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SKBO IN KALENDERJAAR 2014 
 
In 2011 bracht SKBO de basis op orde.  
Met een basis op orde konden we in 2012 onze focus verleggen naar onze inhoudelijke ambities op de 
korte (2012) en langere termijn (tot 2016). Het in beeld brengen en (door)ontwikkelen van onze leer-
ling ondersteuning maakte daar onderdeel van uit (2013). En zo stond 2014 in het teken van meer 
expliciet zijn over onze onderscheiden kwaliteiten, het ontwikkelen van een eigen norm. 
 
Het waarmaken van ons strategisch beleid betekent tevens dat we, analoog aan het leren in een basis-
schoolgroep, investeren op leren van en met elkaar. Als je kijkt naar dat primaire proces dan weten 
professionals juist de heterogeniteit in zo’n groep kinderen te koesteren. Ze anticiperen door variëteit 
in pedagogisch -, vakinhoudelijk – & didactisch handelingsrepertoire bijna natuurlijk op verschillen tus-
sen kinderen om hen zo goed mogelijk in hun leren te bevoorwaarden. Ze maken deugdelijke verbin-
dingen tussen talenten of denkvoorkeuren om ook samenwerkend leren te ontwikkelen; heterogeniteit 
als basis.  Dat vormt dan ook de kern van Managementcontract 2014: “Kwaliteit door eenheid in ver-
scheidenheid”. Onze onderscheiden onderwijsconcepten & inhoudelijke specialisaties maakten we meer 
expliciet. SKBO als sterk merk waarbinnen eigen keuzes van de school volop ruimte hebben; kleur be-
kennen en SKBO kleur geven 
 

Vanzelfsprekend houden we de basis op orde wat op de diverse beleidsterreinen o.a. betekent: 
� Leeropbrengsten boven de vastgestelde ondergrenzen  
� Nakomen van CAO-PO en wettelijke verplichtingen ten aan zien van ons personeel waaronder het 
realiseren van de functiemix. 

� Deugdelijk (laten) toezien op onze resultaten – in de volle breedte - en op tevredenheid door heldere 
management & controlcyclus (uitvoering kwaliteitszorg) 

� Deugdelijke (financiële) bedrijfsvoering, sluitend presteren binnen vastgestelde begrotingen. 
 
 

Dat wat in het managementcontract is opgenomen zijn resultaten waar alle scholen aan werken, daar-
toe verbijzonderen zij daar waar van toepassing de resultaten naar de eigen context. Daarnaast heb-
ben de scholen aanvullende resultaten opgenomen in het managementcontract van de school zodat 
een voor de school volledige management & control cyclus op eenzelfde wijze als op stichtingsniveau 
wordt uitgevoerd.  
 
In de eerste managementrapportage over 2014 stonden met name de onderwijsopbrengsten (eindop-
brengsten en eerste tussenopbrengsten) en de kwaliteitszorg centraal. Voor de zomer zijn leerlingen, 
ouders, onze (management-)teams op hun tevredenheid bevraagd met de KwaliteitVragenLijst (KVL). 
Daarnaast is in die eerste managementrapportage over de stand van zaken van de diverse resultaataf-
spraken binnen de beleidsterreinen gerapporteerd. In voorliggend jaarverslag wordt het totaal gepre-
senteerd. Ook dit kalenderjaar zijn de managementrapportages ‘samengevat’ in een factsheet voor 
heel SKBO en in factsheets voor alle scholen 1. 
 
 
 

Onze kerntaak is het realiseren van mooi én goed onderwijs voor de kinderen in de gemeente Oss. 
Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities waar te maken zijn wij aan hen en 
aan hun ouders/verzorgers verplicht onze ambities helder te maken en te verantwoorden. We hopen 
met dit bestuur verslag – en de onderliggende managementrapportages - helder te presenteren wat 
we binnen SKBO met elkaar overeenkwamen in het managementcontract 2014.  
 
 
Drs. Edith van Montfort 
College van Bestuur 

                                                        
1  Bijlage 1 Factsheets SKBO: twee Marap’s op SKBO-niveau in steeds één pagina (zie Actueel > factssheets scholen voor 
 Factsheets van alle scholen SKBO) 
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SKBO DE ORGANISATIE 
 
JURIDISCHE STRUCTUUR 
 

De Stichting is in 1995 ontstaan uit 4 schoolbesturen met 9 basisscholen. In 1998 zijn nog 3 school-
besturen met in totaal 4 scholen aangesloten en bestaat SKBO uit 13 scholen.  
 

Vanaf augustus 2001 tot aan 1 januari 2012 werd SKBO bestuurd binnen een bestuursmodel waarin 
het bestuur op afstand opereerde met een bovenschoolse aansturing door de centrale directie. Het 
scheiden van bestuur en toezicht is een kernpunt uit de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”  en geldt 
als een belangrijk criterium voor bestuurlijke kwaliteit. Het bestuur functioneert vanaf 1 januari 2012 
als Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur vormt het College van Bestuur van onze organisatie. 
Het statuut van SKBO, Reglementen voor RvT en CvB en het managementstatuut maakte reeds onder-
deel uit van het Bestuur verslag 2011. Het managementstatuut bevat bepalingen ten aanzien van de 
taken en bevoegdheden van het College van Bestuur, de afzonderlijke directeuren van de scholen en 
van de beleidsgroepen van directeuren. In het managementstatuut is ook de sturingsfilosofie en orga-
nisatiestructuur terug te vinden evenals de klokkenluidersregeling.   
 
PERSONELE BEZETTING 
 
 

Raad van Toezicht in 2014 2 
Dhr. J. Ras voorzitter 
Geen werkkring meer  

Dhr. J. Ceelen 
Geen werkkring meer 
Ouderenadviseur voor Rigom te Oss  

Mevr. Prof. Dr. S. Branje 
Hoogleraar - Universiteit Utrecht, Onderzoeksgroep Adolescentie 
Secretaris - European Association for Research on Adolescence 

Dhr. Ir. H. Windmuller 
Algemeen directeur / bestuurder Brabant Wonen. Nevenactiviteiten o.a 
Voorzitter Raad van Bestuur ZorgGoed Brabant 
lid stuurgroep 'De bouw werk in Brabant Noord Oost' 
lid RvT RIBW Nijmegen en Rivierenland. 

Dhr R-J Steegman 
Financieel directeur Nestinox B.V. Nevenactiviteiten o.a.: 
President Stichting Carnavals Viering Oss 
Bestuurslid Werkgevers Technische Groothandel, lid CAO Commissie en voorzitter Stuurgroep Opleidingen PiTTiG 
Bestuurslid Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen 
Bestuurslid Machevo & Bulkvereniging, lid Commissie Buitenlandse Beursdeelnames 
 
 

CvB SKBO in 2014 
Mevr. Drs. Edith van Montfort 
Nevenactiviteiten 
Lid Raad van Advies 2College, brede scholengemeenschap Mavo, Havo, VWO 
Lid Raad van Toezicht Hogeschool iPabo (interconfessionele monosectorale hogeschool). Bacheloropleiding leraar primair on-
derwijs & post HBO- en masteropleidingen & onderzoek gericht op professionele ontwikkeling van leraren en leidinggevenden 

 

 

Directieteam SKBO 2014 
Mevr. Ingrid Nelissen  > tevens portefeuillehouder Onderwijs 
Mevr. Monique Smits   > tevens portefeuillehouder Personeel & Organisatie 
Dhr. István Turi    > tevens portefeuillehouder Financiën & Facility 
Mevr. Angelie Ackermans   > tevens manager Kwaliteitszorg 
Dhr. Peter Janssen 
Dhr. Huub Hamers 
Mevr. Vera Tonino 
Dhr. Martijn van Tilburg 
Dhr. Arjan Barink 
Mevr. Sandra van den Berkmortel & Mevr. Frederique Welten (duo-directeuren) 
 

 

                                                        
2  Rooster van aftreden: Jan Ceelen 2014 (wordt feitelijk na jaarafsluiting 2014 >maart 2015); Jan Ras 2015; Harrie 
 Windmuller 2016; Robert Jan Steegman & Susan Branje 2017  
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MISSIE 
 

Kinderen hebben recht op goed onderwijs. 
SKBO realiseert het best mogelijke onderwijs voor kinderen op dertien katholieke basisscholen in de 
gemeente Oss. Dat doen we Samen. Het Kind is daarbij uitgangspunt van ons handelen. Daarom zijn 
we steeds in Beweging met een open blik naar de Omgeving. 
 
Visie 
 

Als katholieke stichting biedt SKBO (heterogene) groepen ruimte om te leren. We vinden het essentieel 
dat leerlingen zich binnen een veilige omgeving als individu kunnen ontwikkelen. We tonen respect 
voor verschillen tussen mensen en de keuzes die ze maken, nemen hen serieus. De vertrouwensrelatie 
tussen onze medewerkers, kinderen en ouders is daarbij van groot belang.  
 

In onze manier van werken en organiseren zijn principes van samenwerkend leren, verantwoordelijk-
heid en autonomie herkenbaar. We werken opbrengst- en handelingsgericht. De aansturing en bege-
leiding van onze medewerkers en leerlingen is erop gericht keuzes te maken en elk van hen optimale 
ontwikkelingskansen te bieden.  
 

Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities te ontdekken en waar te maken zijn 
wij aan hen, aan hun ouders/verzorgers en aan elkaar verplicht onze ambities helder te maken en te 
verantwoorden. 
 

SKBO werkt consistent aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs bin-
nen de zich onderscheidende scholen de hoogste prioriteit heeft. Daarom vormt het managen van het 
primaire proces ons uitgangspunt.  
 
Strategie 
 

Samen 
Alle dertien scholen zijn samen eigenaar van de kwaliteit op de vier beleidsterreinen. We leren van en 
werken  met elkaar. Met collega besturen in het samenwerkingsverband (SPOM) nemen we de maat-
schappelijk verantwoordelijkheid om kinderen thuisnabij naar school te laten gaan.  
Kind 
In het onderwijszorgprofiel en zorgplan maken we duidelijk welke zorg op welke school geboden wordt 
om ieder kind zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. We werken handelingsgericht: 
kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de drempels.  
Beweging 
De veranderende (maatschappelijke) context stimuleert ons om daarop te anticiperen en maakt ons 
innovatief bij het bevoorwaarden van de ontwikkeling van kinderen.  
Omgeving 
Onze onderwijsverantwoordelijkheid ligt in de wijken van Oss. Op ondernemende wijze werken we sa-
men met collega besturen, organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen en de gemeente Oss in 
het realiseren van een integraal helder aanbod voor kinderen in de wijk. 
 

SKBO maakt meerjarig strategisch beleid op de beleidsterreinen onderwijs, personeel & organisatie, 
kwaliteitszorg, financiën & facility. Dit beleid vormt de basis van een managementcontract dat, in sa-
menspraak met alle geledingen, jaarlijks wordt opgesteld. Dat doen we opbrengstgericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur Opbrengstgericht 
besturen 

School Opbrengstgericht 
leidinggeven 

Groep Opbrengstgericht 
werken 

Leerling Resultaten 
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Opbrengstgericht werken, leidinggeven en besturen is het systematisch en doelgericht werken aan het 
maximaliseren van prestaties. Het is een werkwijze waarbij de resultaten van leerlingen op alle niveaus 
van de organisatie worden benut om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school. Op het 
niveau van het bestuur worden op bovenschools niveau beslissingen genomen over strategie, midde-
len, resultaatafspraken en kwaliteitszorg. Op het niveau van de school neemt het management beslis-
singen over schoolontwikkeling, organisatie, de inzet van middelen, personeel en kwaliteitszorg. Op 
het niveau van de groep worden door professionals dagelijks beslissingen genomen over de inrichting 
en vormgeving van het onderwijs met als doel de resultaten te verbeteren.  
 
DIALOOG MET BELANGHEBBENDEN /  VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 
 

De Raad van Toezicht heeft dit kalenderjaar zes keer vergaderd met CvB waarvan twee keer samen 
met de GMR. CvB heeft tussentijds met individuele leden RvT over de verschillende dossiers afgestemd 
(gebouwen, financiën, inhoudelijke ontwikkeling SKBO). In eenzelfde frequentie – steeds voorafgaand 
aan overleg met de RvT - heeft CvB met de GMR vergaderd. De GMR liet deze vergadering steeds 
voorafgaan door een intern overleg. Naast besluitvorming, bespreking richting advies of instemming 
zijn diverse organisatie aangelegenheden ook steeds informerend met RvT en GMR besproken 3. De 
managementrapportage is verantwoordend (met RvT) en informerend ( met GMR) besproken. De por-
tefeuillehouder P&O heeft met de PGMR regulier overleg gevoerd over de beleidsstukken personeel. 
CvB heeft regulier afgestemd met projectgroepen GMR (financiën, inhoud/kwaliteitszorg). 
 

OVERZICHT BESLUITEN, BESPREKINGEN RvT KALENDERJAAR 2014 
Datum  Besluiten 
170214 RvT, GMR en CvB spraken samen over governance, onze gezamenlijke SKBO ‘agenda’, de agenda 

van iedere geleding 

310314 RvT stemt in met de beoordeling CvB over 2013 en de contractering 2014 zoals die in februari 
heeft plaatsgevonden tussen voorzitter RvT en CvB; er is goed gepresteerd in 2013 voor 2014 
zijn ambitieuze afspraken vastgelegd.  

310314 RvT stemt in met het bestuursverslag 2013 
160614 RvT is positief over de benoeming van College van Bestuur als toezichthouder bij de Ipabo  
160614 RvT stelt Meerjarenbestuursformatieplan 2013 – 2017 vast  
160614 RvT besluit dit najaar rondom begrotingsbespreking nieuwe kaderuitspraken (vanuit financiële 

kengetallen) vast te stellen.  
220914 RvT stemt in met verhuizing SKBO bestuurskantoor naar Talentencampus; verdere afstemming 

over het traject, met name het contract, met RvT te realiseren.  
220914 RvT besluit tot BDO als accountant. 
220914 RvT heeft de eerste managementrapportage 2014 met CvB besproken 
031114 RvT heeft samen met GMR en CvB georiënteerd op inhoud en route ontwikkeling nieuw strate-

gisch beleid SKBO (2016 – 2020) 

161214 RvT stelt managementcontract 2015 vast 
161214 RvT stelt uitgangspunten + begroting 2015 versie 3.0 vast 

 

OVERZICHT ADVIES & INSTEMMING GMR 2014 
Datum  Advies en/of instemming  
170214 RvT, GMR en CvB spraken samen over governance, onze gezamenlijke SKBO ‘agenda’, de agenda 

van iedere geleding 

Maart 2014 Er is met leden projectgroep financiën afgestemd over het jaarrekening / jaarverslag traject 
020614 GMR heeft ingestemd met Meerjaren Bestuursformatieplan 2013 – 2017(versie mei 2014)  
080914 Met GMR is uitvoerig informerend gesproken over de eerste managementrapportage 2014 
080914 GMR heeft evaluatief gesproken over het werken met projectgroepen, afstemming met MR-en 
031114 GMR heeft samen met RvT en CvB georiënteerd op inhoud en route ontwikkeling nieuw strate-

gisch beleid SKBO (2016 – 2020) 
011214 GMR heeft positief geadviseerd op Macon 2015 

GMR heeft ingestemd met uitgangspunten en begroting 2015 . 
 
SKBO participeert in het nieuwe samenwerkingsverband 30.06 (samen met Uden en Veghel). Alle be-
sturen binnen dit samenwerkingsverband maken onderdeel uit van de Algemene Leden Vergadering, 
vijf collega bestuurders vormen het bestuur van dit samenwerkingsverband zoals dat per november 
2013 is geïnstalleerd (zie www.samenwerkingsverband3006.nl). De uitvoeringsorganisatie van SWV PO 
30.06 zal wordt sinds 1 maart jl aangestuurd door een directeur.  

