinspectie is positief over het College van Bestuur van Het Sticht. Het College 
van Bestuur zorgt ervoor dat het onderwijs op de scholen van voldoende kwaliteit is en 
dat de scholen hun onderwijs blijven verbeteren. Ook is Het Sticht een financieel gezonde 
organisatie. 
Het College van Bestuur werkt volgens een plan aan haar speerpunten. Voor Het Sticht 
zijn de onderwerpen Onderwijskwaliteit en Professionalisering belangrijke speerpunten. 
De doelen die het College van Bestuur en de scholen zichzelf bij de uitwerking van deze 
speerpunten hebben gesteld laten zien dat ze de lat hoog willen leggen. Het College van 
Bestuur houdt in de gaten hoe de voortgang is en stuurt bij als dat nodig is.
Het College van Bestuur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en steunt 
waar nodig. 
Het College van Bestuur weet wat er op de scholen speelt, onder andere door een 
maandelijks gesprek met elke directeur. Deze gesprekken gaan over de ontwikkelingen op 
de school en het oplossen van knelpunten daarbij. Ook gebruikt het College van Bestuur 
verschillende soorten informatie om de vinger aan de pols te houden, zoals de resultaten van 
leerlingen en de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. We zien dat het College 
van Bestuur scholen met knelpunten helpt. Het College van Bestuur zorgt voor scholing 
van het personeel. Het personeel krijgt van het College van Bestuur veel kansen om zich te 
scholen. Daarvoor is voldoende geld beschikbaar. Naast scholing met het hele team kunnen 
personeelsleden ook individuele scholing volgen.

• Het Sticht is financieel gezond
• Het College van Bestuur gaat verstandig om met het geld dat het van de overheid krijgt. 

Het College van Bestuur weet hoeveel geld er nu en in de toekomst nodig is om het 
personeel en het onderwijs te betalen. Voor de scholen is duidelijk hoeveel geld ze mogen 
uitgeven.
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Wat kan beter?

Zowel bij het College van Bestuur als op de scholen ziet de inspectie mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling. 
• Sterker kan worden benadrukt waar het College van Bestuur en de scholen voor staan.
• Het zou mooi zijn wanneer het College van Bestuur en de scholen kunnen laten zien 

welk effect hun onderwijs nu daadwerkelijk heeft op de ontwikkeling en het leren van de 
leerlingen. 

• Scholen van Het Sticht kunnen beter focussen op een beperkter aantal doelen. Er staan nu 
vaak teveel verbeteronderwerpen op de planning. 

• Scholen kunnen meer samenwerken en van elkaar leren. De inspectie is bijzonder positief 
over de interne visitaties die zijn opgezet. 

Wat moet beter?

Het College van Bestuur moet ervoor zorgen dat de kwaliteitszorg op een van de scholen 
sterker wordt. Deze school moet meer doen om na te gaan of het onderwijsproces op de 
school goed verloopt. 
Het College van Bestuur moet ervoor zorgen dat de schoolgidsen volledig zijn. In enkele 
schoolgidsen ontbreken gegevens die er volgens de wet wel in moeten staan. 

 

4. Professionele medewerkers
 
In het strategisch beleidsplan Samen Scholen heeft het College van Bestuur van Het Sticht 
de volgende passage opgenomen:

“Wij verwachten dat medewerkers primair zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun 
ontwikkeling vanuit de gedachte van ‘een leven lang leren’”.  Leerkrachten leveren 
een belangrijke bijdrage aan het geven van onderwijs, en zijn eveneens belangrijk voor 
het onderwijs van de gehele school. Het Sticht wil als werkgever een faciliterende en/
of aanjagende rol vervullen. Het Sticht wil dat alle medewerkers zich verder en blijvend 
ontwikkelen en faciliteert binnen kaders werk-gerelateerde opleidingen. Aandachtspunt 
daarbij is dat er naast verhoging van kennis ook actief gewerkt wordt aan het meer 
tussen scholen delen van die kennis. Wij zijn ons bewust van het bijeffect dat wij sommige 
medewerkers voor een functie bij een andere werkgever zullen opleiden.” 

Het Sticht stuurt aan op voortdurende professionalisering van alle medewerkers. Scholing 
is erop gericht een zo hoog mogelijk niveau van functioneren te bereiken. Binnen Het Sticht 
en bij de scholen ontwikkelt zich een permanente verbetercultuur; een interne ‘drive’ om de 
kwaliteit van het onderwijs voortdurend te willen verbeteren. 

Ook over 2018 zijn de beschikbare professionaliseringsbudgetten bovenschools en op de 
scholen goed besteed. Zo hebben de schoolleiders en interne begeleiders vier in-company 
masterclasses gevolgd rond het thema opbrengstgericht passend onderwijs en zijn externe 
experts ingehuurd voor de startersbijeenkomsten. 

Naast de individuele professionalisering plannen schoolleiders en –teams jaarlijks collectieve 
scholingsmomenten. Op verschillende scholen zijn professionaliseringactiviteiten gepland en 
uitgevoerd die een directe relatie hebben met de implementatie van nieuwe methodes of met 
verbetertrajecten uit het school(jaar)plan. 
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Alle schoolleiders van Het Sticht zijn als Register Directeur Onderwijs opgenomen in het 
Schoolleidersregister en voldoen daarmee aan de eisen. Voor herregistratie voeren de 
schoolleiders formele en informele professionaliseringsactiviteiten uit.  

Voor de leerkrachten wordt registratie in het lerarenregister niet meer verplicht. Vanuit het 
onderwijsveld was veel bezwaar tegen dat register omdat er weinig waarde gehecht wordt 
aan een dergelijk administratief instrument. In plaats van het verplichte lerarenregister is 
er nu de mogelijkheid voor leraren om zich individueel aan te melden bij een digitaal leraren 
portfolio. In dat portfolio kunnen de leraren professionaliseringsactiviteiten opnemen, zodat  
ze overzicht krijgen over hun eigen ontwikkeling. Het Sticht stimuleert het gebruik van dat 
portfolio niet, omdat alle medewerkers in hun eigen digitale omgeving van het portaal van 
administratiekantoor Concent hun deskundigheidsdossier kunnen bijhouden. 

Het stimuleren van de ontwikkeling van de professionele medewerker is o.a. een van de 
taken van een goede werkgever. Het Sticht wil een goede werkgever zijn. In 2018 hebben 
we dat streven ook vorm gegeven door een goede gesprekkencyclus tussen schoolleider 
en medewerker uit te voeren. Medewerkers hebben jaarlijks een functionerings- of 
beoordelingsgesprek waarin vastgesteld wordt hoe het teamlid zich ontwikkelt en 
welke verbeterdoelen er zijn. Daarnaast kent Het Sticht sinds 2015 de mogelijkheid om 
beloningsdifferentiatie toe te passen. Leerkrachten die zich op een bijzondere manier 
onderscheiden kunnen door de schoolleiders voor een gratificatie voorgedragen worden. 
Lees hierover meer in het sociaal jaarverslag. 

In 2018 heeft het College van Bestuur weer twee stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. 
De eerste op 6 februari  ging over het vergroten van kansengelijkheid voor alle kinderen in 
de school. Twee medewerkers van de stichting Brede Buurtschool in Den Haag verzorgden 
een interactieve avond waar o.a. in groepjes gesproken werd 
over mogelijkheden in de school om de kansengelijkheid te 
verbeteren. 

De tweede avond vond plaats op 30 oktober en stond 
vooral in het teken van het nieuwe strategisch 
beleidsplan. Onder leiding van Floris Dekker werd 
informatie opgehaald over de mogelijk thema’s 
voor in dat nieuwe strategisch beleidsplan. 

Beide avonden werden goed bezocht en leverden 
voldoende concrete resultaten op die in de 
organisatie gebruikt zullen worden. 
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5. Verslag Raad van toezicht 2018
De raad van toezicht bestond in 2018 uit:

Dhr. dr. L.S.J.M. Henkens (commissie Onderwijskwaliteit);
Dhr. mr. J.M. Jonkers  (commissie Financiën);
Mevr. drs. M.L. van Loon (vicevoorzitter, commissie Remuneratie);
Mevr. ir. T. Luiten  (commissie Financiën);
Dhr. dr. A.C. Meijer  (voorzitter, commissie Remuneratie);
Mevr. M.G.A. Roël Msc. (commissie Onderwijskwaliteit).

Werkzaamheden

De Raad van Toezicht (RvT) bestond in 2018 uit zes leden, verdeeld over drie commissies: 
Onderwijskwaliteit, Financiën en Remuneratie. 

De RvT heeft in 2018 zes keer vergaderd met het CvB. Onderwerpen waren de voortgang 
van het strategisch beleidsplan 2016-2020, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, krimp 
van het leerlingaantal, bedrijfsvoering, financiën en samenwerking met andere besturen. 
De voorzitter heeft elke vergadering met het CvB voorbereid. De commissies hebben 
afzonderlijk overleg met het CvB gehad ter voorbereiding van de vergaderingen. Daarnaast 
zijn vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, het Directieoverleg 
en de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst bijgewoond. Ook zijn alle scholen bezocht. Met deze 
bezoeken hebben wij de bevlogenheid, innovatieve en creatieve oplossingen op de scholen 
van dichtbij ervaren. Deze bezoeken zijn daardoor een waardevol onderdeel van het toezicht.

In 2018 is het toezichtkader geactualiseerd. In dat proces heeft de RvT ook zijn 
eigen functioneren en samenwerking met het CvB geëvalueerd. Dat heeft geleid tot 
verbetervoorstellen die geïmplementeerd worden. 

De onderwijskwaliteit, financiën en de bedrijfsvoering van Het Sticht zijn goed op orde. 
In januari 2018 is dit ook geconcludeerd door de Inspectie van het Onderwijs. Zij sprak 
vertrouwen uit in het CvB. Wij zijn daar trots op. De concrete aanbevelingen, zoals 
bevorderen van de gezamenlijke meerwaarde van Het Sticht en meer focus aanbrengen in de 
onderwijsontwikkeling, geven houvast om continu te verbeteren.

Zorgpunt voor de RvT blijft de krimp van het leerlingaantal en de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. De strategische oriëntatie van Het Sticht en samenwerking met andere 
besturen blijven daardoor ook punten van aandacht. 

Commissie Remuneratie

De remuneratiecommissie heeft het College van Bestuur beoordeeld. Het functioneren van 
het CvB als geheel en van de afzonderlijke leden is positief beoordeeld. 
Net als voorgaande jaren, zetten de leden van het College zich continu en met energie in om 
de financiën, bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit op een goed niveau te houden. Zij zoeken 
actief naar bestuurlijke samenwerking in de regio om te verbeteren, te leren en in te spelen 
op de veranderingen in het primair onderwijs. We zijn blij met de wil en inzet van het CvB om 
continu te verbeteren, te leren en te anticiperen op de toekomst.
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Commissie Financiën

De financiële commissie is in 2018 vijf keer bijeengekomen met het CvB en de controller, 
waarvan éénmaal met de accountant. De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn besproken, 
zoals de jaarrekening 2017, de gevolgen van het bestuursformatieplan op de lopende 
begroting, de 8-maanden managementrapportage en de meerjarenbegroting.

Een belangrijk financieel thema, op advies van de accountant, was de systematiek van de 
dotatie voor het meerjaren onderhoudsplan. Dit is door het CvB voortvarend opgepakt en 
wordt gekoppeld aan de verduurzaming van de schoolgebouwen (te effectueren in 2019).

Net als eerdere jaren voerden wij met het CvB het gesprek over de risico’s en de uitdagingen 
voor de organisatie en de impact daarvan op de financiën. Een voorbeeld daarvan is de 
sluiting van Het Palet en de financiële gevolgen daarvan.

De dynamiek in de bekostiging van het onderwijs maakt begroten complex. Wij waarderen 
de open dialoog met het College van Bestuur en de bereidheid om in samenspraak de juiste 
afwegingen te maken. Dit leidt ertoe dat Het Sticht een financieel gezonde organisatie blijft 
die goed in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

Commissie Onderwijskwaliteit

De kwaliteitszorg en het kwaliteitszorgsysteem zijn centrale thema’s in het toezicht. Wij 
hebben daarom met het CvB het conceptjaarverslag, de tussenopbrengsten, evaluatie van 

het jaarplan 2017-2018, het conceptjaarplan 2018-2019 en de 
jaarlijkse rapportage Onderwijskwaliteit besproken.

Wij hebben de kwaliteitsnormen die de RvT in zijn 
toezicht hanteert geactualiseerd. De veranderingen 

in het inspectietoezicht en bevindingen van visitaties 
binnen Het Sticht zijn daarin meegenomen. 

Referentieniveaus worden nu ook meegenomen, 
evenals analyses van de uitstroom naar het VO. 
In de kwaliteitsrapportage is een dashboard 

geïntroduceerd dat op de verschillende onderdelen 
in een oogopslag een helder beeld geeft.

Wij vinden dat er in 2018 mooie stappen zijn gezet naar 
een integraler beeld en sturing op kwaliteit. De analyses 

en evaluaties van onderwijskwaliteit hebben aan diepgang 
gewonnen, mede door de inbreng van de medewerker 

onderwijskwaliteit. Wij zijn daar tevreden over. 

Om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van sturing in het basisonderwijs heeft een 
vertegenwoordiging van de RvT, als één van de geledingen van Het Sticht, deelgenomen aan 
het onderzoek hierover van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit was een waardevolle ervaring.
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6. Verslag Gemeenschappelijke 
    Medezeggenschapsraad
De GMR heeft in 2018 zoals gebruikelijk vijf keer vergaderd. De vergaderingen bestaan 
uit twee delen. Een deel in aanwezigheid van het CvB en een deel (afsluiting) zonder 
aanwezigheid van het CvB. Tijdens het gezamenlijke deel, worden alle onderwerpen in detail 
doorgesproken, waarna in het tweede deel aandacht wordt besteed aan het formuleren 
en formaliseren van de adviezen en instemmingen. In voorkomende gevallen wordt er op 
thema-niveau separaat overlegd, waarbij een afvaardiging (met name belanghebbenden) 
vanuit de GMR de GMR vertegenwoordigt. Daarnaast kent de GMR één gespecialiseerde 
werkgroep financiën. Deze werkgroep heeft geen formele status maar bespreekt financiële 
agendapunten steeds voor met de portefeuillehouder financiën van het CvB en adviseert de 
GMR. 

In 2018 heeft Het Sticht - evenals vorig jaar – afgesloten met een positief resultaat. Met 
name de (Rijks)bekostigingen voor de CAO aanpassingen, de groeibekostiging en de extra 
werkdruk verlagende middelen vielen positiever uit dan waar van te voren rekening mee was 
gehouden. Dit verschil was groter dan de bijbehorende extra uitgaven, en was daarnaast 
ook nog voldoende om de hogere overige personele kosten (o.a. voor de inhuur van extra 
onderwijzend personeel, benodigde externe directeuren en zorgpersoneel), de huisvesting/
onderhoudskosten en andere kosten (zoals leermiddelen) op te vangen.

Extra uitgaven vanuit de huidige investeringsagenda, de ICT plannen, de opleiding van 
personeel of andere investeringen in de onderwijskwaliteit hebben in 2018 deze meevaller 
in de inkomsten niet bij kunnen houden. Door het positieve resultaat ontstaat daardoor 
hetzelfde (luxe) probleem als vorig jaar. Het eigen vermogen groeit, terwijl juist afgesproken 
was om hierop in te teren door extra middelen ten goede te laten komen van het onderwijs.

In de begroting voor de komende jaren wordt wel (beperkt) rekening gehouden met het 
bewust interen op het eigen vermogen door voor de komende drie jaar uit te gaan van een 
negatieve begroting. Onderdeel hiervan is een significant budget voor ontwikkeling en 
investeringen in de ICT. Daarnaast moet rekening gehouden worden met risico’s van de druk 
op het leerlingenaantal (met de gevolgen voor de formatie), de wijzigingen in de bekostiging 
en CAO (en de onduidelijkheden hierover) en diverse huisvestingszaken.

Naar de mening van de GMR laat het (te) ruime eigen vermogen dit ruimschoots toe en 
vraagt daarom blijvend aandacht voor de volledige benutting van het ontwikkelingsbudget, 
maar ook voor nieuwe initiatieven ten gunste van de onderwijskwaliteit zolang de 
afgesproken extra ruimte in het eigen vermogen dit toelaat. Zij verwacht daarbij concrete 
voorstellen van zowel de scholen als het CvB, ook als dit betekent dat er over de “labeling” 
van de budgetten heen moet worden gekeken. Zo is het aanhouden van een hogere formatie 
dan het aantal leerlingen rekenkundig toelaat (om frictie te voorkomen bij taakstellende 
formatiekortingen) ook een voorbeeld van interen op het eigen vermogen ten gunste van de 
onderwijskwaliteit. In de begroting is dit nog als risico genoemd.

Op het gebied van personeel is veel aandacht besteed aan het (landelijke) probleem van 
lerarentekorten op de scholen. Hoe gaan we hier binnen Het Sticht mee om, zodat we 
vergeleken met de “concurrerende” scholen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. 
De inzet van de medewerker P&O, Barbara Cantor op dit gebied heeft gezorgd voor een 
thans ogenschijnlijke stabiele situatie, maar het is de aankomende jaren een structureel 
onderwerp.
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Een belangrijk en terugkomend onderwerp blijft de wijze hoe wordt omgegaan met het 
structureel teruglopende leerlingaantal op enkele de scholen binnen de stichting. De vorig 
jaar noodzakelijk gebleken sluiting van Het Palet is geëffectueerd en heeft de noodzakelijke 
aandacht gekregen. De GMR blijft dit thema nauwlettend, waarbij de financiële gezondheid 
van Het Sticht uiteraard het belangrijkste uitgangpunt blijft.

Bij de start van het nieuwe schooljaar is (voormalig school-directeur) Kees Francino als 
notulist aangeschoven. Door zijn brede inhoudelijke kennis blijkt hij van grote toegevoegde 
waarde om ook inhoudelijk juiste notulen te maken. Naast deze taak bekleedt Kees ook de 
functie van AVG-functionaris. Door de invoering van de nieuwe privacywet was aanpassing 
van het beleid rondom  gegevensbescherming binnen Het sticht noodzakelijk. In een goede 
samenspraak tussen GMR en CvB is het bestaande beleid aangepast en aangescherpt. In 
aankomende periode zal aandacht worden besteed aan de invoeren van protocollen om 
leerkrachten de middelen te geven voor een juiste omgang met de AVG. 

De samenwerking tussen CvB en GMR verloopt constructief en er zijn geen onbespreekbare 
punten. GMR heeft vertrouwen in het continueren van deze wijze van samenwerking. 

7. Sociaal jaarverslag 2018
Inleiding

Het meest waardevolle kapitaal van een organisatie zijn de mensen die er werken. 
De medewerkers van Het Sticht bepalen de kwaliteit van onze organisatie en de kwaliteit 
van ons onderwijs. Goed personeelsbeleid is een essentiële voorwaarde om personeel 
met plezier te laten werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Door 
professionalisering, zelfontplooiing en mobiliteit wil het bestuur het personeel stimuleren om 
te werken aan de eigen ontwikkeling. Enkele resultaten van dat werkgeverschap hebben we 
in dit sociaal jaarverslag opgenomen. Het geeft aan op welke manier goed werkgeverschap 
inhoud en binnen Het Sticht vorm heeft gekregen. In de cao primair onderwijs is beschreven 
welke onderdelen minimaal in het sociaal jaarverslag opgenomen moeten zijn. Deze thema’s 
zijn in dit verslag verwerkt.

In 2018 is er een nieuwe CAO PO tot stand gekomen. In deze CAO is gehoor gegeven aan de 
vraag om een hoger salaris voor onze leerkrachten. Tevens is er geld beschikbaar gesteld om 
de werkdruk te verlichten. Deze gelden zijn op verschillende manieren ingezet. Denk aan het 
inzetten van vakleerkrachten, ondersteuning van leerkrachten door een onderwijsassistent, 
aanschaffen van chromebooks. 
 