                                                        
3   Volledige verslaglegging van overleg met beide gremia is opvraagbaar 
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De besturen in Oss blijven samenwerken binnen SPOM in een samenwerkings- en verantwoordingsre-
latie met de gemeente Oss. De gedeelde verantwoordelijkheid in het bestrijden  van onderwijsachter-
standen van kinderen in de gemeente Oss vormt hier de agenda (denk aan VVE, NT-2). 
 
TOEGANKELIJKHEID 
 

Elke leerling – ongeacht levensovertuiging of geloof - is welkom op de scholen van SKBO. Afhankelijk 
van leerling kenmerken en/of (organisatorische) omstandigheden van een specifieke school zullen er 
soms andere afwegingen gemaakt moeten worden. We zullen dan enerzijds binnen het totaal van onze 
scholen anderzijds binnen ons samenwerkingsverband ons inspannen om de juiste, beste plek voor 
iedere leerling te vinden. In schoolondersteuningsprofielen zoals die zijn opgesteld voor alle scholen 
binnen SKBO en in het samenwerkingsverband wordt nog meer expliciet voor welke type ondersteu-
ning iedere school individueel en alle scholen in het totaal verantwoordelijkheid kunnen nemen. In het 
vastgestelde aanname beleid verantwoord SKBO de achtergronden en de procedure met betrekking tot 
het aannemen van leerlingen op de scholen van SKBO, met name ook waar sprake is van intensievere 
vormen van ondersteuning. De leerlingen van SKBO gaan naar school in herkenbare gebouwen die 
goed toegankelijk zijn; toegankelijkheid voor gehandicapten is gewaarborgd. 
 
KLACHTENAFHANDELING  
 

Voor betrokkenen bij SKBO zijn twee (externe) vertrouwenspersonen beschikbaar. SKBO hanteert een 
duidelijke klachtenprocedure die in de schoolgidsen / websites van de scholen is opgenomen. In 2014 
is er twee maal een melding gemaakt van onvrede bij het onderwijsloket van de Inspectie die tijdens 
het risicogesprek met de onderwijsinspecteur in december zijn besproken 4. Daarnaast is het College 
van Bestuur driemaal betrokken geweest bij klachten en/of incidenten op drie van onze scholen. Dit 
betrof tweemaal zeer stevige incidenten die geen betrekking hadden op de school maar wel voor de  
school, betrokken kinderen en collega’s stevige impact hadden (een uithuisplaatsing van een leerling, 
agressief gedrag tussen twee ouders van verschillende gezinnen in de school). Daarnaast een klacht 
van een groep ouders over gang van zaken in de groep. Er zijn gesprekken gevoerd, brieven opge-
steld, ouderavond georganiseerd. In 2014 zijn de vertrouwenspersonen viermaal benaderd door colle-
ga’s SKBO. Daar is bijvoorbeeld advies ingewonnen hoe om te gaan met incidenten tussen kinderen. 
Ook dit kalenderjaar zijn er weer bijeenkomsten geweest voor alle interne vertrouwenspersonen van 
onze scholen. En heeft onze stafmedewerker P&O een overleg gehad met de vertrouwenspersonen.   
 
HET GEVOERDE BELEID, DE GEREALISEERDE RESULTATEN  
 

In de twee managementrapportages (gebaseerd op steeds 13 managementrapportages van onze scho-
len) is uitvoerig gerapporteerd over de resultaten van 2014 binnen de vier beleidsterreinen Onderwijs, 
Personeel & Organisatie, Kwaliteitszorg en Financiën en Facility 5. In het hierna volgende wordt het 
gevoerde beleid en de gerealiseerde resultaten binnen de vier beleidsterreinen op hoofdpunten ver-
antwoord 6.  
 

1. ONDERWIJS 
SKBO staat voor: 
onderwijs van goede kwaliteit.  
onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. 
 

SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken: 
Samen leren 
samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid 
Kind centraal 
proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten 
Beweging 
op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen 

                                                        
4  Naast over de inhoud van de meldingen spraken we ook over standpunt van SKBO over klachten afhandeling. Zo stellen 
 we dat anonieme klachten (voor zover die niet onder de klokkenluidersregeling vallen) geen aandacht zouden moeten 
 krijgen in gesprek met de Inspectie. Klachtenprocedures zijn helder beschreven, vertrouwenspersonen bereikbaar, 
 procedures worden zorgvuldig uitgevoerd en is er een klokkenluidersregeling. Het honoreren van anonieme klachten en 
 ook het openstellen van het onderwijsloket voor klachten, draagt ons inziens niet bij aan gezamenlijke verantwoorde-
 lijkheid voor o.a. sociale kwaliteit. Het schept bovendien verwachtingen die niet waargemaakt (kunnen) worden.  
5  De managementrapportages op schoolniveau, inclusief de bijlagen, zijn volledig opvraagbaar 
6  Bijlage 3 bevat het overzicht van resultaten 2014 in vogelvlucht 
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Omgeving 
in samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie 
 

SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. 
 

1.1 De eindopbrengsten (Cito Eindtoets) liggen op of boven de voor de school geldende onder-
grens.  

 10 Van de 13 basisscholen scoren dit jaar boven de ondergrens van de inspectie, welke is gerelateerd 
aan hun schoolgroep (= % gewogen leerlingen). De Fonkeling, de Teugelaar en Nicolaas scoren dit jaar 
(voor de eerste keer) onder de ondergrens. De Scholen hebben dit uitgebreid geanalyseerd en zijn be-
wust aan het werk volgens de verbeterplannen. Vier scholen presteren boven de bovengrens van de 
inspectie. Voor IKC Regenboog, Sterrebos en De Blinkerd is dit voor het tweede opeenvolgende jaar. 
Verder valt op dat het percentage leerlingen wat de niveautoets maakt (landelijk gemiddeld 25%) op 4 
scholen (aanzienlijk) hoger ligt. 
Bijlage 2: Onderwijsopbrengsten  

1.1.1 De school heeft een analyse m.b.t. de eindtoets opgesteld 
1.1.2 De school heeft deze analyse besproken in het team 
1.1.3 Hoofdpunten uit de analyse van de eindopbrengsten zijn: 
 Binnen de IB groep is aandacht voor de kwaliteit van de analyses door het delen van 'good practise' en 

samen vast te stellen waaraan een juiste analyse moet voldoen. Er zijn ook scholen waarbij de gegevens 
aanleiding zijn geweest tot een diepgaande analyse, zoektocht naar oorzaken en van daaruit conclusies 
m.b.t. verbetering van gerealiseerde resultaten 7. Dit geldt zeker voor de scholen die onvoldoende heb-
ben gescoord op deze eindtoets.  

 
1.2 De tussenopbrengsten Taal en Rekenen (Cito Lvs) liggen op of boven de voor de school gel-

dende ondergrens8. 
 De tussenopbrengsten, zoals verantwoord moeten worden aan de inspectie, laten ook dit schooljaar een 

stabiel positief beeld zien. Er zijn 5 scholen waarbij 1 middentoets (januari) of 1 eindtoets (juni) onder 
de norm scoren, 2 scholen scoren beiden eenmalig 2 toetsen onder de norm (midden of eind).  Alle 
scholen voldoen op beide toetsmomenten aan de eisen. Bij MS Elzeneind ontbreekt de score R&W E6, 
omdat de school hier de resultaten van de entreetoets in meeneemt. 

1.2.1 De school heeft een analyse m.b.t. deze tussenopbrengsten opgesteld 
1.2.2 De school heeft deze trendanalyse besproken in het team. 
1.2.3 Hoofdpunten uit de analyse van de tussenopbrengsten zijn: 
 Door binnen de IB groep expliciet aandacht te besteden aan de analyse op vaardigheidsgroei van indivi-

duele of (sub)groepen leerlingen, groeit het eigenaarschap. Dit proces is nog niet afgerond; kwaliteits-
groei in waarnemen-analyseren(begrijpen)-plannen-realiseren vraagt voortdurende aandacht. 

Bestuursgesprek met inspecteur 16 december 2014 
� alle scholen in basisarrangement (de 3 scholen die de eindopbrengsten niet realiseerden, met een aantekening) 
� kwaliteit, inhoud, organisatie goed op orde; zelfevaluatie van SKBO positief is positief beoordeeld 
 
1.3 De scholen met op tel datum 01-10-2011 > 15% doelgroep lln: Molenveld, Regenboog, Pius X, Elzeneind, 

Sterrebos, Blinkerd,John F. Kennedy hebben in 2014 de volgende items met betrekking tot Voor- en 
Vroegschoolse Educatie (VVE) gerealiseerd: 

Item   Opgenomen in  
beleidsplan  

Gerealiseerd in uit-
voering  

de school heeft, eventueel i.s.m. andere scholen, een vve-coördinator.   
De VVE-scholen zijn mooi in ontwikke-
ling. De aanvliegroute is verschillend 
(eerst beleid dan uitvoering en anders-
om). 
De VVE coördinatoren vormen een 
netwerk en ontmoeten elkaar om de 
VVE agenda door te nemen. Dit net-
werk is bedoeld om de kwaliteit van de 
uitvoering van VVE op te tillen. 
Het realiseren van de totale VVE agen-
da is te ambitieus voor 1 jaar en dus is 
er gekozen om deze ambities nog een 
jaar op te nemen in de management-
contracten. De scholen hebben goed in 
beeld wat nog gerealiseerd moet wor-

de school werkt in de groepen 1-2 met het observatiesysteem KIJK.  
de school werkt in de groepen 1-2 met een gecertificeerd vve-methode 
en voert deze methode conform haar richtlijnen uit.  
leerkrachten en ondersteuners in de groepen 1-2 hebben de scholing 
m.b.t. de vve-methode afgerond of zijn hiermee gestart.  
de school kent een nauwe samenwerking met de voorschoolse instellin-
gen door:  
>afstemming in thema’s en activiteiten  
>een warme en koude overdracht conform het vastgestelde over-
drachtsprotocol.  
De school heeft haar doelgroep leerlingen in beeld.  
De school heeft ambities geformuleerd voor de te bereiken opbrengsten 
en maakt beide inzichtelijk.  
De school heeft haar ouderbeleid t.a.v. de ouders van de doelgroep leer-
lingen geformuleerd.  

                                                        
7  Voor school specifieke verantwoording verwijzen we naar managementrapportages van de scholen. 
8  In het Macon worden zowel de M als de E ambities geformuleerd. Na afname van de M-toetsen kunnen de E-ambities 
 eventueel worden  bijgesteld.  
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de school bewaakt de kwaliteit van haar VVE-aanbod (methode) en legt 
daar verantwoording over af.  

den en de VVE coördinatoren zijn sa-
men aan het werk dit te realiseren. 
SKBO kiest er daarbij voor om niet 
zozeer in “doelgroepdefinities”  te on-
derscheiden maar nodige kwaliteit voor 
iedere leerling te realiseren. 

de school heeft hun visie op VVE in het schoolbeleidsplan of taalbeleids-
plan opgenomen en deze wordt minimaal middels een tekst in de school-
/IKC-gids gecommuniceerd.  
De M.R. heeft ingestemd met de operationalisering van beleidsplan VVE.  
1.3.1 De school werkt in de groepen 1/2 met het volgsysteem KIJK!  
 Alle scholen werken met KIJK, bij één school is de implementatie voorbereid. 
 
1.4 Sociale kwaliteit 
Item Gerealiseerd 
� De school gebruikt een systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van haar leerlingen te volgen, inclusief de mogelijkheid voor leerlingen 
groep 5 (6)  t/m 8 zelf een registratie m.b.t. hun welbevinden in te vul-
len. 

4 Scholen vinden hun huidige volg-
systeem niet adequaat omdat input 
leerlingen ontbreekt; zij gaan nieuwe 
keuze maken.  

� De school heeft een vorm van protocol / afspraken waar het gaat om 
pestgedrag. 

Alle scholen hebben afspraken m.b.t 
pestgedrag.  

� De school heeft een incidentenregistratie m.b.t. sociale veiligheid van 
leerlingen en personeel. 

Eenduidig format voor registratie is 
voorbereid en wordt via preventie-
medewerkers van SKBO uitgezet 

De school laat zien hoe zij vorm geeft aan het sociaal veilige klimaat voor leerlingen en personeel en laat zich 
daarbij inspireren door de volgende CES-principes: 
Alle scholen benoemen op welke wijze zij vormgeven aan het sociaal veilige klimaat geïnspireerd door de CES prin-
cipes. Dit varieert o.a. in rapportbesprekingen met kinderen erbij, het werken met mediatoren (kinderen die helpen 
conflicten op te lossen), het rondleiden van ouders door de kinderen en het functioneren van leerlingraden. Drie 
conceptscholen verbinden hun kernwaarden aan de CES principes.  
 
1.5 Vormgeving basisondersteuning Passend onderwijs 
Uit de analyse van het schoolondersteuningsprofiel 2013  heeft de school ambities geformuleerd, ontwikkeling 
daarvan ingepland en eventueel gerealiseerd: 
Doorontwikkeling van de kwaliteit van de basisondersteuning is een voortdurend proces. 
Alle scholen werken aan een consistente uitvoering van de voorgenomen resultaten binnen de schoolondersteu-
ningsprofielen (SOP’s). Scholen investeren op kwaliteit onderwijs van alle dag (kwaliteit van differentiatie bijvoor-
beeld) en sommige scholen richten zich ook al meer op de preventieve en licht curatieve ondersteuning. Uitwisse-
ling tussen de scholen, afstemmen van de verschillende ontwikkelplannen kunnen we nog beter doen (zie ontwik-
keling bij 1A hieronder). De verschillende expertises van de Intern Begeleiders (hoogbegaafdheid, gedragsproble-
matiek, dyslexie en rekenproblemen, kennis van het jonge kind) worden wel al steeds breder ingezet voor ‘onze’ 
kinderen op al onze scholen. Zo maken we de kwaliteit van basisondersteuning samen waar. 
 
1.6 Alle  scholen werken samen aan een doorgaande lijn (basis van IKC) en waar mogelijk - bin-

nen de vastgestelde kaders –in de richting van een IKC9. 
 

Kaders IKC Gemeente Oss Is in ontwikkeling Gerealiseerd in uitvoering Opgenomen in beleidsplan 

ORGANISATIE  
5 Scholen werkten aan de genoemde items ORGANISATIE.  
7 Scholen geven aan hier niet mee bezig te zijn. 
 

Één locatie (IKC Regenboog)  heeft de organisatorische items gerealiseerd en 
blijft deze steeds optimaliseren. 
 

Wat betreft INHOUD ligt het beeld iets anders. Dan zijn er 4 scholen die niet aan 
de genoemde items werken. De overige scholen zijn allen in gesprek of geven 
hieraan vorm en inhoud i.s.m. met de partners. 
 

BEHEER: Op enkele scholen zijn een aantal resultaatafspraken in ontwikkeling. 
De website en de expertise zijn daarbij de eerste punten die aangepakt worden. 
De overige items volgen later in het proces. 
 