Bestuursformatieplan en werkgelegenheidsbeleid

Het opstellen van het bestuursformatieplan (BFP) 2018/2019 is in januari 2018 gestart. 
Einddatum van het proces is elk jaar 1 mei, aangezien het plan volgens de CAO uiterlijk 
op die datum vastgesteld dient te zijn. Deze datum is vooral van belang indien er sprake 
is van het voeren van ontslagbeleid. Aangezien Het Sticht werkgelegenheidsbeleid voert, 
is deze datum minder van belang. Uiteraard is het voor alle betrokkenen plezierig als het 
bestuursformatieplan ruim voor de zomervakantie klaar is.             
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In de begroting van 2018 heeft het College van bestuur de budgetten voor professionalisering 
en schoolbegeleiding wederom op een hoog niveau gehouden. Daarmee wil het bestuur de 
bekwaamheid van onze medewerkers op lange termijn bevorderen. In de financiële paragraaf 
wordt hier een toelichting op gegeven. 

Ziekteverzuim
Over het jaar 2018 was het ziekteverzuimpercentage bij Het Sticht 4,66%. 
De ziekteverzuimpercentages van de afgelopen jaren waren als volgt: 

2013  2014  2015  2016  2017  2018
5,7%  4,96%  4,63%  2,76%  4,19%  4,66%

We hebben de ambitie om het ziekteverzuimpercentage van Het Sticht minimaal onder het 
landelijk gemiddelde van 6 % te houden en daar zitten we al een aantal jaar ruim onder. 
Ook de frequentie van het aantal ziekmeldingen van medewerkers van Het Sticht ligt met 
gemiddeld ziekmeldingen per medewerker per jaar lager dan het landelijk cijfer; 0,86 t.o.v. 
1.00 landelijk.
 
Preventief ziekteverzuim

Het is van groot belang dat de schoolleiding aandacht heeft voor het welzijn van de 
medewerkers. Net als twee jaar geleden hebben we daarom alle medewerkers van Het Sticht 
een preventief onderzoek aangeboden (verder te noemen: PAGO). Dat onderzoek bestond 
enerzijds uit een vragenlijst, anderzijds aan een bezoek aan de bus, waar verder fysiek 
onderzoek werd gedaan en toegelicht. In totaal hebben 79 personeelsleden de vragenlijst 
ingevuld en hebben uiteindelijk 63 medewerkers meegedaan aan het fysieke onderdeel van 
het onderzoek. 

Deelname aan zowel vragenlijst als fysieke testen vonden wij opvallend laag. Het aanbieden 
van een PAGO is een wettelijke verplichting. Wij hebben geconcludeerd dat de wijze waarop 
wij dat nu aanbieden te groots van opzet is. In het vervolg zullen wij op individuele verzoeken 
om een PAGO uit te voeren ingaan. 
In 2018 heeft het CvB een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd met als thema: vitaliteit. 
Mevr. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagment, gaf informatie over 
dat thema, maar zette deelnemers ook aan het denken en aan het werk met verschillende 
opdrachten. 

Bedrijfsarts

Het Sticht maakt gebruik van de arbodienst Mensely voor het uitvoeren van dit onderdeel 
van het arbobeleid. De bedrijfsarts komt twee keer per maand een dagdeel op het 
bestuursbureau en heeft contact met medewerkers die ziek zijn en heeft telefonisch contact 
met teamleden die behoefte hebben aan advies. Over 2018 heeft de bedrijfsarts de zorg 
gehad over 27 dossiers. In 2017 waren dit er 29 en in 2016 waren dat er slechts 21. 
 
De personeelsfunctionaris voert meerdere keren per jaar een gesprek met de schoolleiders 
over begeleiding van zieken. Het eerste ziektejaar doet de schoolleider de begeleiding van het 
ziektetraject. Het tweede jaar neemt de personeelsadviseur van Het Sticht  deze begeleiding 
over in verband met de noodzaak van het starten van het 2e spoor: in het eerste jaar van 
ziekteverzuim zijn alle aktiviteiten gericht op de terugkeer naar de oorspronkelijke functie. 
In het 2e jaar van ziekteverzuim wordt die kans veel kleiner geacht, en zijn de activiteiten 
gericht op het aanvaarden van een andere functie.  
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Tabel: ziekteverzuim totaal

1 Valkenheuvel  2,93 1,42 5,25 1,31 4,75 1,43
2 Nicolaas  1,75 0,57 5,77 0,82 1,45 1,41
3 Het Palet  3,26 0,99 8,40 0,31 5,77 0,79
4 Montini  3,68 0,65 3,48 0,44 4,63 1,04
5 Aloysius  1,14 0,61 7,58 0,77 11,29 0,89
6 Damiaan  5,05 0,9 2,98 0,85 3,11 0,96
7 Griffel   1,15 0,97 3,60 0,94 2,47 0,49
8 Kameleon  2,58 0,92 1,79 0,78 2,89 1,00
9 Windroos  1,69 0,92 3,06 0,51 6,57 1,39
Landelijk gemiddelde   6,3 1,2 5,80 1,10      
Gemiddelde Sticht  2,76 0,91 4,19 0,79 4,66 0,86   
 
 
In dit overzicht valt op dat op de Aloysiusschool het ziekteverzuim erg is gestegen. Deze 
school heeft te kampen met een aantal langdurig zieken. Dit is ook te zien aan het 
frequentiecijfer. Dit is namelijk laag.  
Op de Dalton Nicolaas is het ziekteverzuimpercentage aanzienlijk gedaald. 

Verzuimpreventie

Ziekteverzuim voorkomen levert voor alle betrokkenen 
winst op. Tevreden medewerkers die in een organisatie 
werkzaam zijn waar ze voldoende autonomie 
ondervinden en duidelijke leiding ervaren, melden 
zich minder vaak ziek. Daarom is het van 
belang dat de schoolleiding aandacht heeft 
voor het welzijn van de medewerkers. Goede 
functioneringsgesprekken voeren en inzetten 
op het vergroten van de cohesie in het team 
zijn interventies die op schoolniveau uitgevoerd 
moeten worden. Een open en duidelijke interne 
communicatie is een belangrijke voorwaarde om 
onrust en onduidelijkheden binnen het personeelsbeleid 
te voorkomen. Ook in 2018 hebben de schoolleiders 
op de  scholen gewerkt volgens de afspraken uit 
het plan van aanpak terugdringen ziekteverzuim. Ook 
worden er verspreid over het jaar gesprekken gevoerd tussen leidinggevende en de 
personeelsfunctionaris om alle teamleden door te spreken met het idee om tijdig, wellicht 
soms preventief te interveniëren. Scholen kunnen de verzuimpreventie verbeteren door de 
arbeidsomstandigheden goed onder de loep te nemen en geconstateerde knelpunten op 
te lossen. Het College van Bestuur van Het Sticht constateert wel dat medewerkers in de 
scholen een hoge werkdruk ervaren. Scholen zijn per definitie dynamische organisaties 
waarin veel interactie tussen kinderen en betrokken volwassenen plaatsvindt. 

Ziekteverzuim
 

2016

Frequentie
2016
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Aantal fte per functiecategorie

Aantal fte per functiecategorie

Aantal medewerkers in dienst naar leeftijdscategorie
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De maatschappelijke verwachtingen van de samenleving zijn hoog en ouders worden steeds 
mondiger. In de teams op de scholen vinden regelmatig gesprekken plaats over het focussen 
van de organisatie op de primaire taken en dat leidt soms tot lastige afwegingen. In 2018 
zijn extra gelden beschikbaar gesteld door het ministerie om de werkdruk te verlagen. Met 
die middelen is veelal  extra ondersteuning voor de leerkrachten gerealiseerd in de vorm 
van onderwijsassistenten of vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Deze inzet wordt door de 
teamleden positief gewaardeerd. Binnenkort zal geëvalueerd worden of er inderdaad een 
werkdrukverlaging wordt ervaren. 

Overig personeel

Eind 2018 had Het Sticht 208 medewerkers in dienst; 11 schoolleiders, 163 leerkrachten 
en 34 onderwijsondersteuners. Zij vervulden 143 FTE. 167 personeelsleden hadden op dat 
moment een vast contract. 37 Medewerkers hadden een tijdelijk contract. Er waren 181 
vrouwen en 27 mannen in dienst van Het Sticht. Er werken 168 medewerkers in deeltijd en 40 
collega’s werken fulltime. De gemiddelde betrekkingsomvang is 0,6806 FTE.
77 Medewerkers  zijn ouder dan 50 jaar; 25 ouder dan 60 jaar. Deze 50+-ers werken in totaal 
voor 55,37  FTE. Het aantal medewerkers in de overige 5 categorieën zijn goed verdeeld.
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Mobiliteit

Afgelopen jaar hebben in totaal 38 medewerkers Het Sticht verlaten. Dit aantal is groter dan 
voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is o.a. de gespannen arbeidsmarkt. Het tekort aan 
leerkrachten geeft medewerkers makkelijker de mogelijkheid om dichter bij huis te gaan 
werken. Dit is dan ook één van de voornaamste argumenten die men heeft opgegeven bij 
reden vertrek. 
Door middel van een exit-formulier, die aan alle medewerkers die het Sticht verlaten, wordt 
verstuurd, proberen wij op de hoogte te blijven van reden vertrek, verbeterpunten voor onze 
organisatie etc. Dit levert waardevolle informatie op. 

33 Medewerkers zijn in 2018 bij Het Sticht in dienst gekomen. Ook wij merken dat 
onderwijspersoneel gemakkelijker overstapt naar andere werkgevers. Gelukkig hebben 
wij voldoende onderwijspersoneel kunnen binnen halen. De arbeidsmarkt is duidelijk in 
beweging.   
 
Duurzame Inzetbaarheid

De CAO PO biedt oudere werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van 
Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame Inzetbaarheid is bedoeld om de oudere werknemer 
zo lang mogelijk in het reguliere arbeidsproces te laten deelnemen. In 2018 maakten 31 
medewerkers gebruik van deze regeling. 
Naast deze regeling biedt Het Sticht medewerkers van 60 jaar en ouder ook de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de zogenaamde generatieregeling. Hier hebben in 2018 in totaal 7 
medewerkers gebruik van gemaakt.

Doelgroepenbeleid

Doelgroepenbeleid is er op gericht om de wettelijke opdrachten m.b.t. het tegengaan 
van discriminatie, bevorderen van gelijke behandeling en het inschakelen van 
arbeidsgehandicapten en allochtonen uit te voeren. Over 2018 zijn op dit gebied geen 
wijzingen te melden in vergelijking met voorgaande jaren. Bij Het Sticht zijn enkele 
medewerkers met lichte beperkingen actief.

Uitstroom

40
35
30
25
20
15
10

5
0

1

25

12

38

DIR OP OOP O



29

Het Sticht heeft in 2018 negen scholen onder zijn beheer gehad. Deze scholen worden geleid 
door schoolleiders en adjunct/locatie-schoolleiders (bij dislocaties). De schoolleiders voeren 
overleg met het schoolbestuur tijdens het directeurenoverleg (DO). Van het directiebestand  
was op 31 december 2018  6,02 FTE vrouw en 2,95  FTE man. 
Het bestuur bestaat uit twee leden: vrouw 0,7 FTE; man 0,8 FTE. 
  
Incidentele beloningen
Sinds 2015 keert Het Sticht incidentele beloningen uitgekeerd aan medewerkers of (delen 
van) schoolteams die zich op een bepaalde manier onderscheiden hebben. Dat is gebeurd 
op basis van een notitie beloningsdifferentiatie die in december 2014 is vastgesteld. Deze 
beloningsdifferentiatie is in 2018 geëvalueerd. 
In 2018 zijn bij het college van bestuur acht voorstellen voor individuele beloningen 
binnengekomen. Ook voor twee teams is een beloning beschikbaar gesteld.  Voor een totaal 
bedrag van € 9250,- zijn deze voorstellen toegekend. Met de GMR was afgesproken om dit 
gedifferentieerde beloningsbeleid na twee jaar te evalueren. Zowel directeuren als GMR-
leden hebben aangegeven dat zij deze mogelijkheid tot incidentele beloning op prijs stellen 
en graag zouden willen behouden. In de begroting voor 2019 en verder is dan ook opnieuw 
een bedrag voor de incidentele beloningen opgenomen. 

Inhuur via derden
  
Het Sticht heeft in 2018 op vier scholen gebruik moeten maken van uitzendkrachten. 
Doordat bepaalde vacatures op De Griffel en De Valkenheuvel niet ingevuld konden worden, 
voelden we ons genoodzaakt om een enkele leerkracht in te gaan huren. Er is voor deze 
functies samengewerkt met twee verschillende bureaus. De kwaliteit van één bureau 
was dermate slecht, dat we al snel besloten hebben om de samenwerking te beëindigen. 
Het andere bureau, Teach-inn genaamd, levert veel betere kwaliteit uitzendkrachten 
en dienstverlening dat we deze samenwerking ook in 2019, indien noodzakelijk zullen 
continueren. Bovendien is de prijs van deze dienstverlening nog redelijk betaalbaar te 
noemen, al hangt er natuurlijk wel prijskaartje aan. Tevens hebben we voor twee interim 
vacatures van directeur tijdelijk gebruik gemaakt van externe krachten. 
Inhuur van derden probeert Het sticht i.v.m. kostenbeheersing en commitment bij onze 
scholen en stichting zoveel mogelijk te beperken. 

Incidenten 2018. 

Scholen houden bij in welke mate bepaalde incidenten in een kalenderjaar voorkomen. In 
onderstaande tabel de scores en ter vergelijking de resultaten over 2017. 

1 Fysiek geweld met   1  0  0  1
 letsel tot gevolg   
2 Seksueel misbruik  1  0  0  0
3 Grove pesterij   4  0  4  0
4 Discriminatie   1  0  3  1
5 Bedreigingen   3  1  4  1
6 Vernieling, diefstal   4  0  6  0
 goederen   
7 Incidenten met   6  0  3  2  
 sociale media   

Categorie Aantal incid.

2017 kinderen

Aantal incid.

2017 volwassenen

Aantal incid.

2018 kinderen

Aantal incid.

2017 volwassenen
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Er zijn enkele kleine verschuivingen zichtbaar. De schoolleiders is ook gevraagd welke 
interventies zijn gepleegd en of de politie is ingeschakeld. De politie is bij geen van de hier 
boven genoemde incidenten betrokken geweest. Bij het incident met fysiek geweld en een 
betrokken volwassene, wilden de ouders van het slachtoffer geen aangifte doen. 

Andere acties die zijn ingezet: n.a.v. een situatie met grove pesterij is een leerling 
overgeplaatst naar een andere school. Regelmatig wordt ook verwezen naar het inzetten van 
de afspraken in het pestprotocol, of naar het sociaal veiligheidsplan. Daarin is bijvoorbeeld 
vastgelegd hoe om te gaan met waarschuwing of schorsing. Veelal worden er ook 
gesprekken gevoerd met de kinderen; vaak samen met de ouders. Op een van de scholen zijn 
de kranen in de wastafels in de toiletruimte vervangen door kranen met een drukknop, zodat 
de wasbakken niet meer kunnen overstromen. Het valt ons verder op dat het aantal bekende 
incidenten met sociale media niet is gegroeid. 

Hoewel elk incident er één te veel is en kinderen, leerkrachten of ouders bij een incident 
best hinder (fysiek of psychisch) zullen ervaren, trekt het bestuur de conclusie dat over alle 
scholen bekeken het aantal incidenten niet groeit en er sprake is van een relatief rustige 
schoolomgeving.  
 

8. Financiële paragraaf 2018
In dit gedeelte van het jaarverslag lichten we de financiële jaarrekening toe. 
Hierin:
•presenteren we de financiële resultaten 2018 van Het Sticht en lichten we de afwijkingen 
  ten opzichte van de begroting toe;
•geven we een analyse van de cijfers 2018 t.o.v. 2017;
•geven wij onze opvatting ten aanzien van het resultaat;
•bespreken we kengetallen en lichten toe wat dit over de financiële gezondheid 
  van Het Sticht zegt;
•geven we onze visie ten aanzien van de hoogte van ons vermogen;
•lichten we toe welke risico’s we zien en welke acties wij hier in nemen;
•werpen we een blik op de toekomst (continuïteitsparagraaf).

Informatie m.b.t. het lezen van dit stuk.

Als er in dit stuk “K” wordt geschreven achter een getal, wordt een veelvoud van € 1.000,- 
hiermee uitgedrukt.
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FINANCIEEL RESULTAAT 2018

 
Resultaat 2018

Het resultaat over 2018 is 28 K negatief. Dit is 38 K lager dan het begrote resultaat. De 
grootste afwijkingen betreffen:
• 1047 K hogere rijksbijdrage OCW 
• 34 K hogere overige (overheids)baten
• 869 K hogere personele lasten
• 177 K hogere huisvestingslasten
• 80 K hogere overige instellingslasten
• 8 K lagere overige kosten

De posten waar de grootste afwijkingen zichtbaar zijn, worden in dit verslag nader toegelicht.
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TOELICHTING AFWIJKING BATEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2018

Baten OCW
In onderstaand schema staan de voornaamste oorzaken van de afwijking van de OCW baten 
ten opzichte van de begroting weergegeven.  

                     Bedrag
Ontvangen bekostiging ten behoeve van de eenmalige uitkering 
aan OP en OOP in oktober 2018       338 K
Verhoging personele bekostiging in verband met de ingang van de 
nieuwe CAO m.i.v. 1 september 2018       320 K
Werkdrukmiddelen *         137 K
Niet begrote middelen SWV**        122 K
Groeibekostiging***           20 K
Subsidie zij-instromers***          40 K
Verhoging bedrag prestatiebox per leerling***       33 K
Extra bekostiging Asielzoekers (Valkenheuvel)       37 K
                     1047 K

* Schooljaar 2018/2019 heeft Het Sticht 328 K aan middelen ontvangen die ingezet moeten 
worden ter verlaging van de werkdruk van docenten. 137 K hiervan heeft betrekking op 
kalenderjaar 2018. Deze middelen zijn volledig besteed in samenspraak met de teams van 
de scholen. Meer hierover bij de toelichting van de personeelslasten.

** Een deel van de bekostiging die we van de samenwerkingsverbanden krijgen werd t/m de 
opstelling van de begroting 2018 niet meegenomen bij de baten, net zomin als de uitgaven 
die hiertegenover staan.  Dit leidde tot een afwijking in baten en lasten ten opzichte van 
de begroting. Vanaf de begroting 2019 nemen we deze wel mee in de begroting. Per 
saldo is deze wijziging budgetneutraal. Immers, de middelen die we ontvangen van het 
samenwerkingsverband worden 1 op 1 uitgegeven om extra begeleiding mogelijk te maken.

*** De groeibekostiging hebben we ontvangen in verband met groei van het totale aantal 
leerlingen van Het Sticht op teldatums 01-10-, 01-02 en 01-04. De mogelijkheid om subsidie 
voor begeleiding van zij-instromers aan te vragen was nog niet bekend bij het maken van de 
begroting 2018. Voor een viertal zij-instromers is deze subsidie aangevraagd. Voor twee zij-
instromers zijn die baten ontvangen. Verder hebben we 33 K extra baten ontvangen omdat 
tussentijds het bedrag per leerling van de prestatiebox hoger is vastgesteld. Tot slot is de 
subsidie bekostiging Asielzoekers 37 K hoger uitgevallen dan begroot.

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen betreffen voornamelijk bijdragen vanuit gemeenten. Deze zijn    
27 K hoger dan begroot. Dit betreft inkomsten vanuit een vergoeding die we van de gemeente 
Zeist krijgen wegens het gebruik van een ruimte door een sociaal wijkteam bij de Kameleon   
(10,5 K) en subsidie voor de zomerschool/verlengde schooldag bij de Valkenheuvel (16 K).
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TOELICHTING AFWIJKING PERSONELE LASTEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2018

De personele lasten waren 869 K hoger dan begroot. De voornaamste verklaringen worden in 
onderstaande tabel weergegeven.