Daadwerkelijk realiseren van dit IKC-kader (zoals partijen dat samen met de 
gemeente Oss zijn overeenkwamen) is voorbije jaar enorm belemmerd door 
steeds schuivende panelen van betrokken organisaties (van wel tot geen fusie en 
weer wel).  Samen met Stichting OOG, Schaepskooi & SPO onderstaande uit-
gangspunten scherp gesteld:  

Één management 
Één verantwoordingscyclus 
Één organisatiestructuur 
Gezamenlijke professionalise-
ring 
Wezenlijke onderlinge afstem-
ming van professionals  
Iedere dag, altijd een eindver-
antwoordelijke (lid MT) aan-
spreekbaar 
INHOUD 
Dekkend aanbod van 0-13 
Één pedagogische visie 
Één visie op passend onderwijs 
& opvang (zorg) 
Één inrichting van externe 
dienstverlening 

                                                        
9  Integraal Kind Centrum 
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Één VVE beleid � Klemtoon op realiseren zo goed mogelijk passend aanbod in doorgaande lijn (0 
– 12 jaar) passend bij context (de wijk) 

� En daartoe realiseren IKC-kader waarbij organisaties ondergeschikt zijn aan 
wat voor primaire proces nodig is 

� Het realiseren van die inhoudelijke ambities (door collega’s werkzaam in dat 
primaire proces) niet meer belemmeren door wisselende perspectieven van or-
ganisaties  

Uitmondend in een Ketenpartnerschap zoals we dat recent aan alle betrokkenen 
hebben gecommuniceerd. Het stuk “Organisatie” vullen we enkel in binnen dit 
ketenpartnerschap. Het realiseren van afstemming op inhoud / activiteitenniveau 
blijft vanzelfsprekend voor alle betrokken partijen op locaties mogelijk.   

Één Kindvolgsysteem 
Gezamenlijk beleid op ouder-
participatie 
BEHEER 
Efficiency uit schaalgrootte  
Heldere verdeelsleutels voor 
baten & lasten 
Één website IKC 
Expertise van betrokken orga-
nisaties binnen IKC inzetten 
 
BELEIDSGROEP ONDERWIJS 
 
1.A De beleidsgroep heeft in het eerste kwartaal van 2014, op basis van de analyses van de Schoolondersteu-

ningsprofielen (SOP’s) geformuleerd op welke wijze zij de scholen afzonderlijk of als geheel kan en wil 
faciliteren t.b.v. de ontwikkeling van de kwaliteit van de basisondersteuning.  

 Uit de analyse van het SOP 2013 heeft de beleidsgroep de volgende activiteiten / interventies geformu-
leerd, ontwikkeling daarvan ingepland en gerealiseerd:  
Professionalisering & inzet interne experts:  
Inventarisatie ‘Professionaliseringsbehoeften t.b.v. Passend Onderwijs op schoolniveau’ in de vorm van 
placemat gerealiseerd. De specialisten uit de expertisegroepen worden ingezet op andere scholen en zijn 
actief in het samenstellen van workshops, kennisoverdracht aan alle collega’s binnen SKBO; het jonge 
kind, hoogbegaafdheid, dyscalculie, dyslexie. Expertisegroep Hoogbegaafdheid heeft in 2014 workshops 
uitgevoerd. Expertisegroep Dysclaculie heeft een try-out gedaan, de workshop is verfijnd en wordt in 2015 
voor collega’s SKBO uitgevoerd.  
 

Ondersteuning in de vorm van kadernotities en beleidsstukken:   
De kadernotitie ‘zeer intelligente kinderen met speciale onderwijsbehoeften’ is vastgesteld en wordt in 
2015 door de expertisegroep Hoogbegaafdheid geïmplementeerd.  
De expertisegroepen hebben alle beleidsplannen die een werkingsperiode hebben van (meer dan) vier jaar 
m.b.t. ondersteuning en begeleiding geëvalueerd. Het betreft: ‘notitie groepsplannen’, ‘Groepsfoto 3 t/m 
8’, ‘gebruik hulpmiddelen bij Cito-toetsen’ , ‘Noodfonds SKBO’, ‘Cito-toetsen technisch lezen’, Protocol 
Dyslexie’, ‘leerling zorg door externen onder schooltijd’. De evaluaties worden in eerste helft van 2015 
verwerkt. 
Een concept protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie is door de expertisegroep ontworpen en 
krijgt in 2015 verder vorm en wordt geïmplementeerd. 
 

Inrichting & Positionering   
De route van het Ondersteuningsteam naar het Multidisciplinair overleg in het kader van ‘aanvraag arran-
gementen extra ondersteuning’ is i.s.m. de expertisegroep Passend Onderwijs opgesteld en isgecommuni-
ceerd met betrokkenen. De samenstelling van het ondersteuningsteam is vastgesteld en gecommuniceerd.  
De procedure m.b.t. aanvragen extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgt vorm, ook 
inhoudelijk. In 2014 (sept-dec) is 12x een Multi Disciplinair overleg (MDO) aangevraagd, waarbij 11 10 
hebben geresulteerd in een aanvraag voor extra ondersteuning. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. 
Het werken met expertisegroepen is geëvalueerd en besproken met de afzonderlijke groepen. Vandaaruit 
is een aanzet gemaakt voor resultaatafspraken per expertisegroep voor de periode tot eind 2015.  
 

Passend onderwijs vraagt om effectieve inzet van de specialisten in de school. Binnen de beleidsgroep is 
i.s.m. KPC-groep eind 2014 een projectplan beschreven om in 2015 tot de afstemming tussen de kernta-
ken / rollen / verantwoordelijkheden van taal- & rekencoördinatoren, gedragsspecialisten en intern bege-
leiders te komen.  

 
1.B leerwinst- en toets discussie   

De beleidsgroep organiseert debatten met belangstellenden rondom het toets beleid met als 
resultaten antwoorden op vragen als: * waarom doen we wat we doen? * doen we de goede 
dingen op de goede manier? * welke alternatieve mogelijkheden zijn er om over je ontwikke-
ling te verantwoorden? 

 In het voorjaar is er een CES-bijeenkomst geweest waarin ongeveer 25 collega’s met elkaar gesproken 
hebben over het in beeld brengen van de leerwinst van leerlingen en de rol van toetsen daarin. De bijeen-
komst bevestigde het beeld dat de behoefte aan het voeren van deze gesprekken steeds groter wordt. Op 
diverse scholen worden lefvolle keuzes gemaakt (schrappen van een toets bv), pilots ingericht. Observatie 
door de leerkracht en portfolio’s gemaakt door leerlingen krijgen een steeds grotere rol in het volgen van 
het leerproces van leerlingen. Een deel van de collega’s die afgelopen najaar de CES scholen in USA be-

                                                        
10  Dit betreft: 5x aanvraag plaatsing SO, 4x aanvraag plaatsing SBO en 2x aanvraag arrangement ondersteuning binnen 
 de eigen school. 
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zochten hebben ook specifiek aandacht aan leerlingportfolio en de toetsdiscussie besteed. (zie 
www.SKBOgoesUSA.com). Voor komend schooljaar hebben we twee CES-middagen in het jaarrooster 
ingepland en zal, in samenhang met de CES-principes, ook de toetsdiscussie verder gevoerd worden. Meer 
eigenaarschap bij leerlingen én leraren vormt een basis onder het debat. 

 
2. PERSONEEL & ORGANISATIE 

Organisatie 
SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste 
prioriteit heeft, waar de uitdaging ligt bij de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herken-
baarheid van de scholen voorop staat.  
 

Onze kerntaak is realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katho-
lieke stichting. We nemen kinderen en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijk-
heid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organiseren binnen onze stichting.  
 

Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces – het leren van de leerlingen in onze 
groepen, scholen  - uitgangspunt.  
 
Personeel  
Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen, staat SKBO voor een personeelsbeleid 
waarbij het onderhouden van de bekwaamheid van professionals prioriteit heeft.  
We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: 
� iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt; 
� iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten;  
� we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisa-

tie, kwaliteitszorg en financiën. 
2.1 Minimaal 1 % van het P-budget wordt gereserveerd voor professionalisering 

ICT en Passendonderwijs maken daar onderdeel van uit. Inhoud wordt kwalitatief en kwantita-
tief geduid 

 Budget: € 166.150,-. 
Realisatie 2014: € 193.834,38 
Alle scholen hebben in hun Marap opgenomen het budget  dat ze in 2014 aan professionalisering besteden 
op de onderdelen ontwikkeling leerlingondersteuning en ICT. Schoolspecifieke  professionaliseringstrajec-
ten (overig) worden benoemd.  
In 2014 zijn in totaal 34 bijeenkomsten georganiseerd om de ICT bekwaamheid van de leraren te verho-
gen. Deze bijeenkomsten  van twee uur vonden plaats op de middag/avond. SKBO zet hiervoor externe 
expertise in. Op de SharePoint omgeving van SKBO worden "good practices" gedeeld. 

 
Ontwikkeling leer-
lingenondersteuning 
 

Enkele voorbeelden van de lopende trajecten: partnerschap ouders en  school, cursus 
groepsplannen, school en veiligheid, beelddenken, Taal- en reken coördinatoren, KIJK!, 
gedragsproblemen, psychopatologie 
opleidingen: taal en rekencoördinator, Master Sen opleidingen; specialist hoogbegaafdheid,  
gedragsspecialist, leren en innoveren. 

Ontwikkelingen ICT deze zijn gekoppeld aan de keuze voor de  richtinggevende uitspraken ICT. ( zie 4.3). Enke-
le voorbeelden: competentiemodel en mediawijsheid, gebruik ambrasoft, digibord, ICT en 
creatieve vakken, activerende werkvormen met ICT, simulatie en gaming, gewenst en on-
gewenst ICT gedrag, ontwerpen leerroute. 3 scholen maken melding dat de uitkomst van de 
bekwaamheidsscan ICT onderdeel uitmaakt van de gesprekscyclus 2014. 

Overig traject middenmanagement, BHV/EHBO/ARBO/meldcode, dag van het nieuwe wer-
ken/tijdwinst, snellezen/mindmap, begeleiding/coaching, Culturele studiedag, visie ontwik-
keling  

 
2.2 Ziekteverzuim < 5%, Ziektefrequentie <1%. Het vastgestelde Arbo – Verzuim - Re-

integratiebeleid wordt uitgevoerd 11 .  
Streefcijfers  ambitie gerealiseerd 
ziekteverzuim 5% 4,62 
ziektefrequentie >1 0,87 
Hoofdpunten uit analyse van verzuim & interventies: 
� het betreft langdurig verzuim ( 43-365 dagen) 
� aan het merendeel van onze resterende langdurig zieke medewerkers ligt een puur medische oorzaak ten grond-
slag. Bij de scholen met een ziekteverzuim >5% worden interventies afgestemd met de beleidsmedewerker en 
de portefeuillehouder P&O. Verzuimhistorie van medewerkers of school als totaal wordt hierin meegenomen. 

� gedurende het verzuim is er, waar mogelijk, door medewerkers passende en vervangende arbeid verricht.  
� van de langdurig middellang of langdurig zieken (totaal 17 medewerkers dato juli 2014), zijn 8 medewerkers na 

                                                        
11  Beleidsgroep P ondersteunt kwalitatief op die plekken waar vanuit analyse van gegevens interventie nodig blijkt.  
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een periode van herstel en re-integratie volledig hersteld gemeld kunnen worden voor de zomervakantie 
� in 3 situaties is sprake van deelherstel en uitoefening van loonvorderend werk c.q. wenselijke arbeid. 
� Vanuit P heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een psycholoog/coach die verbonden is aan de B
drijfspoli met het oog op passende begeleiding 

� twee medewerkers van SKBO komen in aanmerking voor de subsidie Sluitende Aanpak. Deze subsidie voorkomt 
dat medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn na verloop van tijd enorm in inkomen achteruit gaan. 
Deze subsidie wordt bekostigd door het Participatiefonds
 

Dit verzuimcijfer is als volgt opgebouwd: januari
Kort  
(1-7 dagen) 

Middel 
( 8-42 dagen) 

Lang
43-

0,51% 0,53% 2.33%
 

Kengetallen: ZMF GZVD ZVP

man 0,82 11,33 4,77%

vrouw 0,88 18,07 4,61%

onbekend 0,00 0,00 0,00%

totaal 0,87 17,17 4,62%

 
Verzuimdata per afdeling 

Basisschool 't Molenveld 

Basisschool De Fonkeling 

Basisschool De Korenaer 

Basisschool De Polderhof 

Basisschool De Teugelaar 

Basisschool Elzeneind 

Basisschool J.F. Kennedy 

Basisschool Pius X 

Basisschool Sterrebos 

Daltonschool In Balans 

Gemeenschappelijke dienst SKBO 

IKC Regenboog 

Nicolaasschool 

R.K. Basisschool De Blinkerd 
 

2.3 Registratie van leraren en schoolleiders in de geijkte instrumenten zijnde 
schoolleidersregister.nl  

Ambitie geregistreerde leraren >50%  

Geregistreerde directeuren 100% 
 
BELEIDSGROEP PERSONEEL 

STICHTING 
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integratie volledig hersteld gemeld kunnen worden voor de zomervakantie 
in 3 situaties is sprake van deelherstel en uitoefening van loonvorderend werk c.q. wenselijke arbeid. 
Vanuit P heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een psycholoog/coach die verbonden is aan de B
drijfspoli met het oog op passende begeleiding van onze medewerkers. 
twee medewerkers van SKBO komen in aanmerking voor de subsidie Sluitende Aanpak. Deze subsidie voorkomt 
dat medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn na verloop van tijd enorm in inkomen achteruit gaan. 

ekostigd door het Participatiefonds.  

   

Dit verzuimcijfer is als volgt opgebouwd: januari- december 2014 
Lang 

-365 dagen 
Extra lang 
>=366 dagen 

GD=Aantal verzuimdagen van verzuim
gevallen in periode

2.33% 1.25% 14.09 

ZVP K M L 

4,77% 0,40% 0,72% 3,65% 

4,61% 0,54% 0,48% 2,03% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4,62% 0,51% 0,53% 2,33% 

ZMF ZVP 
 

0,78   11,34%  

0,96   3,45%  

0,65   1,55%  

0,94   1,57%  

0,75   4,87%  

0,46   5,57%  

0,65   0,37%  

1,35   14,22%  

1,18   1,71%  

0,49   3,69%  

0,35   10,57%  

0,67   9,79%  

1,43   3,31%  

0,63   0,45%  

Registratie van leraren en schoolleiders in de geijkte instrumenten zijnde 

Op drie scholen hebben alle leraren zich inmiddels laten
lerarenregister en behalen daarmee een score van 100%
Regenboog en Teugelaar.  Polderhof heeft 90% geregistreerde leraren. 
De overige scholen hebben de ambitie van > 50% geregistreerde leraren 
(nog) niet behaald. Vier scholen scoren < 20% geregistreerde leraren
Korenaer, Molenveld en Nicolaas. Korenaer, JFK, Molenveld, Elzeneind 
hangt omvang geregistreerde samen met uitvoering van gepande pilot 
voorjaar 2015 
Van alle scholen zijn de directeuren geregistreerd. 
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integratie volledig hersteld gemeld kunnen worden voor de zomervakantie  
in 3 situaties is sprake van deelherstel en uitoefening van loonvorderend werk c.q. wenselijke arbeid.  
Vanuit P heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met een psycholoog/coach die verbonden is aan de Be-

twee medewerkers van SKBO komen in aanmerking voor de subsidie Sluitende Aanpak. Deze subsidie voorkomt 
dat medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn na verloop van tijd enorm in inkomen achteruit gaan. 

GD=Aantal verzuimdagen van verzuim-
gevallen in periode 

X GD 

0,00% 20,55 

1,56% 13,06 

0,00% 0,00 

1,25% 14,09 

Registratie van leraren en schoolleiders in de geijkte instrumenten zijnde lerarenregister.nl en 

Op drie scholen hebben alle leraren zich inmiddels laten registreren in het 
lerarenregister en behalen daarmee een score van 100%:  Pius X, IKC 

heeft 90% geregistreerde leraren.  
De overige scholen hebben de ambitie van > 50% geregistreerde leraren 

Vier scholen scoren < 20% geregistreerde leraren: JFK, 
JFK, Molenveld, Elzeneind 

hangt omvang geregistreerde samen met uitvoering van gepande pilot 

scholen zijn de directeuren geregistreerd.  



STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS OSS

 

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2014 STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS OSS 
Pagina 11 

1-8-2014 SKBO 2014 BRIN 2014 2014 + 6% stavaza school vacatureruimte 1-08-2014

40% 86,2440 46% 1-8-2013 totaal wtf LB  per school 1-08-2013

0,3 wtf kandidaten SKBO  gesolliciteerd LB FM 1-08-2014

Blinkerd 3,6 2,7 3,82 3,23 0,59         4,29 1,00 4,23

Elzeneind 4,4 3,3 4,66 4,67 0,01-         5,67 1,00 5,67

In Balans 7,2 5,4 7,63 4,40 3,23         6,82 1,96 6,36

JF Kennedy 3,2 2,4 3,39 4,21 0,82-         5,00 4,21

Fonkeling 14,4 10,8 15,26 11,26 4,01         15,98 1,54 12,80

Korenaer 8 6 8,48 4,64 3,84         6,80 1,54 6,18

Molenveld 6,8 5,1 7,21 5,51 1,69         6,60 1,31 6,82

Nicolaas 5,2 3,9 5,51 4,17 1,34         4,99 3,00 7,17

Pius X 5,2 3,9 5,51 5,37 0,14         7,17 5,37

Polderhof 11,2 8,4 11,87 8,96 2,91         9,62 2,53 11,49

Sterrebos 7,6 5,7 8,06 5,86 2,20         7,03 0,78 6,63

Teugelaar 4,8 3,6 5,09 2,80 2,29         3,80 2,80

Regenboog 4,4 3,3 4,66 3,70 0,96         4,50 0,50 4,20

TOTAAL 86 64,5 91,16 68,79 22,37      88,28 15,15 83,94                     

 
2.A SKBO format formatieplan wordt in maart 2014 opgeleverd. 
 Door BLG P is, als onderdeel van format formatieplan, een spreadsheet ontwikkeld. Deze spreadsheet 

geeft een overzicht van de mogelijke inzetbaarheid van de medewerkers. Door een drietal scholen is deze 
tool uitgeprobeerd t.b.v. inzet schooljaar 2014-2105 12.  

 
2.B Huidige mobiliteitsbeleid actualiseren en vervolgens in verbinding brengen met strategische 

personeelsplanning om vast te stellen: 
� wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is; 
� hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar ontwikkelt; 
� welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele discrepanties op te heffen. 

 Beleidsmedewerker en portefeuillehouder P&O hebben de leergang Strategische Personeelsplanning (SPP) 
gevolgd. Dit biedt de mogelijkheid SKBO een meerjarige aanpak te bieden;  
� om SPP duurzaam op te nemen in het instrumentarium; 
� met activiteiten die mogelijke scenario’s, handvatten en oplossingsrichtingen aanreiken om te kunnen 

anticiperen op veranderende omstandigheden.  
Er is een concept projectplan gemaakt. Met dit projectplan willen we: 
� een SPP voor SKBO opstarten en aangeven hoe P&O daarbinnen gepositioneerd is.  
� SPP introduceren in de beleidscyclus zoals we deze kennen.  
De uitwerking van dit projectplan en daarmee de actualisatie van het huidige mobiliteitsbeleid volgt.  

 
2.C De functiemix is een proces tot 2014. De laatste fase, de sleutel van 46% LB functies, wordt 

uitgevoerd. De vacatures t.a.v. de functiemix worden opengesteld voor alle SKBO scholen. 

 Conclusie: SKBO heeft de sleutel van 40% gehaald op SKBO.   
SKBO komt 7,57 wtf te kort voor de sleutel van 46%.  
 

Onderstaande tabel is de uitgevoerde herijking per 1-10-2013 op de 0 meting van januari 2011. Hiervoor 
is de rekentool functiemix van de sociale partners gebruikt. Deze tool berekent de LB inzet op bestuursni-
veau. 
 

1-8-2013 LA wtf 130,23 

  LB wtf 68,7 

  LA+LB wtf 198,93 

2014 = sleutel FM 40%  40% 79,57 
 

SKBO kiest er voor om uitvoering te geven  aan de functiemix volgens de huidige CAO eis. ( HBO+ oplei-
ding en 50% lesgevende taak) De oranje tabel is de wtf totaal LB functies.  

 
 

1-8-2013 LA wtf 130,23 

  LB wtf 68,7 

  LA+LB wtf 198,93 

2014 = sleutel FM 46%  46% 91,51 

 

 

 

 

 

                                                        
12  Format formatieplanning zal worden aangepast op basis van recent bekende nieuwe cao voor het PO.  
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KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL 
 

Personele bezetting fte's in loondienst 
     

  01-08-2011 01-10-2012 1-10-2013 1-10-2014  
Aantal leerlingen            4.344             4.295   4.206  4.174 13 
Directie              13,4               11,9  13,12  14.32 14 
Onderwijzend personeel            235,7             232,9  227,65 222.72  
Onderwijs ondersteunend personeel              28,7               32,2  29,81 30.44  
Totaal            277,8             277,0  270,58  267,48 15 
      

Ontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar 
     

  01-08-2011 01-10-2012 1-10-2013 1-10-2014  
Aantal leerlingen 0% -1% -2,1% -1 %  
Directie -9% -12% +10,3% +0.9%  
Onderwijzend personeel -4% -1% -2,3% -1%  
Onderwijs ondersteunend personeel -2% 12% -7,4% +0,9%  
Totaal -4% 0% -2,3% -1%  

 
GEVOERDE BELEID INZAKE DE BEHEERSING VAN UITKERINGEN 
 

Op beheersing van uitkeringen investeert SKBO door actief uitvoeren van het AVR-beleid, in afstem-
ming met Arbodienst en Vervanging fonds. Uitgangspunt vormt het beperken van het ziekteverzuim, 
met verantwoordelijkheid voor werknemer én werkgever. We formuleerden streefcijfers voor het ziek-
teverzuim. Om enerzijds ziekteverzuim terug te brengen, anderzijds adequate re-integratie te realise-
ren. Kern van de aanpak is een focus op optimale inzetbaarheid van het aanwezige personeel, een ef-
fectieve begeleiding van de verzuimende medewerker en meer inzicht in de achtergronden van ver-
zuim; werkvermogen en werkbelasting zo goed mogelijk in balans. 
 

3. KWALITEITSZORG 
 

SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maat-
schappelijk belang van het onderwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoorde-
lijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare resultaten. Dit is het hart van kwaliteits-
beleid.  
 

De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: 
� dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en 

kwantitatieve gegevens; 
� dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is; 
� dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt; 
� dat het de interne en externe verantwoording dient. 
 

3.1 Eenheid in verscheidenheid: scholen brengen hun eigen profiel in beeld, geven hun eerste ei-
gen duiding bij de CES16 principes. 

 Alle scholen hebben hun profiel in beeld gebracht en een eerste duiding gegeven bij de CES-principes. Een 
aantal scholen heeft op deze wijze in beeld gebracht waar ze naar toe willen werken en een aantal scholen 
heeft juist aangegeven wat de CES-principes in relatie tot school-ontwikkeling of in relatie tot visie voor 
hen nu in de praktijk betekenen. Twee scholen (Elzeneind en Regenboog) hebben alle CES-principes ge-
duid. De CES-principes die het meest genoemd worden zijn Less is more, depth over coverage en Com-
mitment to the entire school.  

 Bl Fo Ko St Te Mo Pi Po Ib El Rb Ke Ni 

Learning to use one’s mind well      X X X  X X   
Less is more, depth over coverage  X X X  X  X  X X X X 
Goals apply to alle students  X  X    X X X X   
Personalization  X      X  X X   
Student as worker, teacher as coach        X X X X   
Resources dedicated to teaching and 
learning 

    X    X X X   

Demonstration of mastery     X   X  X X   

                                                        
13  Dit betreft het ongewogen aantal leerlingen; gewogen aantal leerlingen 4373 
14  1 wtf CvB, 0,4 wtf inzet Portefeuillehouders en relatief iets grotere formatie voor duo-directeurschap 0,2 en schoolcoör-
 dinatoren (1.9 wtf) maakt hier onderdeel van uit 
15  Dit betreft de bruto inzetbare wtf; totale BAPO bedraagt wtf 11.77 Netto inzetbare wtf 255.71 
16  Coalition of Essentials Schools 
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Commitment to the entire school X  X X  X X X X X X  X 
A tone of decency and trust X       X  X X  X 
Democracy and equity X       X  X X   
 
3.2 In het afnemen van de KwaliteitsVragenLijst 2014 realiseren we de volgende ambities: 
 ambitie Gerealiseerd 
Respons collega’s 100% 7 scholen 100% respons, 2 scholen rond 95% respons 

4 scholen rond 85% respons 
Respons ouders 50% >20 <30% 1 school 

>30 <40% 3 scholen 
>40 <50% 4 scholen  
>50 <60% 3 scholen  
>60 <70% 2 scholen 
>80% 1 school 

Respons leerlingen 90% Op één school na (61%) hebben alle scholen een respons van >90% 
Scholen hebben in de eerste managementrapportage over 2014 verschillen in uitkomsten tussen ambities, scores 
voorgaande jaren (in- en externe benchmark) geanalyseerd en van concrete (verbeter-)acties voorzien. Uitkom-
sten van de KVL zijn door CvB besproken in de managementgesprekken op de verschillende scholen.  
De analyse op Stichtingsniveau maakte eveneens onderdeel uit van de eerste managementrapportage.  
We besloten eerder om de KVL meerdere jaren achtereen af te nemen om zo ook trends te kunnen analyseren. In 
2015 zullen we de KVL nog eenmaal afnemen, waarmee we ook totaalbeeld van een schoolplan periode afronden. 
We maken dan tevens een nieuwe keuze om tevredenheid van leerlingen, ouders, collega’s te meten. Criteria die 
daarbij zeker een rol zullen spelen is: 
� ervaren ‘ evaluatie-moeheid’ > hoe kunnen we snel efficiënt passend bij de doelgroep input ophalen 
� meer specifieke informatie passend bij te maken keuzes (zie rapportcijferscore hieronder, het leert ons weinig) 
� inzet van tools die algemeen voor onze sector in ontwikkeling of gebruik zijn > Vensters PO bijvoorbeeld 
� opvatting kwaliteitszorg > in het samen in gesprek zijn over én aan het werk zijn voor onze kwaliteit (en erop 
aanspreekbaar zijn) liggen krachtigere mogelijkheden dan anonieme vragenlijsten 

� integratie in het totaal van zelfevaluatie 
 

Doelgroep  
Intern gemiddeld  
rapportcijfer 

Extern gemiddeld 
rapportcijfer 

Verschil intern en 
extern 

Management 7,8 7,7 0,1 

Medewerkers 7,6 7,7 -0,1 

Ouders 7,7 7,6 0,1 

Leerlingen 8,0 8,0 0,0 
 

 
BELEIDSGROEP KWALITEITSZORG 
 
3.A Handboek KWZ is op orde. Per beleidsterrein is in een oplegger zichtbaar wat onderdeel uit-

maakt van het beleidsterrein en hoe daarbinnen wordt toegezien op de kwaliteit. De onderde-
len worden jaarlijks geactualiseerd, waar nodig aangepast op gewijzigde wet- en regelgeving 
en helder binnen sharepoint- omgeving gearchiveerd.  

Beleidsterrein  Oplegger  Kwaliteit &  actuali-
teit getoetst 

Versie in sharepoint 
 

ONDERWIJS    
� Aannamebeleid 
� VVE-beleid 
� 1e Opvang Vreemdelingen (aannamebe-
leid) 

� Handboek Zorg & Begeleiding 

Gerealiseerd 
 

Gerealiseerd 20120622 
20130610 
 
20130112 

PERSONEEL & ORGANISATIE    
� Handboek IPB    
FINANCIEN & FACILITY    
� Management & Controlcyclus 
� Uitgangspunten begroting 
� Uitgangspunten ICT 
� Centraal inkoop Beleid 
 

� Risico management 
� Beleid op alternatieve baten 

Gerealiseerd  
Gerealiseerd  
Gerealiseerd 
Deels geëffec-
tueerd 
Gerealiseerd 
Gerealiseerd 

2015 herziening 
afgesproken 

Oplegger richtinggevende 
uitspraken ICT 2013 
20140131 
 
Archivering binnen Share-

point moet worden geop-

timaliseerd 

Samen met de Stichting OOG wordt onderzocht in welke mate we Financiën & Facility verder op elkaar willen af-
stemmen en synchroniseren. E.e.a. heeft invloed op afspraken m.b.t. beleid en uitgangspunten. 
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3.B De organisatiestructuur en het onderliggende managementstatuut SKBO wordt geëvalueerd 
 
 

Directieteam en beleidsgroepen hebben de organisatiestructuur geëvalueerd; een nieuwe opzet is voorge-
teld en globaal afgestemd met RvT en GMR op 3 november. Uitwerking van (kleine) aanpassingen die 
hiervoor nodig zijn in structuur en managementstatuut zijn in voorbereiding. RvT en GMR hebben zichzelf 
als geleding ook geëvalueerd. Zoals voorgenomen wordt gekoppeld aan nieuw strategisch beleid nieuwe 
organisatiestructuur in 2015 vastgesteld. 

 
3.C Het ontwikkeltraject naar een nieuw strategisch beleidsplan (2016 – 2020) wordt ingericht. 
 
 

Het ontwikkel traject is opgesteld en besproken met directieteam, GMR en RvT waarbij tevens globale 
oriëntatie op inhoud (scenario’s voor de toekomst) heeft plaatsgevonden. In 2015 is het ontwikkeltraject 
in uitvoering genomen > zie: www.LeidRaadSKBO.nl  

 
3.D SKBO investeert in communicatie & verantwoording door het:  

� ontwikkelen van infographics bij kwalitatieve resultaten 
� formuleren van enkele richtinggevende uitspraken voor het gebruik van online communicatie 

 
 

� The common principles of Essential Schools vormen de spiegel voor de kwaliteit van ons eigen onder-
wijs. Kernachtige vertaling van de principes, ontwerp van infographics bij ieder principe en een met ge-
ledingen afgestemd basisformat voor inhoudelijke ontwikkeling aan de hand van CES principes binnen 
SKBO is gerealiseerd.  

� Richtlijnen communicatie – ook uitgangspunt bij online communicatie – zijn in samenspraak met Saus 
opgesteld 
Vanuit bekwaamheidsscan ICT – zoals ingevuld door alle collega’s van SKBO – vormt ontwikkeling me-
diawijsheid onderdeel van de professionalisering.  

 
3.E Risico’s SKBO (op het gebied van Onderwijs, Personeel & Organisatie, Financiën & Facility) 

worden in beeld gebracht en vormen daar waar nodig input voor het strategisch beleidsplan. 
 
StaVaZa reeds ‘gepositioneerde’ risico’s Risico’s + hoe terug te brengen (risicomanagement) 

In het bestuursverslag bij jaarrekening 2013 zijn risico’s benoemd o.a. op 
basis van een risico-inventarisatie uitgevoerd door PO-raad  

ONDERWIJS  
  
PERSONEEL & ORGANISATIE 
� Krimp  
 
 
 

 
� Professionele ontwikkeling > waaronder 
waarmaken passend onderwijs in primaire 
proces 
 
 

� CAO ontwikkelingen 

 
In meerjarenbestuursformatieplan concreet personele verplichtin-
gen, uitstroom personeel en (toekomstige verplichtingen) samen-
hangend met krimp in beeld gebracht > risico onder controle 
Aangaan van personele verplichtingen in zorgvuldige procedure 
(afgestemd met interne mobiliteit) uitgewerkt en geëffectueerd. 
Intensivering professionalisering (zie 1.5 en 1.A): 
expertise netwerk IB  
- labellen professionaliseringsbudget aan passend onderwijs 
- inrichting SKBO platform (gedeelde en zichtbare expertise     
SKBO) in samenwerking met KPC.  
uitwerking onderdelen CAO PO 2014, o.a. professionalisering, de 
startende leraar, werkweek van 40 uur  en  uren vakantieverlof 
krijgt zijn beslag in MACON 2015. 

FINANCIEN  
 
� Investeer in een verbeterde verantwoording 
van de samenhang tussen onderwijskundige 
ontwikkeling/doelen en inzet van middelen 

� Screen het inkoopbeleid om tot (goedkope-
re) centrale inkoop over te gaan en verbeter 
hierin het contractmanagement 

� Borg beheersmaatregelen om risicokansen 
en impact te minimaliseren 

� Borg financiële flexibiliteit om sneller bij te 
kunnen sturen  
 
 

� Werk aan een duurzaam herstel van het 
weerstandsvermogen, i.c. investeer in het op 
orde houden van alle financiële ken- en stu-
ringsgetallen 

Ingezette ontwikkeling: 
Professionaliseringsbudget wordt naast kwantitatief nu ook in-
houdelijk gelabeld + verantwoord. 
 
Contractbeheer in samenwerking met Anculus in ontwikkeling. 
Centrale inkoop in professionele aanbesteding voor printen en 
kopiëren opgestart 
Management & control is doorontwikkeld o.a. door interne contro-
les, scherpte in workflow, invoering vier-ogen principe 
Voorstel tot tweemaal per jaar (begroting najaar & meerjaren 
formatie voorjaar) op basis van actuele financiële gegevens 
(waaronder bekostiging) meerjarenperspectief op te stellen is 
voor besproken met GMR en RvT 
Bij voorgaand punt financiële kengetallen richtinggevend (ook als 
onderdeel van uitgangspunten begroting opgenomen), eigen 
norm voor weerstandvermogen opgesteld > 5% 
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� Investeer in een goede SLA met Het Hoog-
huis om managementinformatie (als stu-
ringsinformatie) tijdig en betrouwbaar be-
schikbaar te hebben om op die manier goed 
te kunnen (bij)sturen op zowel de financiën 
als de kwaliteit. 

Formalisering is o.a. ingezet door “Voorstel tot samenwerkings- 
en kostenverdelingsovereenkomst” vast te stellen. 
Verder synchroniseren van M&C met Stichting OOG en HH is in 
ontwikkeling > synchroniseren begroting / grootboek / verant-
woording / controle maakt daar onderdeel vanuit.  

KWALITEITSZORG  
1. KVL > moeheid in omvang / onderdelen 

evaluatie  
� Handhaven KVL in deze periode van strategische beleidsplan > 
mogelijkheid trendanalyse (zie verder 3.2) 

� Uitbouwen interne audit + groeiende kwaliteit hier in > o.a. 
vanuit pilot met de Inspectie het trainen van auditoren. Aanpak 
met Stichting OOG door ontwikkelen.  

 
3.F Voor de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel & Organisatie, Financiën & Facility en Kwali-

teitszorg worden kengetallen opgesteld. Hierbij wordt een relatie gelegd met vensters PO. De 
kengetallen worden als groeimodel in marap I en II weergegeven.  

 
In samenspraak met beleidsgroepen (en afgestemd met RvT) is bij macon 2015 concept overzicht van kengetallen 
opgeleverd > uitwerking in Excell wordt opgeleverd en inhoudelijk gepresenteerd bij de eerste managementrappor-
tage over 2015. Zij bijlage 4 bij dit jaarverslag.  

 

4. FINANCIËN & FACILITY 
 

Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen 
en hebben de beschikking over de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de 
beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat aan de school en stichtingsdoelen 
wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft. Hiertoe is het reali-
seren van een algemene reserve onontbeerlijk. Het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk 
om zo naast continuïteit de meer beleidsrijke ambities waar te kunnen maken.  
4.1 Uitgangspunten begroting 2014 worden gerealiseerd. In 2014 krijgt iedere school een taak-

stellend resultaat (zie budget toedeling). Uitgangspunt vormt sluitende begroting, realiseren 
dotatie voor voorzieningen en afschrijvingen.17 

 
2014   Begroot Uitputting 

   € -108.525  €  - 45.121 
 

                                                        
17 uitputting wordt iedere vier maanden verantwoord 

Hoofdpunten uit de analyse 
 

 
BATEN 

Rijksbijdragen 

De werkelijk gerealiseerde baten zijn € 303.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat extra baten 
begroot in 2015 alsnog zijn toegekend over 2014 (€ 160.000), LGF baten na 1 augustus niet meer vanuit het rijk 
komen (-/- € 140.000) en anderzijds door meevallers € 283.000, waaronder groeibekostiging € 75.000, CAO dek-
king € 47.000 en indexering reguliere bekostiging € 76.000 

Overige baten: 

De overige baten zijn € 394.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door niet in de begroting opge-
nomen IKC-subsidies (€ 93.000), LGF gelden voor de laatste 5 maanden (€ 143.000), afwikkeling SPOM (€ 
133.000).  

Staat van baten en lasten over 2014

Realisatie

2014

Begroting

2014 Afwijking

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 19.103.867 18.801.002 302.864

Overige baten 1.092.765 698.913 393.852

Totaal baten 20.196.632 19.499.916 696.716

Personeelslasten 17.716.519 16.952.870 -763.649

Afschrijvingen 438.877 412.290 -26.587

Huisvestingslasten 904.257 1.104.063 199.805

Overige lasten 1.182.099 1.139.218 -42.881

Totaal lasten 20.241.752 19.608.440 -633.312

Resultaat -45.121 -108.525 63.404
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LASTEN  

Loonkosten De totale loonkosten zijn € 806.000 hoger dan begroot. Voor het grootste deel veroorzaakt doordat 
de loonkosten van alle medewerkers hoger zijn dan op basis van de aannames in het PO-raad begrotingsmodel 
begroot. Daarnaast zijn directietoeslagen, ouderschapsverloven en garantielonen niet correct begroot en is er 
beperkt extra formatie ingezet voor instroomgroepen. Tot slot zijn er hogere lasten als gevolg van een nieuwe cao 
per 01-08-2015 (met name: 1.2% loonsverhoging) 

Extern personeel: De kosten van extern personeel zijn € 95.000 lager dan begroot. Deels doordat verwachte 
inzet voor ICT (€ 50.000) niet is ingezet, deels doordat intern is ingezet in plaats van extern (€ 25.000) en deels 
door lagere inzet (€ 20.000) 

Overige personele kosten: -/- 49.000 De lasten zijn € 49.000 hoger dan begroot. Meer ingezet op deskundig-
heidsbevordering (-/- € 27.000), daarnaast meer ‘overigen’ waaronder inzet externe expertise. 

Afschrijvingskosten: - € 26.000. Investeringen worden om pragmatische redenen afgeschreven vanaf 01-01 
van het volgende jaar en niet direct vanaf ingebruikname. In overleg met de accountant is besloten jaarlijks in de 
jaarrekening te corrigeren voor te weinig geboekt afschrijvingskosten. Dit levert een eenmalige last op van 
€34.000. 

Huisvestingskosten: + € 31.000 als gevolg van lagere kosten klein onderhoud (+€ 34.000) 

Dotatie onderhoudsvoorziening: + 169.000. In 2014 heeft geen dotatie aan de onderhoudsvoorziening plaats-
gevonden. De hoogte van de voorziening is ruim toereikend om toekomstige fluctuaties op te kunnen vangen.  

Overige lasten: -/- 42.000, als gevolg van deskundigenadvies -/- € 42.000 (met name huisvesting) en reproduc-
tiekosten -/- € 30.000 (afrekening 2013 + afwikkeling Itec). Daar staan o.a. lagere representatiekosten (+€ 
16.000) tegenover. 
 

RESULTAAT  

Het resultaat tot en met december is -/- €45.000, + € 63.000 beter dan begroot. 
De overschrijding op de loonkosten van € 806.000, wordt gecompenseerd door: 
• Hogere rijksbijdragen incl LGF + € 443.000 (waarvan € 160.000 begroot 2015; uitgekeerd 2014) 
• Afwikkeling samenwerkingsverband SPOM: + € 133.000 
• Overige baten waaronder IKC subsidies gemeente Oss: + € 93.000 
• Geen dotatie aan onderhoudsvoorziening: + € 169.000 
 

Exploitatie scholen  
 

De resultaten van de scholen kennen een wisselend beeld:5 scholen presteren beter dan begroot, 1 exact volgens 
de begroting en 7 slechter dan begroot. Effecten die voor alle scholen een rol spelen zijn: hogere loonkosten door 
onjuiste aannames in het begrotingsmodel, meevallende rijksbijdragen, hogere overige baten en geen dotatie aan 
de onderhoudsvoorziening. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden voor meer dan 90% door deze 
factoren veroorzaakt. Scholen houden zich dus aan de afgesproken begroting. 
Op het bestuurskantoor is de meevaller vanwege de opheffing van SPOM verantwoord (€ 133.000); daarnaast is 
minder extern personeel ingezet dan begroot (ICT).  
 
Alle scholen leveren de exploitatieoverzichten conform M&C cyclus aan bij de controller.  
 
School Resultaat X € 1000 Resultaat T.o.v. Begroting 
Bestuurskantoor +  187 + 196 
Gem. activiteiten -/- 8 -/- 8 
Pius X -/- 45 -/- 17 
In Balans -/- 5 + 7 
Nicolaasschool + 4 -/- 18 
De Teugelaar -/- 1 -/- 21 
De Fonkeling -/- 82 -/- 87 
Het Molenveld +44 + 20 
De Reg nboog +58 + 23 
De Polderhof -/- 101 -/- 12 
John F. Kennedy -/- 35 + 19 
De korenaer + 15 -/- 9 
Elzeneind -/- 47 -/- 52 
Sterrebos -/- 11 0 
De Blinkerd -/- 19 + 22 
Totaal SKBO -/- 45 + 63 
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4.2 Er wordt een invulling gegeven aan budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van het 

onderwijs (bijvoorbeeld een eigen budget voor de intern begeleiders, vakgroepen etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij 10 scholen is budgetverantwoordelijkheid georganiseerd dicht bij de uitvoering van het onderwijs. Bij 1 
school is er sprake van een betrekkelijk klein budget dat is toegekend. Bij 2 scholen is bedrag dusdanig 
klein dat je het eigenlijk geen budgetverantwoordelijkheid zou noemen (budget totaal rond  € 1.000). 
Budget verantwoordelijkheid wordt door de scholen georganiseerd voor o.a. zorg, leermiddelen, onder-
wijsontwikkeling, kunst & cultuur en ICT. De toegekende budgets (totaal) liggen tussen de € 18.000 en € 
145.000. Scholen verantwoorden over het algemeen overzichtelijk waaraan budgets zijn besteed en in 
welke mate budgets zijn gerealiseerd. Met de scholen zijn afspraken gemaakt m.b.t. budgetverantwoorde-
lijkheid richting 2015. 

 
4.3 Voor de volgende SKBO-ICT-richtinggevende uitspraken (dikgedrukt) hebben wij gekozen en 

vertalen wij in de volgende concrete resultaatafspraken.  
 
Richtinggevende uitspraak ICT SKBO Dat betekent voor onze school Gerealiseerd 
De leerlingen van SKBO zijn bij het 
verlaten van de school in groep 8: 
ICT-geletterd 

De scholen hebben allemaal 4 van de 5 richtinggevende uitspraken gekozen 
door de SKBO scholen. Daarbij zijn: ICT geletterdheid groep 8, inzet pro-
fessionalisering en ICT als onderwerp van gesprek, veruit favoriet. 9 van de 
13 scholen zetten in op de ICT geletterdheid van leerlingen. 11 van de 13 
scholen zetten in op ICT professionalisering. Het is goed om te zien dat ICT 
de juiste aandacht krijgt van de scholen en bijvoorbeeld de ICT Professio-
nalisering wordt opgepakt. Er zal aan de scholen gevraagd worden hoe de 
vertaling van de afspraken inzichtelijk en meetbaar kan worden gerappor-
teerd om ook de effecten in beeld te krijgen.   
 

We kunnen concluderen dat de aandacht voor ICT op alle scholen is toege-
nomen. Netwerk ICT-coördinatoren is ook geïntensiveerd. De urgentie voor 
dit thema is voor alle scholen duidelijk hetgeen resulteert in ontwikkeling 
van ICT leerlijnen voor leerlingen. Scholing voor leerkrachten op team en 
individueel niveau (zie ook 2.1.) Ook wordt er door verschillende scholen 
geïnvesteerd in WIFI netwerken en tablets 

We zetten in op professionalisering. 
De ICT-geletterdheid omhoog, de 
leraar ICT bekwaam. 
Het gebruik van ICT is onderwerp 
van discussie binnen de school. 
Scholen faciliteren toegang tot de 
digitale wereld. 
Parels met parels! 
Koplopers werken samen in een 
kenniskring (PLG) of expertgroep.  
Teach what you preach 

 
BELEIDSGROEP FINANCE & FACILITY 

 
4.A Er komt een brede discussie over de vrijwillige ouderbijdrage als onderdeel van de extra baten 

die scholen ontvangen. De discussie moet leiden tot: 
� Vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage. 
� Uniformiteit m.b.t. de ouderbijdrage op de verschillende scholen. 
� Reductie- en kwijtscheldingsregeling. 
� Transparantie in welke doelen en voorzieningen betaald worden uit de ouderbijdrage. 

  

GMR & MR hebben een debat ouderbijdrage gevoerd. Vanuit dit debat is de afspraak gemaakt dat iedere 
school een discussie rondom ouderbijdrage zou voeren binnen eigen geledingen. Vervolgens zijn er van 3 
MR-en reacties gekomen. Deze reacties waren niet positief. De GMR heeft vervolgens besloten om dit 
onderwerp te laten rusten en geen verder breed onderzoek te doen. Daarmee is ook voor de beleidsgroep 
F&F (met het opleveren van beleidsnotitie “alternatieve baten”) dit thema afgerond. In dit kader is aan 
het directieteam is in het najaar de mogelijkheid voor crowdfunding in het onderwijs gepresenteerd 
(www.geefonderwijs.nl). De eerste projecten voor scholen van SKBO zijn hierop ‘aangevraagd’. 
 

 
4.B Centraal inkoop beleid wordt gerealiseerd en/of voorbereid op:   

� Kopiëren 
� Licenties 
� Onderdelen in het onderhoud van onze gebouwen  
� Contractbeheer wordt uitgevoerd. 

 
 

Printen/ kopiëren  
Eind 2014 heeft aanbesteding (Europees) plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een nieuw contract 
met leverancier Konica-Minolta.  
Licenties 
Er is gestart met een inventarisatie van de meest afgenomen licenties binnen SKBO. Besloten is om dit 
onderdeel onder te brengen bij aanbesteding leermiddelen zoals die voor 2015 gepland staat.  
Onderhoud gebouwen 
Waar mogelijk worden zaken inmiddels slim gecombineerd (bijvoorbeeld controle van installaties). Huis-
vesting en beheer is in 2014 (en eerste helft 2015) een omvangrijk dossier. Enerzijds om dat warme 
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overdracht van gebouwen vanuit de gemeente naar ons is voorbereid / wordt uitgevoerd (buitenonder-
houd), anderzijds omdat het overnemen van het beheer van de Horizonscholen in voorbereiding is (uit-
voering geven aan lopende contracten maakt daar onderdeel van uit). Daarnaast geven Stichting OOG en 
SKBO vorm aan in gezamenlijkheid beleggen van dossier gebouwen (beheer, onderhoud, ontwikkeling 
strategisch beleid, inkoop). 
Contractbeheer 
Gezien de samenwerking met Hooghuis en OOG hebben we gekozen om gezamenlijk op te trekken in het 
traject om tot ‘contractbeheer’ te komen. Eerste inventarisaties en gesprekken hebben plaatsgevonden.  
Met Anculus is verkend welke mogelijkheden er zijn om daarbij passende ondersteuning te krijgen.  
In 2015 onderzoeken we hoe in samen met Hooghuis en OOG invulling gaan geven op dit dossier. 