Afwijkingen   Redenen afwijkingen     Bedrag 
personele lasten        afwijking
Bruto loonkosten Ingang nieuwe CAO, eenmalige uitkering   473 K
   oktober, werkdruk-verlagende middelen  
Dotaties personele  Extra dotatie voorziening langdurig zieken  17 K
voorzieningen  
Inhuur extern   Cultuur, sport, Interim directeuren en  263 K
personeel *  onderwijzend personeel     
Overige personele  Hogere arbokosten door langdurig zieken,   116 K
lasten   meer investering in scholing en opleiding 
   en zorgmiddelen       
Totaal          869 K

* bij interne invulling zouden de bruto loonkosten tussen de 150-175K hoger zijn geweest en hiermee de totale personeelskosten    

   ongeveer 100K lager

In bovenstaand schema is te zien dat er veel ontwikkelingen zijn die van invloed zijn geweest 
op gestegen personeelsposten. Zo zijn er zowel externe als interne medewerkers ingezet ter 
verlaging van de werkdrukmiddelen en heeft de nieuwe CAO een grote impact gehad op de 
personeelskosten.

We hebben 263 K hogere uitgaven extern personeel gehad dan begroot, vooral als gevolg 
van de krapte op de arbeidsmarkt. Op twee scholen zijn gedurende een aantal maanden 
interim directeuren werkzaam geweest. Tevens lukte het op een aantal scholen niet om 
tijdig leerkrachten in dienst van Het Sticht te nemen, waardoor een uitzendconstructie ter 
overbrugging nodig bleek. Evenals voorgaande jaren vinden wij het van belang om te blijven 
investeren in opleidingen, zowel individuele scholing, per team, als voor Het Sticht als geheel. 
De overschrijding van de scholingskosten heeft vooral te maken met de stichtingsbrede 
opleiding inzake opbrengstgericht werken. 

Besteding werkdrukverlagende middelen

Toen bekend werd dat er werkdrukverlagende middelen werden vrijgemaakt zijn alle 
directies meteen aan de gang gegaan met het bespreken met hun teams hoe ze deze 
middelen in wilden zetten. Dit heeft er voor gezorgd dat we meteen bij aanvang van het 
schooljaar 2018/2019 al de invulling van deze gelden geconcretiseerd hebben in acties om 
de werkdruk te verlagen ven het volledige budget voor 2018 besteed is. De volledige 137 K is 
besteed voor inzet van extra personeel op de groepen. Hiernaast heeft één school gekozen 
voor de aanschaf van chromebooks ten bedrage van 20K om de werkdruk op de school te 
verlagen. De afschrijvingskosten hiervan worden verspreid over 4 jaar. Het is een compliment 
dat de teams zo snel plannen hebben kunnen maken en uitvoeren.
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TOELICHTING AFWIJKING HUISVESTINGSLASTEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2018

De huisvestingslasten zijn in totaal 177 K hoger dan begroot. De grootste afwijkingen worden 
weergegeven in onderstaand schema.

           Bedrag
Extra dotatie i.v.m. toiletgroepen Windroos en speelplein Dalton Nicolaas*  120 K
Extra dotatie i.v.m. begroting op oude uitgangspunten**      20 K
Klein onderhoud i.v.m. begroting o.b.v. oude uitgangspunten**     40 K

* De toiletgroepen in de Windroos kunnen niet meer worden schoongemaakt en zijn 
sterk verouderd. Deze willen we gaan vervangen in 2019. Dit was meegenomen in het 
meerjarenonderhoudsplan in het jaar 2026, maar kon niet meer zolang worden uitgesteld. 
De lasten hiervan bedragen ongeveer 80 K. Daarnaast hebben we geconcludeerd dat een 
investering in het schoolplein bij de Dalton Nicolaas noodzakelijk was nadat bleek dat 
nieuwbouw voor de Dalton Nicolaas niet op korte termijn haalbaar is. We willen in 2019 
het speelterrein groen en uitdagend inrichten en hebben hier een bedrag van 40K voor 
gedoteerd. Dit was ook niet meegenomen in het MJOP. 
Nog een reden voor deze extra dotatie betreft dat we in 2018 meer aan groot onderhoud 
uitgegeven hebben dan in het meerjarenonderhoudsplan voorzien was; dit heeft te maken 
met het verschil van mening dat wij hebben met de gemeente Utrechtse Heuvelrug inzake 
de bijdrage van deze gemeente voor het plegen van achterstallig onderhoud. De gemeente 
is van mening dat een aantal gemaakte kosten niet onder het door hen toegezegde bedrag 
valt. Het Sticht heeft om een beschikking in deze gevraagd, zodat wij een bezwaarprocedure 
kunnen starten.

** In 2018 is de dotatie voorziening groot onderhoud in relatie tot het 
meerjarenonderhoudsplan opnieuw vastgesteld. De hoogte van de dotatie (per leerling) is 
verhoogd naar € 112 per kalenderjaar. Tevens is er een hernieuwde en beter afgebakende 
scheiding gemaakt tussen kosten voor klein onderhoud versus groot onderhoud. Niet alle 
kleine onderhoudskosten waren volledig opgenomen in de begroting 2018, wat tot een 
overschrijding leidt van 40 K op deze post.  

In het kader van de eerder vastgestelde investeringsagenda is een bedrag van 40 K 
uitgegeven aan maatregelen in het kader van duurzaamheid. Deze investeringsagenda 
is begin 2016 opgesteld. De uitgaven zijn gedaan om ledverlichting aan te brengen in 
een aantal scholen. Deze investeringen leiden tot een vermindering van de kosten van 
elektriciteit, zoals we duidelijk kunnen zien bij scholen waar we reeds eerder ledverlichting 
hebben aangebracht.
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TOELICHTING AFWIJKING OVERIGE INSTELLINGSLASTEN TEN OPZICHTE VAN DE 
BEGROTING 2018

De overige instellingslasten zijn in totaal 80 K hoger dan begroot. De afwijkingen worden 
weergegeven in onderstaand schema.

Afwijkingen overige instellingslasten    Bedrag
Hogere kosten leermiddelen*       66 K
Lagere administratie en accountants kosten**   -34 K
Hogere kosten inventaris en apparatuur***      42 K
Hogere kosten met andere oorzaak         6 K

* Er is door een aantal scholen meer uitgegeven dan gebudgetteerd. In het algemeen heeft 
dit te maken met de niet altijd evenredige opbouw van groepen, waardoor extra aanschaf 
noodzakelijk bleek. Daarnaast is bewust gekozen voor softwarelicenties die we niet begroot 
hadden.

** We hebben in 2018 minder kosten voor juridische ondersteuning gemaakt dan begroot. 
Daarnaast zijn er ook lagere kosten gemaakt ten behoeve van de (G)MR en RvT. 

*** Dit betreft met name hogere kosten aan software licenties en kosten die hiermee gepaard 
zijn gegaan en een aantal kleine ICT aankopen bij de verschillende scholen.

Samenvatting analyse afwijking begroting
In 2018 waren er opnieuw grote afwijkingen van zowel de baten als de (personeels)lasten. 
Voor een groot deel waren de hogere baten puur ter financiering van de uitvoering van de 
CAO verhoging en gaf het ons de kans personeel in te zetten op het hogere aantal leerlingen 
en zorgleerlingen. Voor een deel hebben we de extra bekostiging hiervoor niet nodig gehad 
en hebben we bij de formatiebesprekingen onze scholen extra uitgaven toegestaan ter 
bevordering van de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Daarnaast is het ook mogelijk 
gebleken een noodzakelijke extra dotatie te kunnen doen in de voorziening groot onderhoud 
ter financiering van kosten die we weten in 2019 te gaan maken waarvoor nog niet gespaard 
is. Bovenstaande heeft geleid dat we 2018 met een beperkt negatief resultaat van 27 K 
hebben kunnen afsluiten.

ONTWIKKELING AANTAL MEDEWERKERS TEN OPZICHTE VAN HET LEERLINGAANTAL
In onderstaand schema staat weergegeven hoe het aantal FTE op contract zich heeft 
ontwikkeld. Zowel het aantal leerlingen als het aantal FTE betreft de stand 1 oktober van het 
jaar voorafgaand het betreffende kalenderjaar: 

       2016  2017  2018
directie          11,2    11,1    10,1
onderwijsgevend personeel    116,7  115,3  113,7
onderwijsondersteunend personeel       15,3    18,3    17,4
fte totaal      143,2  144,7  141,3
totaal aantal leerlingen    2.160  2.148  2.112
Ratio ll vs medewerkers    0,066  0,067  0,067

Hieruit blijkt dat de ratio van het aantal FTE per leerling gelijk gebleven is.
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VERGELIJKING EXPLOITATIE 2018 TEN OPZICHTE VAN 2017

In onderstaand schema is weergegeven wat de wijzigingen in de exploitatie 2018 zijn ten 
opzichte van 2017.

 

De baten waren in 2018 732 K hoger dan in 2017 ondanks de daling van het aantal leerlingen 
gedaald (impact +/- 72 K). De verklaring hiervoor betreft de extra bekostiging door het rijk 
ten behoeve van indexering, de CAO verhoging en eenmalige uitkering en de werkdruk-
verlagende middelen.
De overige baten waren in 2017 30 K hoger door incidentele zaken (muziek- en 
technieksubsidie, hoge bijdragen “opleiden in de scholen”) die we in 2018 in mindere mate 
hebben ontvangen.

De personele lasten waren in 2018 800 K hoger dan in 2017. De verklaring hieromtrent betreft 
dezelfde zaken als ook toegelicht bij de vergelijking 2018 ten opzichte van de begroting. 
Te weten de ingang van de nieuwe CAO en de eenmalige uitkering, werkdrukverlagende 
middelen, hogere inhuur extern personeel, hogere arbokosten en een grotere investering in 
scholing en opleiding van ons personeel. 