 
4.C ICT 
 
4.C.1 BASIS OP OR-

DE > Beleids-
groep F&F 
 
� Goede ICT-
infrastructuur 

� Welke devices 
� ICT-expertise 
in beeld 

 1. ICT-VISIE SKBO > RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN 
 � ICT-beleid SKBO in enkele richtinggevende uitspraken  

� Operationalisering op schoolniveau van (een deel van) richtinggevende 
uitspraken in macon 2014 > zie 4.2 

Iedere school heeft minimaal twee richtinggevende uitspraken opgeno-
men in het Macon en concreet uitgewerkt. Op de ICT-coördinatoren bij-
eenkomsten in 2014 is dit onderwerp van gesprek geweest. Opbrengst 
is dat we middels een placemat in beeld gebracht waar een school mee 
bezig is, wat men op een andere school wil halen en wat men kan bren-
gen.  
Daarnaast hebben de ICT-coördinatoren de mogelijkheid om d.m.v col-
legiale consultatie op schoolbezoek te gaan. En wordt gezamenlijk beleid 
ontwikkeld en uitgevoerd > zie bijvoorbeeld onze websites.  

 2. ONZE PROFESSIONALITEIT > in afstemming met P&O 
  � Vanuit de in 2013 uitgevoerde 0-meting analyseren op welke professi-

onalisering we inzetten als organisatie (school zie 2.1)  
� Positie ICT-coördinatoren 

 Er heeft onder alle collega’s van SKBO een O-meting ICT-bekwaamheid 
plaatsgevonden die op hoofdpunten is geanalyseerd (verantwoord in de 
eerste managementrapportage)  
Een nieuwe meting in 2015 moet inzicht geven in de ontwikkeling die we 
doormaken op het gebied van ICT bekwaamheid. Vraag en aanbod 
m.b.t. professionaliseringswensen wordt verder op elkaar afgestemd.  

 3.  DOORONTWIKKELEN & EXPERIMENTEREN  > in afstem
 ming met Onderwijs 

 � Wat doen we, wat kunnen we, wat willen we?  
- praktoraat in uitvoering 
- ondersteuning in de scholen 
- ICT & Educatie / educatieve software 

 Zie ook 2.1.  Praktoraat heeft van januari tot en met de zomervakantie 
gedraaid. Dit varieerde van inspiratie tot eigen vaardigheid vergroten. 
Praktische ondersteuning en workshops zijn is ook binnen teams gerea-
liseerd.  
 

Op https://skbooss.wordpress.com/ is een site ingericht m.b.t. het kun-
nen bijwonen van een grote diversiteit in ICT workshops voor alle col-
lega's van SKBO.  Collega’s werken op basis van de input van de eerder 
afgenomen ICT-scan aan hun ICT bekwaamheid en afspraken in het 
managementcontract.  
 

Op de grote SKBO studiedag (3 oktober) zijn er op één van de locaties  
zevental ICT-workshops gegeven; mediawijsheid, Prowise, werken met 
tablets, werken met een digitaal keuzebord, SharePoint en stopmotion-
filmpjes maken.  
 

Ten aanzien van het item ondersteuning in de scholen is er een planning 
gemaakt. Op regelmatige basis bezoekt bovenschools ICT-coördinator  
de scholen om o.a. opgespaarde problemen op te lossen. In geval van 
crisis is hij op afroep beschikbaar. 
 

De ICT-coördinatoren zijn meer eigenaar van de thema’s en agenda van 
de ICT-coördinatorenbijeenkomsten. De bijeenkomsten van de ICT-ers 
worden in belangrijke mate gebruikt om uit te wisselen wat er beschik-
baar is in educatieve software (en hardware: tablets).  
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4.C.2 Er komt een projectgroep met deelnemers van verschillende scholen en geledingen die het 

gebruik van dotcomschool als SKBO leerlingvolgsysteem gaan evalueren. Evaluatiepunten zijn 
o.a.:  
� Gebruikersvriendelijkheid. 
� Ondersteuning van  verschillende formats (PDF, Word e.d.). 
� Import (koppeling) Cito-LOVS & DOD.  
� Mogelijkheden volgen en analyseren leerlingen gegevens (groepsniveau). 
� Vergelijking met andere leerlingvolgsystemen. 
 

De uitkomst van de evaluatie moet leiden tot een go or no-go in verder gebruik van dotcom-
school als leerlingvolgsysteem voor SKBO en de keuze voor een ander leerlingvolgsysteem.  

  

De projectgroep heeft een voorlopig advies uitgebracht. Dit advies luidt: in 2015 doorgaan met Dotcom  
versie 5. Deze versie voldoet in principe aan de wensen van de (eind)gebruikers. Het is wel noodzakelijk 
dat de scholen de juiste begeleiding krijgen bij de implementatie van versie 5. Hiervoor zijn inspanningen 
van gebruikers en leverancier vereist (scholing, begeleiding). Tevens lijkt het noodzakelijk om te investe-
ren in verschillende ‘extra’ modules die aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Er is besloten dat 
twee leden van de projectgroep de implementatie van versie 5 op de scholen gaan begeleiden. 
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KWANTITATIEVE GEGEVENS FINANCIËN & CONTINUÏTEIT  
 

In onderstaand overzicht in de meerjarenbegroting te vinden. Uitgangspunten hierbij zijn de cijfers uit 
de jaarrekening 2014 en de begroting 2015. De meerjarenbegroting is in beginsel gebaseerd op de 
begroting 2015, waarbij aanpassingen zijn doorgevoerd voor wat betreft de loonkosten (formatie 
meerjarenbestuursformatieplan), de rijksbijdragen (aantal leerlingen + bekostigingsniveau per leerling 
volgens PO-raad) en afschrijvingskosten (meerjaren investeringsraming). Als gevolg van stijgende in-
komsten per leerling en constant veronderstelde kosten ontstaat een positief resultaat in 2016 en ver-
der. Op dat moment zal worden bezien in hoeverre deze middelen beleidsrijk ingevuld kunnen worden. 
 

 
 

 
Balansposities: voor de bepaling van de balanspositie worden kortlopende vorderingen en schulden 
gelijk gehouden. Uitzondering hierop is 2015; de eindbalans 2014 vertoont een vertekend beeld als 
gevolg van het te laat afdragen van loonheffing en (pensioen)premies; hiervoor is in 2015 gecorri-
geerd. Vaste activa sluiten aan bij de MIR. Voorzieningen zijn constant buiten de onderhoudsvoorzie-
ning, waarbij wordt aangesloten bij het geldende meerjarig onderhoudsplan (MOP). 
 

JaarrekeningBegroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Meerjarenraming 2014 2015 2016 2017 2018 2022

Jaarrekening 2014 + begroting 2015

Leerlingenaantal 4.206                4.174                4.099                4.054                4.044                3.928                

1-10-13 1-10-14 1-10-15 1-10-16 1-10-17 1-10-18

Factoren
CAO effect 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inflatie 1% 1% 1% 1%
Besparing op inkoop 1% 0% 0% 0%
Rente op schuld overheid
WTF 263             265             261             259             257             250             
Loonkosten / wtf 63.713        62.592        62.592        62.592        62.592        62.592        
Extra bekostiging (PO-raad)
€ / leerling 17               51               73               73               
Leerlingmutatie -2,1% -0,8% -1,8% -1,1% -0,2% -2,9%
Formatiemutatie 1,2% 1,0% -1,5% -1,0% -0,4% -2,9%

E X P L O I T A T I E

Baten

Rijksbijdrage 19.103.867      19.527.438      19.176.561      18.966.036      18.919.252      18.376.563      

Bekostigingswijzigingen 69.341              207.430           294.538           286.089           

Overige baten 1.092.765        917.149           900.669           890.781           888.584           863.095           

Totaal 20.196.632   20.444.586   20.146.572   20.064.246   20.102.374   19.525.748   

Totaal baten 20.196.632 20.444.586 20.146.572 20.064.246 20.102.374 19.525.748 

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen incl uitkeringen 16.728.431      16.600.135      16.352.582      16.183.346      16.117.087      15.654.776      

Extern personeel 506.003           681.325           681.257           688.069           694.950           701.900           

Overige personele kosten 482.085           413.670           417.806           417.806           417.806           417.806           

17.716.519      17.695.129      17.451.645      17.289.222      17.229.843      16.774.482      

Materiele lasten

Afschrijvingen (vanuit MIR) 438.877           460.247           493.404           510.409           501.806           501.000           

Dotatie groot onderhoud -                    288.868           291.819           291.819           291.819           291.819           

Huisvestingslasten 904.257           863.776           713.776           720.914           728.123           735.404           

Administratie/beheer 175.954           275.378           270.430           270.135           272.164           267.001           

Inventaris/apparatuur/leermiddelen 787.543           559.210           554.654           548.564           547.211           531.515           

Overige kosten 218.602           248.795           244.325           241.642           241.046           234.132           

2.525.233        2.696.274        2.568.407        2.583.484        2.582.169        2.560.870        

Totaal lasten 20.241.752 20.391.404 20.020.052 19.872.705 19.812.012 19.335.353 

Resultaat 45.120-      53.183      126.520    191.541    290.362    190.395    
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De financiële kengetallen zijn op orde. SKBO voldoet aan de externe vereisten die worden gesteld.  
Gezien de positieve ontwikkeling in de meerjarenbegroting ontwikkelen de kengetallen zich de komen-
de jaren positief, zodat ook zal worden voldaan aan de interne wens om het weerstandsvermogen om-
hoog te brengen naar 8%. In 2014 worden solvabiliteit en kapitalisatiefactor negatief beïnvloed door 
een incidenteel hoger balanstotaal als gevolg van het te laat voldoen van loonheffingen en premies. 
Voor de liquiditeit geldt het omgekeerde. 
 

 

DE SOORTEN EN OMVANG VAN BELEGGINGEN EN BELENINGEN 
 

De laatste obligaties (ter grootte van 903 K) zijn in 2013 verkocht. Er zijn geen langlopende schulden 
bij financiële instellingen. 

Meerjarenraming 2014 2015 2016 2017 2018

Begroting 2015

B A L A N S

ACTIVA

Vaste Activa

Materiele - 2.644.531        2.728.025        2.545.360        2.524.042        2.530.610        

Financiële - 

2.644.531        2.728.025        2.545.360        2.524.042        2.530.610        

Vlottende Activa

Vorderingen (voornamelijk bijdragen 

OCW) 1.215.426        1.215.426        1.215.426        1.215.426        1.215.426        

Liquide middelen incl schatkist 1.350.545        440.630           816.385           1.073.151        1.385.537        

2.565.971        1.656.056        2.031.811        2.288.576        2.600.963        

Totaal activa 5.210.502        4.384.081        4.577.171        4.812.618        5.131.573        

PASSIVA

Eigen Vermogen 1.150.881        1.204.064        1.330.583        1.522.124        1.812.486        

Voorzieningen 992.847           980.017           1.046.588        1.090.494        1.119.087        

Kortlopende schulden 3.066.775        2.200.000        2.200.000        2.200.000        2.200.000        

Totaal passiva 5.210.502        4.384.081        4.577.171        4.812.618        5.131.573        

Financiële kengetallen

Meerjarenraming 2014 2015 2016 2017 2018

Voss/ABB: 

Vermogensbeheer Commissie Don

Solvabiliteit (EV / balanstotaal)

Inclusief voorzieningen 41% 50% 52% 54% 57% > 30%

exclusief voorzieningen 22% 27% 29% 32% 35%

Kapitalisatiefactor
(balans totaal / baten) 26% 21% 23% 24% 26% < 35%

Weerstandsvermogen (vermogen 
/ baten) 5,7% 5,9% 6,6% 7,6% 9,0% Intern: minimaal 5%; streven 8%

Budgetbeheer

Liquiditeit (current ratio) 84% 75% 92% 104% 118% 50%-150%

Rentabiliteit (winstmarge) -0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 1,4% 0 - 5%
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VOORUITBLIK 2014 EN VERDER > CONTINUÏTEIT  
 

Van Kwaliteit door eenheid in verscheidenheid naar Pas op de Plaats  
In 2011 bracht SKBO de basis op orde.  
Met een basis op orde konden we onze focus verleggen naar onze inhoudelijke ambities op de korte en 
langere termijn. Het in beeld brengen en (door)ontwikkelen van onze leerling ondersteuning en het 
meer expliciet zijn over onze onderscheiden kwaliteiten, maakt daar onderdeel van uit. We werken aan 
de ontwikkeling van een eigen norm 18. 
 

In 2012 startten we met een nieuwe schoolplanperiode. 2015 Is het laatste kalenderjaar van deze 
schoolplan periode.  
2012 > ambities in beeld 
2013 > zorg voor elkaar 
2014 > kwaliteit door eenheid in verscheidenheid 
2015 > pas op de plaats  
 

Pas op de plaats. Op weg naar een nieuw kompas.  
Onze surplace om een “overzichtelijke positie om te zetten in tactisch voordeel” .Een voordeel maken 
in relatie tot de uitdagingen die voor ons liggen. Surplace is een pas op de plaats die je zonder bewe-
ging niet kunt maken.   
 

Wie vooruit wil kijken, zal eerst terug moeten zien.  
2015 dus enerzijds om de beleidsvoornemens van de voorbije periode verder te verankeren. Ander-
zijds de ruimte nemen om hernieuwde focus op de toekomst te maken. Met welk perspectief voor ogen 
maken we onze prachtige verantwoordelijkheid, goed onderwijs voor kinderen in de gemeente Oss, 
waar. We stellen in 2015 onze strategie / visie op onderwijs, school, ondersteuning en opvang op.  
Kortom: we zetten de schoolplanperiode 2016 – 2020 neer.  
Wie zijn wij? Waar gaan we voor? Hoe doen we dat? Waar zie je dat aan? 
 
CONTINUÏTEIT   
 

Prognoses  
 

We hanteren hiervoor de prognoses zoals die door de gemeente Oss zijn opgesteld die we voorjaar 
2014  hebben geactualiseerd: ingeschatte grote afwijkingen – op basis van daadwerkelijke leerlingen 
in de scholen – zijn door directeuren zijn aangegeven, en verwerkt.  
 
Naam school Brin ll-en 

1-10-13 
ll-en 

1-10-14 
ll-en 

1-10-15 
ll-en 

1-10-16 
ll-en 

1-10-17 
Bs Pius X 03TC 271 263 263 263 260 
In Balans 05IM 418 391 369 355 342 
Bs Nicolaas 06XU 316 346 392 403 413 
Bs De Teugelaar 09PE 256 235 228 221 210 
Bs De Fonkeling 10HV 797 797 797 814 820 
Bs Het Molenveld 10 YG 310 315 328 338 352 
IKC De Regenboog 10ZN 139 145 130 127 130 
Bs De Polderhof 11QU 463 437 401 379 379 
Bs John F. Kennedy 12BO 133 126 122 115 114 
Bs De Korenaer 12KS 423 419 414 401 396 
Bs Elzeneind 20KF 244 265 232 227 223 
Bs Sterrebos 20KR 321 316 313 302 298 
Bs De Blinkerd 20KT 115 119 110 109 107 
SKBO totaal  4.206 4.174 4.099 4.054 4.044 
Afwijking t.o.v. jaar daarvoor  -1,5 % -1 % -1,1% -1,1% -0,2% 
 
 

 
Structurele formatie  
 

                                                        
18  In 2012, 2013, 2014 bezochten collega’s SKBO scholen en de conferentie van Coallition of Essential Schools (CES) in 
 Amerika. De door CES opgestelde tien principes van essentieel leren vormen voor SKBO de spiegel om te reflecteren op 
 ons onderwijs, onze onderwijskwaliteit. 
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De structurele formatie is de formatie die nodig is om onderwijs te realiseren voor ’t aantal leerlingen 
dat wordt verwacht. Naar verwachting zal het aantal leerlingen de komende jaren verminderen van 
4.206 per 1 oktober 2013 naar circa 4.044 per 1 oktober 2017.  
 

SKBO heeft gekozen voor de regeling werkgelegenheidsbeleid 19. Doelstelling van het werkgelegen-
heidsbeleid is het behoud c.q. het uitbreiding van werkgelegenheid. Werkgever en werknemer werken 
actief mee aan het optimaal inzetten van instrumenten van personeelsbeleid ter voorkoming van ge-
dwongen ontslag. 
 
Leeftijdscategorie 
 

  
 

De ervaring leert dat er verschillen zijn tussen de 
getallen van de prognoses en het werkelijke 
schoolbezoek. Jaarlijks worden de prognoses daar-
om opnieuw bijgesteld. De hiervoor inzichtelijk 
gemaakte krimp en de leeftijdsopbouw van ons 
huidige personeel rechtvaardigt de veronderstelling 
dat we vooralsnog het werkgelegenheidsbeleid 
waar kunnen maken. 

BELEID FACILITY > GEBOUWEN  
 

� Gebouwen moeten deugen voor het onderwijs wat we dagelijks realiseren. 
� Daartoe moeten gebouwen regulier conform ook wettelijke afspraken (in juiste verdeling met nu 

nog de gemeente) onderhouden worden, waarbij we een goed onderhoudsniveau voorstaan. 
� De voorziening onderhoud moet een dusdanige omvang hebben dat deze per locatie een positief 

saldo kent in toekomstige jaren. Hierbij zijn ook reeds de lasten van de horizonscholen voorzien. 
� We streven kostenegalisatie na (dit is o.a. in samenspraak met de Directie Rekenschap afgestemd). 

Dit betekent dat ieder jaar de gemiddelde last voor de komende 20 jaar wordt gedoteerd. Uitzon-
dering hierop zijn panden die de komende 10 jaar worden gerenoveerd, gesloopt of verlaten. Hier-
voor is een termijn van 10 jaar gehanteerd. 

� Meerjaren onderhoudsplanning stevig verankeren in Meerjaren bestuursformatieplan waardoor ver-
binding met: 
- toekomstvisie op onderwijs 
- toekomstvisie op huisvesting (waaronder duurzaamheid) & demografische gegevens 

 
Dat betekent dat we afstemmen op de volgende ontwikkelingen:  
1. verdere doorcentralisatie van gebouwbeheer van gemeente naar schoolbestuur; per 1 januari jl zijn 

wij ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van onze gebouwen; hiertoe is een warme 
overdracht met de gemeente Oss gerealiseerd.   

2. gewenste doorcentralisatie van gebouwbeheer van 5 Horizonscholen (nu volledig bij gemeente) > 
doorgeschoven naar januari 2016. Overdracht beheer en onderhoud wordt in projectgroep voorbe-
reid.   

3. toekomstvisie langere termijn gebouwen (over 10 jaar en verder): voor het voortbestaan van onze 
kleine scholen en de kwaliteit daarbinnen hebben we reeds geanticipeerd door het meer wijkgericht 
organiseren van o.a. het management.  Het volledig betrouwbaar vastleggen van SKBO uitgangs-
punten voor de lange termijn is ook nog afhankelijk van: 
- nog niet scherp overheidsbeleid t.a.v. voortbestaan van kleine scholen én de wijze waarop de 
 andere Osse besturen daarop zullen anticiperen; 
- de wijkgerichte benadering die we voorstaan en de (on)mogelijkheden die hier bij ontstaan in 
 samenwerking met collega onderwijsbesturen, organisaties kinderopvang, maatschappelijke / 
 gemeentelijke organisaties. En de IKC ontwikkelingen die ook hier mee samenhangen. 
- Samenwerking met Stichting OOG > vormgeving van dossier gebouwen (inclusief beheer, on
 derhoud en contractmanagement) wordt momenteel onderzocht. 

                                                        
19  Zie CAO-PO artikel 10.2 

1 15-24 6 2%

3 35-45 80 22%

4 46-55 80 23%

5A 55-60 75 18%

5B 60 > 31 9%

375 100%

2 25-34 104 27%
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BIJLAGE 1  Factsheets Managementrapportages 1, 2  
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BIJLAGE 2: ONDERWIJSOPBRENGSTEN 
 

20140312    Overzicht resultaten M-toetsen  Cito-LOVS   (januari / februari ) 
 Pius X  In Balans���� Nicolaas  De Teugelaar De Fonke-

ling���� 
Het Molen-

veld���� 
IKC Regen-

boog  
De Polderhof J.F. Kenne-

dy���� 
De Koren-

aer���� 
MS Elzen-
eind���� 

Sterrebos���� De Blinkerd���� Onder-
grens 

M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A > < 

DMT 
M3 

22.0 24 29.5 25 21.9 26 23.9 23 23.9 21 24.5 22 22.6 21 25.5 21 26.2 21 24.0 23 27.2 21 25.0 21 33.2 27 21 

DMT 
M4 

55.8 52 54.2 49.5 52.5 59 53.8 49 56.3 51 55.3 51 56.9 52 52.5 48 61.9 55 60.6 54 61.9 48 58.0 52 55.6 52 48 

BL M6 33.0 32 34.9 34 35.5 34 36.9 33 32.9 34 33.1 33 25.7 30 26.4 32.6 23.6 26 35.7 32 37.1 29 27.3 30 27.0 26 26 32 

R&W 
M4 

60.0 63 54.0 57.5 50.0 52 49.9 50 54.7 57 48.1 53 37.6 46 56.9 53.8 52.4 53 54.0 50 60.7 48 52.6 50 54.0 50 45 50 

R&W 
M6 

88.2 85 91.1 91.7 87.3 87 87.1 85 88.3 89 88.7 85 84.4 79 80.6 85.4 80.1 79 90.5 86 90.7 91 80.1 81 81.2 79 79 84 

Ind.tuss
en-opbr. ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����    

Legenda: M = gerealiseerde score A = ambitie (Macon) Onder ondergrenzen Boven ondergr. / onder ambitie Boven ambitie / ondergrens 
insp. 

 15
% 

15
% 

Ambitie onder ondergrens 
 

20140312                                                        Resultaten Cito-eindtoets 2014  (februari) 
 Pius X In Balans Nicolaas Teugelaar Fonkeling Molenveld Regenboog Polderhof JF Kennedy Korenaer Elzeneind Sterrebos Blinkerd 

Schoolgroep20 13 3 8 12 4 15 54 6 32 4 17 19 40 
Ondergrens 533.2 534.8 534.0 533.4 534.6 532.9 527.6 534.3 530.3 534.6 532.6 532.3 529.2 
Gemiddelde 535.2 536.8 536.0 535.4 536.6 534.9 529.6 536.3 532.3 536.6 534.6 534.3 531.2 
Bovengrens 537.2 538.8 538.0 537.4 538.6 536.9 531.6 538.3 534.3 538.6 536.6 536.3 533.2 
Ambitie 535.2 537.2 535.0 534.0 535.0 535.0 529.0 536.3 531.0 537.5 533.8 536 532.0 
Lln 8 - deelname 30 – 30 57 – 56 40 – 37 40 – 37 99- 98 36 - 36 16 – 13 75 – 74 21 - 20 57 – 57 32 - 32 42 - 39 13 - 13 

% niveau toets 23 4 14 30 15 42 56 24 5 2 41 23 23 

Gerealiseerd  534.7 536.1 533.8 531.5 534.3 535.3 532.4 ↑↑↑↑ 535.1 534.1 539.0 ↑↑↑↑ 534.7  537.1 ↑↑↑↑ 536.0 ↑↑↑↑ 
Legenda:  Onder ondergrens Boven ondergr. / 

onder ambitie 
Boven ambitie / onder-
grens insp. 

↑↑↑↑ = boven bovengrens inspectie 
 

20140000      Overzicht resultaten E-toetsen  Cito-LOVS   (juni / juli) 
 Pius X���� In Balans���� Nicolaas���� De Teu-

gelaar���� 
De Fonke-

ling���� 
Het Molen-

veld���� 
IKC Regen-

boog���� 
De Polder-

hof���� 
J.F. Kenne-

dy���� 
De Koren-

aer���� 
MS Elzeneind Sterrebos���� De Blinkerd Onder-

grens 

E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A > < 

DMT 
E3 

36.0 37 43.6 37 31.9 40 33.6 36 33.6 33 36.0 33 34.3 34.5 37.2 - 39.4 33 37.1 - 33.3 33 37.4 33 39.6 36 33 

DMT 
E4 

63.1 61 58.7 58 57.9 63 56.7 57 63.7 59 64.1 59 60.9 56 65.4 - 69.2 63 63.7 - 65.7 56 67.7 60 59.2 60 56 

BL M6 33.0 32 34.9 34 35.5 34 36.9 33 32.9 34 33.1 33 25.7 30 26.4 32.6 23.6 26 35.7 32 37.1 29 27.3 30 27.0 26 26 32 

R&W 
E4 

68.2 73 65.1 69 61.4 62 61.8 62 65.8 68 55.7 62 54.6 57 66.0 - 61.0 64 62.1 - 69.3 56 65.6 61 65.2 61 56 61 

R&W 
E6 

93.9 90 95.5 108 91.4 92 93.5 90 91.7 94 93.6 90 88.3 84 87.2 - 81.2 84 95.8 -  
 

84 85.4 86 85.7 84 84 89 

Ind.tuss
en-opbr. ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����  ����    

Legenda: E= gerealiseerde score A = ambitie (Macon) Onder ondergrenzen Boven ondergr. / onder ambitie Boven ambitie / ondergrens 
insp. 

 15
% 

15
% 

Ambitie onder ondergrens 

                                                        
20 Schoolgroep = percentage gewogen leerling op teldatum. 
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BIJLAGE 3 Resultaten Marap II (2014 totaal) in vogelvlucht  
 

ONDERWIJS 
 

Alle scholen 
 

1.1 De eindopbrengsten (Cito Eindtoets) liggen op of boven de voor de school geldende ondergrens.  21 
1.2 De tussenopbrengsten Taal en Rekenen (Cito Lvs) liggen op of boven de voor de school geldende ondergrens.  
1.3 De scholen met op tel datum 01-10-2011 > 15% doelgroep lln: Molenveld, Regenboog, Pius X, Elzeneind, Sterre-

bos, Blinkerd,John F. Kennedy hebben in 2014 de items met betrekking tot Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) gerealiseerd 

22 

1.3.1 Binnen de groepen 1/2 wordt gewerkt met het volgsysteem KIJK!  
1.4 Sociale kwaliteit  
1.4.1 Systeem SEO  
1.4.2 Pestprotocol/afspraken  
1.4.3 Incidentenregistratie  
1.5 Vormgeving basisondersteuning Passend onderwijs 23 
1.6 Alle  scholen werken samen aan een doorgaande lijn (basis van IKC) en waar mogelijk - binnen de vastgestelde 

kaders –in de richting van een IKC. 

24 

 

Beleidsgroep 
 

1.A De beleidsgroep heeft in het eerste kwartaal van 2014, op basis van de analyses van de Schoolondersteuningspro-
fielen (SOP’s) geformuleerd op welke wijze zij de scholen afzonderlijk of als geheel kan en wil faciliteren t.b.v. de 
ontwikkeling van de kwaliteit van de basisondersteuning: 

 Professionalisering & inzet interne experts  
 Ondersteuning in de vorm van kadernotities en beleidsstukken   
 Inrichting & Positionering  25 
1.B leerwinst- en toets discussie   

De beleidsgroep organiseert debatten met belangstellenden rondom het toets beleid met als resultaten antwoor-
den op vragen als: * waarom doen we wat we doen? * doen we de goede dingen op de goede manier? * welke 
alternatieve mogelijkheden zijn er om over je ontwikkeling te verantwoorden? 

 

 

PERSONEEL & ORGANISATIE 
 

Alle scholen 
 

2.1 Minimaal 1 % van het P-budget wordt gereserveerd voor professionalisering 
ICT en Passendonderwijs maken daar onderdeel van uit 
Inhoud wordt kwalitatief en kwantitatief geduid. 

 

2.2 Ziekteverzuim < 5%, Ziektefrequentie <1%. Het vastgestelde Arbo – Verzuim - Re-integratiebeleid wordt uitge-
voerd. 

 

2.3 Registratie van leraren en schoolleiders in de geijkte instrumenten zijnde lerarenregister.nl en schoolleidersregis-
ter.nl  

dr 

lk 
 
 

Beleidsgroep 
 
 

2.A SKBO format formatieplan wordt in maart 2014 opgeleverd. 26 
2.B Huidige mobiliteitsbeleid actualiseren en vervolgens in verbinding brengen met strategische personeelsplanning om 

vast te stellen: 
� wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is; 
� hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar ontwikkelt; 
� welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele discrepanties op te heffen. 

 

2.C De functiemix is een proces tot 2014. De laatste fase, de sleutel van 46% LB functies, wordt uitgevoerd. De vaca-
tures t.a.v. de functiemix worden opengesteld voor alle SKBO scholen. 

 

 

KWALITEITSZORG 
 

Alle scholen 
 

3.1 Eenheid in verscheidenheid: scholen brengen hun eigen profiel in beeld, geven hun eerste eigen duiding bij de CES 
principes. 

27 

3.2 In het afnemen van de KwaliteitsVragenLijst 2014 realiseren we vastgestelde ambities  
 

Beleidsgroep  
 

                                                        
21  Teugelaar Fonkeling Nicolaas onder ondergrens. Sterrebos Blinkerd IKC Regenboog boven bovengrens. 
22  De agenda is zeer ambitieus voor één jaar en het eigenaarschap meer tijd. 
23  Aan doelstellingen voortkomend uit schoolondersteuningsprofiel wordt door alle scholen gewerkt. Dit s een doorlopend 
 proces binnen de scholen. 
24  Alle scholen zijn op verschillende niveaus (procesmatig en functioneel) in overleg met de opvangorganisaties. Dit proces 
 loopt door in macon 2015. 
25  Doorlopend proces  
26  Weliswaar in de vorm van een Excel sheet; implementatie van de CAO liet op zich wachten 
27  Eerste duiding komt rond, verdere verankering proces van jaren. 



STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS OSS

 

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2014 STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS OSS 
Pagina 28 

3.A Handboek KWZ is op orde. Per beleidsterrein is in een oplegger zichtbaar wat onderdeel uitmaakt van het beleids-
terrein en hoe daarbinnen wordt toegezien op de kwaliteit. De onderdelen worden jaarlijks geactualiseerd, waar 
nodig aangepast op gewijzigde wet- en regelgeving en helder binnen sharepoint omgeving gearchiveerd.  

28 

3.B De organisatiestructuur en het onderliggende managementstatuut SKBO wordt geëvalueerd  
3.C Het ontwikkeltraject naar een nieuw strategisch beleidsplan (2016 – 2020) wordt ingericht.  
3.D SKBO investeert in communicatie & verantwoording door het:  

� ontwikkelen van infographics bij kwalitatieve resultaten 
� formuleren van enkele richtinggevende uitspraken voor het gebruik van online communicatie 

 

3.E Risico’s SKBO (op het gebied van Onderwijs, Personeel & Organisatie, Financiën & Facility) worden in beeld ge-
bracht en vormen daar waar nodig input voor het strategisch beleidsplan. 