De afschrijvingen zijn in 2018 25 K lager dan in 2017 doordat er meer activa geheel 
afgeschreven zijn dan er opnieuw geïnvesteerd is. De huisvestingslasten zijn in 2018 39 K 
hoger dan in 2017 door de extra dotatie ten behoeve van de voorziening groot onderhoud en 
de verhoging per leerling naar € 112. De overige lasten zijn in 2018 49 K hoger dan begroot. 
Hier liggen dezelfde redenen aan ten grondslag als aangeduid in de vergelijking met de 
begroting, te weten hogere kosten leermiddelen en ICT kosten.
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ONTWIKKELINGEN BALANS HET STICHT
In dit onderdeel wordt besproken wat de gevolgen zijn van de jaarrekening 2018 en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 op de balans van Het Sticht

Kengetallen het Sticht
Op basis van de jaarrekening 2018 en de meerjarenbegroting zijn de kengetallen 
en de continuïteitsparagraaf gegenereerd. Hier wordt via voor de sector gangbare 
verhoudingsgetallen en ontwikkelingen gekeken hoe Het Sticht er financieel voorstaat en 
of ze de weerbaarheid heeft om risico’s op te vangen. De PO-raad geeft aan wanneer een 
bestuur op zijn hoede moet zijn. Deze kengetallen laten zien dat we een financieel gezonde 
stichting zijn. Dit bleek ook uit het vierjaarlijks onderzoek dat de onderwijsinspectie eind 
2017/begin 2018 bij ons heeft uitgevoerd. Hiervan was de conclusie; “de sturing op kwaliteit 
is op orde en het financieel beheer is deugdelijk”.  Ook werd vermeld dat Het Sticht goed 
inspeelt op fluctuerende leerlingaantallen en hiermee de continuïteit van de stichting borgt.

De belangrijkste kengetallen worden hier toegelicht aan de hand van grafieken. In deze 
grafieken laat de rode lijn de signaleringsgrens zien zoals door de PO Raad gedefinieerd. 

 

De solvabiliteit bewaakt de gezonde positie van het vermogen op de balans. Indien het totale 
vermogen voor minder dan 30 % uit reserves en voorzieningen bestaat en hiermee voor meer 
dan 70 % uit schulden en leningen, dan betreft dit een aandachtspunt. Dit is bij Het Sticht 
geenszins het geval. 

 

De rentabiliteit toont het exploitatieresultaat ten opzichte van de totale baten (gemiddelde 
van drie jaar). We verwachten in 2019 een negatiever resultaat te behalen dan begroot. 

Solvabiliteit 2
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Dit kengetal laat zien in hoeverre we met onze middelen de kortlopende schulden kunnen 
aflossen. Bovenstaande grafiek laat zien dat de liquiditeit van Het Sticht ruimschoots 
volstaat.

 

Dit kengetal laat de verhouding zien tussen het Eigen Vermogen en de totale baten. Ook hier 
zijn we boven de gestelde signaleringsgrens.

Wij concluderen dat Het Sticht vanuit een goede financiële positie besluiten kan nemen.

Liquiditeit
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VERMOGEN HET STICHT

De afgelopen jaren hebben we de grenzen gedefinieerd waarbinnen we ons vermogen te laag, 
adequaat, of als te hoog beschouwen. Dat ziet er als volgt uit:

Vermogen < 1,1 miljoen   : vermogen is te laag, bezuinigingen zijn noodzakelijk 
Vermogen tussen 1,1 en 1,3 miljoen : alertheid is geboden, vermogen verhogen
Vermogen tussen 1,3 en 1,6 miljoen : gezonde situatie
Vermogen > 1,6 miljoen  : er wordt teveel onderwijsgeld gereserveerd

Ultimo 2018 ziet onze vermogenspositie er als volgt uit:

        31-12-2017  31-12-2018
Algemene reserve     2.006 K   1.983 K
O-meting (1e waardering)         65 K        60 K
Totaal alg. Reserve en 1e waardering   2.071K    2.043K

De jaarrekening 2018 sluit af met een negatief resultaat van 28 K. Wij constateren dat 
ons vermogen ruim 400  K hoger is dan wij noodzakelijk vinden in relatie tot de door ons 
beschreven en geactualiseerde risico’s. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben we 
negatieve bedragen begroot met een cumulatief effect van 175 K. 
Daarnaast zijn er in 2019 enkele besluiten genomen, waardoor naar verwachting het 
resultaat 2019 ongeveer 120 K lager uit zal vallen dan begroot
 • werving en selectie nieuwe bestuurder (30 K);
 • opstellen Duurzaam meer-jaren onderhoudsplan (maximaal risico 60 K);
 • afrekening van het bouwkrediet van de Noorderbreedte (30 K). 

Daarnaast hebben eerdere toezeggingen (bij het opstellen van het bestuursformatieplan 
18/19) een mogelijk effect voor de begroting 2019. Een aantal scholen heeft aan het CvB om 
extra bekostiging verzocht. Uitgaven in dit kader kunnen gedaan worden na goedkeuring van 
de plannen door het CvB. 

VOORZIENINGEN

        31-12-2017  31-12-2018
Voorziening groot onderhoud    279 K   246 K
Voorziening personeel     136 K   120 K

Voorziening groot onderhoud

We hebben in 2018 meer uitgegeven dan we opgenomen hebben in het MJOP. Dit betreft 
onder meer investeringen (o.a. toiletgroepen) bij de Dalton Nicolaas die we hadden verwacht 
vergoed te krijgen door de gemeente. Daarnaast zijn er ook investeringen ten behoeve van 
duurzaamheid hoger uitgevallen dan in het MJOP meegenomen. Deels waren deze wel 
meegenomen in de duurzaamheidsagenda.
Door verandering in de regelgeving omtrent de berekening voorziening groot onderhoud is 
het waarschijnlijk dat we deze komend jaar of het jaar erop wederom tegen het licht moeten 
worden. 

Daarnaast wordt een duurzaam meer-jaren onderhoudsplan overwogen. We zullen deze 
beslissing echter samen met de RvT nemen en de consequenties goed doorrekenen, 
aangezien dit om grote bedragen kan gaan.
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Voorziening personeel
Ook dit jaar is de voorziening duurzame inzetbaarheid en langdurig zieken aangevuld op een 
niveau dat afspraken met medewerkers met betrekking tot duurzame inzetbaarheid hieruit 
betaald kunnen worden en uitgaven met betrekking tot langdurig zieken kunnen worden 
opgevangen. 

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

In bijlage 2 is de continuïteitsparagraaf te bekijken. De belangrijkste conclusies hieruit zijn:
 • we verwachten een daling van het aantal leerlingen, met name in 2019 door het 

sluiten van Het Palet;
 • we zijn goed in staat de inzet van het aantal FTE (zowel OP als OOP) aan te passen 

op het feitelijke leerlingaantal;
 • vanaf 2020 loopt de waarde van de materiële vaste activa terug doordat enkele grote 

investeringen uit het verleden dan geheel afschreven zijn en de investeringen die we 
gaan doen lager zijn dan de afgeschreven activa;

 • onze liquide middelen nemen in 2019 af en nemen weer toe vanaf 2020; 
 • ons eigen vermogen blijft redelijk stabiel. Daarbij merken we op dat we voor 2019 

een negatiever resultaat verwachten dan begroot, waardoor we mogelijk iets zullen 
interen op ons vermogen.

INTERNE RISICOBEHEERSING EN CONTROLESYSTEEM 

De risico’s waar Het Sticht mee te maken heeft worden door de CvB op vaste momenten 
geëvalueerd en geactualiseerd. Deze momenten betreffen in ieder geval: 
 • de oplevering van de jaarrekening en het jaarverslag (zie bijlage 1 voor een 

geactualiseerd overzicht van de risico’s);
 • de oplevering van de 4-maandenrapportage en 8-maandenrapportage. Hierbij wordt 

de nadruk gelegd de risico’s m.b.t. ziekteverzuim en leerlingaantallen; 
 • de oplevering van de begroting voor het komende jaar en de meer-jarenprognose 

voor de komende 4 kalenderjaren.
Bij het ontstaan van nieuwe substantiële risico’s of vergroting van een risico wordt ook 
tussentijds een update van de risico’s gemaakt en besproken met o.a. de RvT. 

TREASURYBELEID

Het beleid omtrent beleggen en belenen is door Het Sticht vastgesteld begin 2017 conform 
de regelgeving (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016). Evenals 
voorgaande jaren hebben wij een terughoudend financieel beleid gevoerd. Wij maken enkel 
gebruik van spaarrekeningen, verspreid over twee bankinstellingen. De tegoeden op deze 
rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid handhaven we in 2019.
 

TRANSPARANTIE INZAKE GEVOERD BELEID INZAKE BEZOLDIGING EN TOEZICHT

Op grond van de Wet Normering Topinkomens zijn er met ingang van 1 januari 2018 nieuwe 
bezoldigingsmaxima van kracht voor het primair onderwijs. Het is een wettelijke verplichting 
om de WNT-gegevens van topfunctionarissen van Het Sticht op te nemen in dit jaarverslag. 
Hiervoor is een klasseindeling gemaakt en deze is vastgesteld door de Raad van Toezicht. 
Op grond van deze klasseindeling geldt een bezoldigingsmaximum van 133 K respectievelijk 
93,1 K voor de leden van het College van Bestuur. De twee leden van het College van Bestuur 
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worden bezoldigd conform de cao-po schaal DE. Ook met inachtneming van de vaste dan 
wel variabele onkostenvergoeding is de bezoldiging beneden het door de Staatscourant 
gepubliceerde maximum.
De Wet Normering Topinkomens geldt eveneens voor door Het Sticht ingehuurde derden. 
Gedurende 2018 zijn geen derden werkzaam geweest zoals in de Wet bedoeld.

Van de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht is in het jaarverslag 
een overzicht opgenomen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks met ingang 
van kalenderjaar 2018 voor hun werkzaamheden een vergoeding van € 1.500.
In dit gedeelte van het jaarverslag lichten we de financiële jaarrekening toe. 
Hierin:
 • presenteren we de financiële resultaten 2018 van Het Sticht en lichten we de   
    afwijkingen ten opzichte van de begroting toe;
 • geven we een analyse van de cijfers 2018 t.o.v. 2017;
 • geven wij onze opvatting ten aanzien van het resultaat;
 • bespreken we kengetallen en lichten toe wat dit over de financiële gezondheid van  
 Het Sticht zegt;
 • geven we onze visie ten aanzien van de hoogte van ons vermogen;
 • lichten we toe welke risico’s we zien en welke acties wij hier in nemen;
 • werpen we een blik op de toekomst (continuïteitsparagraaf).

Informatie m.b.t. het lezen van dit stuk.
Als er in dit stuk “K” wordt geschreven achter een getal, wordt een veelvoud van € 1.000,- 
hiermee uitgedrukt.
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 BIJLAGE 1: Actualisatie van de risico’s

1. Als actueel risico noemt het College de krapte op de huidige arbeidsmarkt voor 
leerkrachten. De bovenregionaal gevormde invalpool Transvita is niet in staat om aan 
de vervangingsbehoefte te voldoen. De instroom in de PABO’s is, hoewel stijgend,  
onverminderd te laag om de vraag naar gekwalificeerde medewerkers – ook op 
termijn – te kunnen beantwoorden. Het Sticht doet z’n uiterste best om goede 
leerkrachten aan onze scholen te binden. Ondertussen hebben we vier zij-instromers 
aan kunnen nemen. 

2.  De bestuurlijke schaalgrootte van Het Sticht blijft een punt van aandacht. De 
toenemende complexiteit en verantwoordingslast heeft gevraagd om een verdere 
invulling van specialistische bestuursbureau-medewerkers. Alle specialismen 
op het bestuursbureau zijn de afgelopen periode ingevuld dan wel opnieuw 
ingevuld in verband met vertrek van medewerkers. In het schooljaar 2016/2017 
hebben wij nader onderzoek laten uitvoeren naar en met voor de hand liggende 
samenwerkingspartners binnen het primair onderwijs. De uitkomsten van dit 
onderzoek leidden niet tot versterkte samenwerking. Voor de komende periode 
geldt dat we blijven zoeken naar versterking van Het Sticht. De afgelopen jaren laten 
zien dat wij als bestuurlijke eenheid “Het Sticht” voldoende volume hebben om 
adequaat op te kunnen treden ten tijdig bij kunnen sturen bij afwijkende bekostiging. 
Tegelijkertijd constateren we kwetsbaarheid, met name bij de invulling van functies 
op het bestuursbureau. De daling van het aantal leerlingen in de gemeenten 
waarbinnen wij werken, met name in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk 
bij Duurstede heeft voor het Sticht grote gevolgen; met ingang van schooljaar 19/20 
verliezen wij het BRIN nummer van het Palet (Wijk bij Duurstede). Hoewel het 
leerlingaantal in z’n totaliteit in de kern Driebergen stijgt, is nog onduidelijk hoe de 
toekomstverwachting van De Valkenheuvel zal zijn. Het leerlingaantal van De Griffel 
valt op dit moment (mei 2019) moeilijk te voorspellen. Met ingang van schooljaar 
19/20 zal de naast gelegen Islamitische basisschool van start gaan. Voor ons is 
onduidelijk wat de consequenties zijn voor het leerlingaantal van De Griffel. 

3.  Dalend leerlingaantal; een gegeven waarmee we rekening houden. Hierop dienen we 
op twee niveaus een antwoord te geven: enerzijds op de schaalgrootte van het Sticht 
als geheel. Anderzijds op het niveau van gemeente en de school.
a. In de gemeente Wijk bij Duurstede hebben we na afloop van schooljaar 

18/19 nog 1 school. Hoewel de demografische cijfers, met name in Wijk bij 
Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, naar boven worden bijgesteld is niet te 
voorspellen wat dat betekent voor onze scholen. 

b. Afspraken om de krimp van de basisschoolgeneratie gezamenlijk (met 
schoolbesturen en gemeenten) te bezien, leiden niet tot gezamenlijke 
afspraken. We zullen hier minder energie aan gaan besteden op bestuurlijk 
niveau en blijven inzetten op instandhouding van onze scholen. 

c. Door daling of groei van het aantal leerlingen kan een tekort aan beschikbare 
meters dan wel leegstand ontstaan in onze schoolgebouwen. De leegstand in 
schoolgebouwen levert een exploitatie-nadeel op ten aanzien van de materiële 
lasten.
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4.  Wijziging lumpsumfinanciering; de Rijksoverheid neemt in z’n algemeenheid een   
 behoorlijke termijn in acht waarbinnen schoolbesturen zich kunnen voorbereiden op  
 gewijzigde regelgeving. De hoogte van bijvoorbeeld de overgedragen budgetten zijn  
 wel als risico te bestempelen.
 

 a.   De analyse over 2018 laat – opnieuw – zeer forse afwijkingen in de inkomsten  
  en uitgaven zien. 
  
 b.   Er zijn gesprekken gaande over de modernisering van het                                                    
  bekostigingssysteem. Niet te voorspellen op dit moment is of dit een kans of  
  een risico is. De invoering is voorzien op z’n vroegst in 2020 of 2021.
 
 c.    begin maart 2018 is het werkdrukakkoord afgesloten. Hierdoor komen   
  voor schooljaar 18/19 (en verder) structurele middelen naar ons toe ter   
  vermindering van de werkdruk. Voor het Sticht betekent dit extra inkomsten  
  van 328 K voor schooljaar 18/19. In maart 2019 is er een toevoeging gedaan  
  aan deze werkdrukmiddelen, wat betekent dat we voor schooljaar 19/20 € 65  
  per leerling meer zullen ontvangen.
 d.   onderhandelingen voor een nieuwe cao worden gevoerd; onduidelijk is hoe  
  deze uitpakt en of er extra middelen beschikbaar komen. 

5.  Budget bij nieuwbouw en renovatie: 

 a. gezien de wet zullen wij in de toekomst vaker als bouwheer van 
nieuwbouwprojecten of renovaties optreden. Dat betekent dat ook het risico 
van budgetoverschrijdingen tot het risico van het schoolbestuur behoort;

 b. bouwbudgetten worden door de gemeenten op basis van de 
normkostenvergoeding VNG toegekend. Volgens (alle) deskundigen is 
de normvergoeding niet toereikend om daadwerkelijk de gevraagde en 
omschreven kwaliteit te bouwen. Ook uit onze praktijk kunnen wij dit 
standpunt staven. Met de op dit moment aantrekkende economie is dit risico 
vergroot. Begin mei 2018 is er overeenstemming bereikt tussen PO/VO raad 
en gemeenten over ophoging van de bouwbudgetten met 40 %. Gemeenten 
maken daar hun eigen afweging in, met andere woorden; budgetten worden 
per project toegekend door de gemeenteraden;

 c. de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een investeringsstop 
en bezuinigingstaakstelling afgesproken. Voor de onderwijsgebouwen 
betekent dit dat het College van B&W bezig is met een herijking van de eerder 
vastgestelde plannen. Daarnaast wordt deze gemeente geconfronteerd met 
een daling van het onderwijsachterstandenbudget. De gevolgen daarvan 
voor onze scholen (we ontvangen voor de Valkenheuvelschool een bedrag 
voor VVE) zijn nog onduidelijk. Vooralsnog heeft de gemeente een afwijzende 
beschikking gestuurd voor de organisatie van de zomerschool/verlengde 
schooldag;

 d. het tijdsaspect bij planvoorbereiding door gemeenten & schoolbesturen is een 
risico. Plannen worden gemaakt en vastgesteld op een x-moment, realisatie 
vaak vier of meer jaren later. Gezien de verschuivingen in aantal leerlingen per 
school is dit een risico op leegstand van een nieuw gebouw of ruimtetekort;
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 e. elke gemeente in Nederland moet voor minimaal de eerstkomende zestien 
jaar een plan op papier hebben ten aanzien van haar schoolgebouwen. 
Renovatie die de levensduur van het gebouw verlengt komt, net als 
nieuwbouw, onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En 
schoolbesturen mogen zelf, onder bepaalde voorwaarden, investeren in 
gebouwen. Dat zijn de drie belangrijkste voorstellen die de PO-Raad, VO-
raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het ministerie van 
Onderwijs hebben voorgelegd. Dit heeft nog niet geleid tot nadere afspraken 
en minder onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden gemeenten vs 
schoolbesturen. Vooralsnog is de verantwoordelijk voor gebouwen een taak 
voor zowel het Sticht als gemeenten. In een groot aantal gevallen leidt deze 
gedeelde verantwoordelijkheid tot onduidelijkheid en verschil van inzicht; 

 f. de overdracht van het pand van Het Palet naar de gemeente Wijk bij Duurstede 
is nog niet geëffectueerd. De gemeente is van mening dat Het Sticht 
verantwoordelijk is voor een bedrag van 250 K aan achterstallig onderhoud. 
Het CvB deelt deze mening niet en beraadt zich op verdere – juridische – 
stappen.

6.  Niet beïnvloedbare exploitatiekosten; beperken zich met name tot de St. Aloysius 
gezien de monumentale staat van het pand. Met de gemeente Baarn wordt onderzoek 
gedaan naar terugdringing van deze kosten en het verduurzamen van het pand. Op 
termijn verwachten wij dat we een besluit zullen moeten nemen over verduurzaming 
van het huidige pand versus nieuwbouw.

7.  Ziekteverzuim; blijft een risico.

Het ziekteverzuim over 2018 bewoog zich tussen 3 en 5,7 %. Het voortschrijdend, 
cumulatieve percentage bedroeg (ultimo 2018) 4,66 % . Opvallend is het percentage 
langdurig zieken, dat 3,78 % bedraagt; medewerkers veelal met (zeer) ernstige 
ziekteverschijnselen.  

Het Sticht is per 1 januari 2017 eigen risico drager in geval van ziekteverzuim. Het 
begrote bedrag voor vervanging over 2018 bleek enigszins te laag. 
Om na twee jaar ziekte van een medewerker over te kunnen gaan tot een vervolgstap 
(WIA-uitkering) dienen wij de eisen die hieraan gesteld worden minutieus te volgen. In 
de praktijk kan dit leiden tot het langer moeten doorbetalen van zieke medewerkers 
en mogelijk juridische conflicten. De samenwerking tussen medewerker P&0, 
directeur en bedrijfsarts is van cruciaal belang.

Met ingang van kalenderjaar 2017 hebben we – verplicht – een voorziening 
opgenomen voor langdurig zieken waarvan we redelijkerwijs kunnen inschatten dat 
zij een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid gaan ontvangen. Op grond van 
deze inschatting is de voorziening langdurig zieken opgehoogd. 

8.  Vergrijsd personeelsbestand; hoewel we de afgelopen periode een groot aantal 
jonge leerkrachten in dienst hebben kunnen nemen, blijft het een gegeven dat in z’n 
totaliteit van het personeelsbestand, we vergrijsd zijn. 50 % van het totaal aantal fte is 
ouder dan 50 jaar. Het vergrijsde personeelsbestand brengt per definitie meerkosten 
met zich mee door de opname van BAPO-rechten die niet voor 100 % gecompenseerd 
worden. De gevorderde leeftijd van medewerkers brengt niet per definitie andere 
risico’s met zich mee.
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9.  Incidenten met medewerker: Een incident met een medewerker kan veel onrust en 
kosten met zich meebrengen. Door actief contact met onze medewerkers, een open 
communicatie en actieve ondersteuning van de directeuren door onze HR functionaris 
hebben we tot dusver ernstige incidenten kunnen voorkomen.

10.  Komst statushouders. De instroom van vluchtelingen is ten opzichte van 2015 
gestabiliseerd. Met name op de Valkenheuvelschool verzorgen wij onderwijs voor 
nieuwkomers: er zijn ondertussen 30 nieuw in Nederland verblijvende leerlingen. 
Naast alle positieve aspecten die wij daarbij ervaren zien wij onderwijskundig, sociaal 
emotioneel en in de communicatie met groepen ouders problemen ontstaan, waar 
wij als school(bestuur) niet alleen een antwoord op kunnen geven. Gemeente, CJG, 
vluchtelingenwerk, kinderopvang zijn door ons verzocht om mee te denken over 
een adequate opvang voor deze leerlingen en hun ouders. De komst van (meerdere) 
kinderen van statushouders of anderszins nieuwkomers in Nederland binnen een 
school kunnen gevolgen hebben voor de totale leeropbrengsten van de school, 
het sociaal emotionele klimaat binnen de school en het imago van de school. Het 
aantrekken van leerkrachten voor scholen met een zeer gemêleerde populatie is een 
nog grotere uitdaging dan de reguliere zoektocht naar leerkrachten.
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: MEERJARENPERSPECTIEF 2018 - 2022
Het Sticht

teldatum 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022
directie 10,11 10,08 10,08 10,08 10,08
onderwijsgevend personeel 113,75 104,09 100,91 99,46 99,38
onderwijsondersteunend personeel 17,42 14,49 14,32 14,27 14,27
FTE totaal 141,28 128,66 125,31 123,81 123,73
totaal aantal leerlingen 2.112 2.008 2.016 1.967 1.967

2018 2019 2020 2021 2022
1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa -                            -                            -                            -                            -                            
1.2 Materiële vaste activa 1.676.348           1.633.747           1.427.502           1.166.207           959.459               
1.3 Financiële vaste activa -                            -                            -                            -                            -                            
Vaste activa 1.676.348           1.633.747           1.427.502           1.166.207           959.459              

1.4 Voorraden -                            -                            -                            -                            -                            
1.5 Vorderingen 717.457               750.000               750.000               750.000               750.000               
1.6 Effecten -                            -                            -                            -                            -                            
1.7 Liquide middelen 1.226.021           1.001.179           1.139.263           1.434.455           1.600.037           
Vlottende activa 1.943.478           1.751.179           1.889.263           2.184.455           2.350.037           

Totale Activa 3.619.826           3.384.926           3.316.765           3.350.662           3.309.496           

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen 2.045.073           2.079.186           1.994.937           1.960.959           1.994.276           

waarvan publiek eigen vermogen 2.045.073           2.079.186           1.994.937           1.960.959           1.994.276           
waarvan privaat eigen vermogen -                           -                           -                           -                           -                           

2.2 Voorzieningen 365.958               205.740               221.828               289.703               215.220               
2.3 Langlopende schulden -                            -                            -                            -                            -                            
2.4 Kortlopende schulden 1.208.795           1.100.000           1.100.000           1.100.000           1.100.000           

Totale Passiva 3.619.826           3.384.926           3.316.765           3.350.662           3.309.496           

2018 2019 2020 2021 2022
3. Baten
3.1 Rijksbijdragen 11.942.096         11.565.480         11.046.372         11.059.480         11.157.712         
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs. 105.882               45.460                 40.965                 33.500                 33.500                 
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                            -                            -                            -                            -                            
3.4 Baten werk i.o.v. derden -                            -                            -                            -                            -                            
3.5 Overige baten 166.472               131.700               126.200               124.200               112.200               
totaal baten 12.214.450        11.742.640        11.213.537        11.217.180        11.303.412        

4. Lasten
4.1 Personeelslasten 10.147.670         9.866.720           9.403.691           9.367.938           9.415.821           
4.2 Afschrijvingen 259.765               323.851               293.570               285.494               256.549               
4.3 Huisvestingslasten 1.011.928           895.296               890.226               887.426               887.426               
4.4 Overige lasten 821.883               715.300               710.300               710.300               710.300               
totaal lasten 12.241.246        11.801.167        11.297.787        11.251.158        11.270.096        

Saldo baten en lasten 26.796-                 58.527-                 84.250-                 33.978-                 33.316                 

Saldo financiële bedrijfsvoering 1.189-                  -                           -                           -                           -                           

Netto resultaat 27.985-                 58.527-                 84.250-                 33.978-                 33.316                 

BIJLAGE 2: Continuïteitsparagraaf

Continuïteitsparagraaf: Meerjarenperspectief 2018 - 2022 Het Sticht
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Bijlage 3: Scholen

KATHOLIEK ONDERWIJS:

Basisschool St. Aloysius
 Kerkstraat 32, 3741 AK Baarn
 Directeur: Bettie van Noorloos (sinds1 oktober 2018)

De Damiaanschool
 Locatie Centrum: Rozenstraat 21 en Leliestraat 21, 3702 VM Zeist 3702 CA Zeist
 Locatie Kerckebosch: Graaf Lodewijklaan 1, 3708 DM Zeist
    Directeur: Willem Zijderveld vanaf 01-10-2017
    Directeur locatie Kerckebosch: Sharon Jansen (sinds 15 mei 2018)
    Adj. Dir. centrum: Marja van der Horst

Basisschool De Griffel
 De Clomp 20-02/20-04, 3704 KC Zeist
 Directeur: Linda Kroon (sinds 1 mei 2018)

Basisschool Het Palet
 Zigzagoven 86, 3961 EE Wijk bij Duurstede
 Directeur: Marjolein Reurink (tot 31 juli 2018) 

Basisschool De Kameleon
 Schroeder van de Kolklaan 1, 3734 VH Den Dolder
 Directeur: Heidi van Wezel

Montinischool
 De Oude Werf 5b, 3741 CS Baarn
 Directeur: Charles van der Horst

Daltonschool Nicolaas
 IJskelderlaan 2, 3941 HS Doorn
 Directeur: Marjolein Reurink

De Valkenheuvelschool
 Jagerspad 4, 3972 XL Driebergen
 Directeur: Ingrid Roelofs

ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS:

De Windroos
 Karolingersweg 147 A, 3962 AD Wijk bij Duurstede
 Directeur: Jan Overweel

Bijlage 4: Medewerkers bestuursbureau

* Personeelsfunctionaris   : Barbera Cantor;
* Administratief medewerker   : Ina Hofstee; 
* Bovenschools ICT-coördinator  : Martien Stoeten;
* Medewerker onderwijskwaliteit  : Mette de Koning, tot 31 juli 2018:
* Medewerker huisvesting   : Vincent van der Meulen; 
* Controller     : Honoré Schreurs; 
* Functionaris gegevensbescherming : Kees Francino. 
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Bijlage 5: Hoofd- en nevenfuncties RvT en CvB

RAAD VAN TOEZICHT
Gedurende kalenderjaar 2018 heeft de raad van toezicht bestaan uit:

Dhr. S. Meijer (voorzitter, lid onderwijskwaliteitscommissie)
Hoofdfunctie  Lead Enterprise Architect bij BAM     bezoldigd
Nevenfuncties  Lid van de Raad van Advies voor de opleiding 
   Master of Informatics van de Hogeschool Utrecht   onbezoldigd
   Lid van de programma adviescommissie IRM-UK  onbezoldigd

Mevr. M.L. van Loon, (remuneratiecommissie)
Hoofdfunctie  Raad van Bestuur Lister      bezoldigd
Nevenfuncties:  Bestuurslid  GGZ Nederland, vereniging van instellingen 
   voor geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg onbezoldigd
   Lid Raad van Toezicht, Fonds Bartiméus, Zeist, 
   vanaf juni 2018       onbezoldigd  
  
Dhr. L.S.J.M. Henkens (lid onderwijskwaliteitscommissie)
Nevenfuncties  Lid Raad van Toezicht Dyade                                       bezoldigd
   Lid College voor Toetsen en Examens     bezoldigd      
   College van Bestuurslid Stichting Internationaal Onderwijs  onbezoldigd
   Voorzitter Alliantie Scholenpanels Burgerschap    bezoldigd

Mevr. M.G.A. Roël (lid onderwijskwaliteitscommissie)   
Hoofdfunctie   Zelfstandig adviseur en ondernemer    bezoldigd
   Organisatieontwikkelaar op hardloopschoenen. 

Mevr. T. Luiten (lid commissie financiën) 
Hoofdfunctie  Architect-directeur van JHK Architecten.           Bezoldigd

Dhr. J.M. Jonkers (lid commissie financiën) 
Hoofdfunctie  Advocaat Apollo Advocaten Jonkers Legal   bezoldigd
Nevenfuncties  Gemeenteraadslid Gemeente Baarn    bezoldigd
   Voorzitter bestuur Stichting hart in beeld.    onbezoldigd

COLLEGE VAN BESTUUR 
Gedurende kalenderjaar 2018 heeft het College van Bestuur bestaan uit: 

Dhr. C.T.M. Timmers 
Hoofdfunctie  Voorzitter College van Bestuur     bezoldigd
Nevenfunctie  Lid raad van toezicht “Kunst Centraal”    onbezoldigd
 
Mevr. M.H.A. Remmers 
Hoofdfunctie  Lid College van Bestuur      bezoldigd
Nevenfuncties: Gemeenteraadslid Hilversum     bezoldigd 
   Lid rekeningcommissie gemeente Hilversum   onbezoldigd 
   Lid werkgeverscommissie gemeente Hilversum   onbezoldigd
   Lid Arbeidsvoorwaardencommissie PO-raad   onbezoldigd
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