 

3.F Voor de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel & Organisatie, Financiën & Facility en Kwaliteitszorg worden kenge-
tallen opgesteld. Hierbij wordt een relatie gelegd met vensters PO. De kengetallen worden als groeimodel in marap 
I en II weergegeven.  

 

 

FINANCE & FACILITY 
 

Alle scholen: 
 

4.1 Uitgangspunten begroting 2014 worden gerealiseerd. In 2014 krijgt iedere school een taakstellend resultaat (zie 
budget toedeling). Uitgangspunt vormt sluitende begroting, realiseren dotatie voor voorzieningen en afschrijvingen. 

 

4.2 Er wordt een invulling gegeven aan budget verantwoordelijkheid dicht bij de uitvoering van het onderwijs (bijvoor-
beeld een eigen budget voor de intern begeleiders, vakgroepen etc) 

29 

4.3 Voor de volgende SKBO-ICT-richtinggevende uitspraken (dikgedrukt) hebben wij gekozen en vertalen wij in concre-
te resultaatafspraken.  

30 

 
 
Beleidsgroep  
 

4.A Er komt een brede discussie over de vrijwillige ouderbijdrage als onderdeel van de extra baten die scholen ontvan-
gen. De discussie moet leiden tot: 
� Vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage. 
� Uniformiteit m.b.t. de ouderbijdrage op de verschillende scholen. 
� Reductie- en kwijtscheldingsregeling. 
� Transparantie in welke doelen en voorzieningen betaald worden uit de ouderbijdrage. 

 

4.B Centraal inkoop beleid wordt gerealiseerd en/of voorbereid op:   
� Kopiëren 
� Licenties 
� Onderdelen in het onderhoud van onze gebouwen  
� Contractbeheer wordt uitgevoerd. 

31 

4.C.1 Basis op orde 
ICT visie 
Professionaliteit 
Doorontwikkelen en experimenteren 

 

4.C.2 Evaluatie dotcomschool  

 

                                                        
28  Archivering binnen SharePoint kan beter geoptimaliseerd worden 
29  Op alle scholen is sprake van budgetverantwoordelijkheid bij collega’s in de school. De omvang en mate van verant-
 woording verschilt. Voor 2015 afspraken aangescherpt. 
30  Zoals het resultaat voor 2014 geformuleerd is, hebben we het resultaat bereikt. Ontwikkeling van ICT is echter een 
 stevig doorlopend proces ook weer tot onderdeel macon 2015 gemaakt. 
31  Printen/kopiëren Europese aanbesteding gerealiseerd. Licenties wordt tot onderdeel van aanbesteding leermiddelen 
 gemaakt (2015). Contractbeheer krijgt z’n vervolg in werkaf spraken met Stichting OOG (dat geldt ook voor onderhoud 
 gebouwen in 2014) hier zaken als controle op de systemen centraal gerealiseerd.  
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BIJLAGE 4: Concept overzicht kengetallen 2015 
 

conceptoverzicht > uitwerking volgt in Excell 
 
Per beleidsterrein wordt er bij managementrapportage – en tussentijds waar gewenst / afgesproken – overzicht 
van kengetallen aangeleverd met: 
- Trend over drie jaar (waar mogelijk) 
- Globale conclusie + actiepunten. 
Onderstaande wordt per beleidsterrein in Excel uitgewerkt / gevisualiseerd waar mogelijk etc. 
 
ONDERWIJS 
Gegevens teldatum 1 oktober enig jaar 
 
School (juiste brin 
volgorde ) 

4-7 
jaar 

Vanaf 8 
jaar 

Totaal kinderen 
per school 

Waarvan  
Gewichtenleerling 
 0,3 

Waarvan  
gewichtenleerling  
1,2 

Impuls 
gebied ja/nee 

Dalton In Balans                
Nicolaas            
Teugelaar          
IKC Regenboog          
Molenveld           
Fonkeling          
Pius X            
Korenaer                                                     
J.F. Kennedy                                                         
Dalton Polderhof                                                         
Sterrebos       
Blinkerd       
Montessori Elzeneind                                                          

  
SKBO totaal 4-7 jaar Vanaf 8 jaar Waarvan  

Gewichtenleerling 
 0,3 

Waarvan  
gewichtenleerling  
1,2 

Impuls 
gebied aantal scholen 

2012               
2013           
2014         
 
Schoolresultaten Eindtoets afgelopen 3 jaren ( TABEL JAN invoegen) 
Schooljaar  2011-2012 2012-2013 2013-2104 
Aantal leerlingen    
Schoolgroep    
Schoolscore    
Norm schoolgroep minimaal                            
Gemiddeld % goed op taal    
Gemiddeld % goed op rekenen & wiskunde    
Gemiddeld % goed op studievaardigheden    
 
Resultaten gedurende schoolperiode 
De resultaten van de Cito‐eindtoets en tussenopbrengsten 
Opnemen tabel JAN opbrengsten> ter overweging aantal leerlingen toevoegen en aantal leerlingen met een eigen 

leerlijn met extra ondersteuning 3006. (EERDERE TABEL OOK VAN JAN)  

 

Kengetallen 3006 (1 oktober) drie items Jan toevoegen: 

- Aantal gevoerde MDO 

- Aantal aangevraagde arrangementen bij 3006 

- Aantal toekenningen aangevraagde 3006 

 

Aanmaken tabel met trends. 
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TABEL OPNEMEN GECERTIFICEERDE DYSLEXIE, DYSCALCULIE, HOOGBEGAAFDHEID... 
 

Kengetallen door – en uitstroom enig schooljaar   
 

Onderwerp Aantal leerlingen 
Aantal leerlingen op 1 oktober dat voor de tweede keer in het 
leerjaar zit. (groep 2 t/m 8) 

 

Aantal leerlingen dat is doorgestroomd ( versnellers)  
Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
een andere basisschool.  

 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is ingestroomd vanuit een andere 
basisschool.  

 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
het speciaal basisonderwijs (SBO). 

 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar 
het SO (Expertisecentra). 

 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO.  
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het praktijkon-
derwijs. 

 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het leerwegon-
dersteunend onderwijs (LWOO). 

 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: 
- VMBO- Havo - Havo / VWO- VWO 

 
 

 
PERSONEEL 
 

FORMATIE SKBO  01-okt-14   01-okt-15 
Formatie 2014   Formatie 2015 

leerlingaantal = teldatum - 
1 jaar         

gewogen         

DE SCHOLEN  aantal wtf   aantal  wtf 

Directeur DB            

Directeur DC           

locatieleider ( DA)           

Leraar /(Bouw) coördinator  1)           

Intern begeleider            

leraar LA           

leraar LB           

Onderwijsassistent           

Beleidsmedewerker zorg           

administratief medewerker           

concierge            

Medewerker schoonmaak           

subtotaal   0,00 0 0 0,00 

gedetacheerd personeel           

IBN           

HBN           

subtotaal       0 0,0 

TOTAAL  0 0 0 0 0 

 

Inspectiekaart LVS Cito | Volgsysteem primair onderwijs

Bovenschoolse rapportage - SKBO

Schooljaar: 2012-2013

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Lln

Afn

Lln

Tot Gem.

Landelijk gemiddelde 36,1 62 57,6 88

Inspectienorm < 15% 33,0 56,0 61,0 89,0

Inspectienorm >= 15% 33,0 56,0 56,0 84,0

03TC00 - Pius X 34 34 40,2 36 37 63,3 36 37 72,1 33 34 91,4

05IM00 - In Balans Daltononderwijs 57 57 38,7 50 50 60,9 50 50 66,6 61 61 92,9

06XU00 - Nicolaas 39 40 34,2 40 43 65,3 40 43 61,3 31 35 87,4

09PE00 - De Teugelaar 35 35 35,0 33 34 65,8 33 34 63,2 33 33 89,3

10HV00 - De Fonkeling 87 90 37,4 104 109 60,3 104 109 63,3 105 106 92,0

10YG00 - Het Molenveld 38 41 34,8 37 37 57,6 37 37 54,9 29 31 92,0

10ZN00 - De Zonnevogel 13 16 41,4 19 23 61,0 19 23 54,3 12 17 89,1

11QU00 - De Polderhof Daltononderwijs 58 60 26,9 56 57 63,8 56 57 63,1 74 74 90,2

12BO00 - J.F. Kennedy 18 18 45,7 17 17 69,6 17 17 63,8 27 29 90,7

12KS00 - De Korenaer 50 50 39,6 50 50 70,7 50 50 66,5 60 60 94,0

20KF00 - MS Elzeneind 26 28 44,2 23 26 56,7 24 26 60,0 38 39 95,1

20KR00 - Sterrebos 43 45 41,2 49 49 63,5 49 49 58,3 40 41 88,7

20KT00 - De Blinkerd 14 14 44,4 16 17 66,7 16 17 58,1 16 17 83,5

Bestuur 37,4 63,1 62,7 90,9

Groep 6 - Eind

Rek-Wisk 2012

Groep 3 - Eind

DMT 2009

Groep 4 - Eind

DMT 2009

Groep 4 - Eind

Rek-Wisk 2012
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De streefformatie van een school vanuit het meerjaren bestuursformatieplan is gebaseerd op de volgende ratio’s: 
- 20 Leerlingen (gewogen) per leraar 
 - 26 Leerlingen (gewogen) per groep 
 - 1 fte MT op 210 gewogen leerlingen 
 - 1 fte IB per 260 gewogen leerlingen 
 
1-10- enig jaar Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen / functie 
 
Functie M V <25  25-34 35-44 45-54 55-59 aa60 Totaal 
DIR          
OP          
OOP          
 
 2012 2013 2014 
1 15-24 Getal % getal % getal % 
2 25-34       
3 34-45       
4 46-55       
5a 55-60       
5b 60+       
 
Kengetallen Ziekteverzuim en Ziektefrequentie. Afgelopen 3 jaar 
 
SKBO ZVP ZMF  gerealiseerd 
2014 <5%   
2013 <5%   
2012 <5%   
 
Uitstroom gegevens per 1-10-enig jaar 
Pensioen gerechtigde leeftijd aantal wtf 
Natuurlijk verloop voorgaand 
schooljaar   

aantal Wtf  

 
Bevoegdheden / opleiding  
 
FINANCIËN & FACILITY  
 

Solvabiliteit 
Eigen vermogen / Balanstotaal 

 > 30 %     (Don)                 SKBO:  
 

Kapitalisatorfactor  
Balanstotaal / Baten 

< 35 %     (Don)                  SKBO:  
 

Weerstandvermogen 
Vermogen / baten 

>    5%    (Intern)                   SKBO:  
 

Liquiditeit (liquide middelen / kortlopende schulden) 50-150%   (Don)                 SKBO:  
Realisatie begroting vs exploitatie (standaardtabel) Volledige kwantitatieve en kwalitatieve analyse  
Realisatie MIR Kwantitatief: realisatie MIR 
Professionaliseringsbudget 1% P-budget (uitputting: kwantitatief) 
Inzet ICT hardware per leerling Inzet hardware per leerling (norm bepalen): 

- desktop                  norm: 1 :  5     (voor-
beeld)      werkelijk: 1 : x 
 - devices (mobiel)       norm: 1 : 10    (voor-
beeld)      werkelijk: 1 : x 

Lasten per leerling  
- Huisvestinglasten per leerling  
- Materiële lasten per leerling (bv leermiddelen, print) 
- Administratie & beheer ? > of in P  

 

Lasten per gebouw (naar rato van gebruik): BVO & GVO  
- Energie  
-  

SiriusModel per gebouw / onderling vergelijk-
baar > spiegel naar normeringen in bekosti-
ging 

fulltimers getal % 
Parttimers  getal %  
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BIJLAGE 5 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2015 
 

1. SKBO staat voor onderwijskwaliteit binnen budget, voldoet aan de normen van / voor financiële 
kengetallen. Reguliere dotatie voor voorzieningen en afschrijvingen worden gerealiseerd. 

 

Kengetal Norm  SKBO 32 Toelichting 
Solvabiliteit 
Eigen vermogen / Ba-
lanstotaal  

> 30 % 
(Don) 

53 % Doordat SKBO relatief weinig activa op haar balans heeft staan 
(investeringen in gebouwen, ICT, leermiddelen) is de solvabili-
teit in orde. 

Kapitalisatorfactor  
Balanstotaal / Baten 

< 35 %  
(Don) 

21 % Doordat SKBO relatief weinig activa op haar balans heeft staan 
(investeringen in gebouwen, ICT, leermiddelen) is de kapitali-
satiefactor in orde. 

Weerstandvermogen 
Vermogen / baten 

> 5% 
(Intern) 

5.7% Hier worden geen normen voor gesteld. Ondergrens is 5%, 
waarbij gestreefd wordt naar 8%. In de risicoparagraaf wordt 
dit nader toegelicht 

Liquiditeit (liq middelen / 
kortlopende schulden) 

50-150% 
(Don) 

85 % Met het vrijvallen van de obligaties in 2013 en de extra baten 
uit onderwijs- en nationaal akkoord, liquiditeit op orde.   

 

2. Baten en lasten worden opgenomen daar waar ze kunnen worden beïnvloed. Waarbij voor iedere 
school en BK en AF76 zelfstandige bedrijfsvoering het streven is; de begroting dient sluitend te 
zijn, tenzij….33. 
Bij het toetsen van de individuele begrotingen wordt naast uitgangspunten rekening gehouden met 
niet / nauwelijks beïnvloedbare factoren 34.  

3. CES-principe 6 > Resources dedicated to teaching and learning 
Alles wordt ingezet voor leren en lesgeven: ook het beschikbare geld. 
Ons primaire proces is leidend. De streefformatie van een school vanuit het meerjaren bestuursfor-
matieplan is gebaseerd op de volgende ratio’s: 
- 20 Leerlingen (gewogen) per leraar 
- 26 Leerlingen (gewogen) per groep 35 
- 1 fte MT op 210 gewogen leerlingen 
- 1 fte IB per 260 gewogen leerlingen 

4. Functiemix wordt conform Convenant Leerkracht van Nederland gerealiseerd. 
5. Van de personele baten wordt bij elke school minimaal 1% gereserveerd voor professionalisering; 

met in 2015 wederom de focus op professionalisering in leerling ondersteuning en ICT-
bekwaamheid. 

6. Realisatie begroting wordt drie maal per jaar binnen management &control verantwoord, twee maal 
per jaar als onderdeel van een volledige kwantitatieve en kwalitatieve managementrapportage  

7. Extra investeringen / inzetten budget daar waar positief t.o.v. de begroting is gepresteerd, is mo-
gelijk als:  
- SKBO het als totaal kan betalen; de kengetallen op orde zijn. Hierbij geldt voor het weerstands
 vermogen de streefwaarde van 8%. 
- 75 % van het positieve resultaat in het jaar ervoor kan in de begroting voor het jaar erop wordt 
 opgenomen als extra baten. (25 % valt toe aan de algemene reserve). 
 

UITVOERING/AANPAK 
 

� Jaarlijks wordt een planning opgesteld voor de begroting waarin wordt vastgelegd wat er van wie 
op welk moment wordt verwacht (planning 2015 reeds aan alle geledingen gecommuniceerd). 

� In AF76 wordt enkel nog centrale zorg, en vervanging ondergebracht. De lasten van het bestuurs-
kantoor omvatten de lasten van bestuur, personeel bestuurskantoor, (software)kosten van finan-
ciële en salarisadministratie. Lasten van BK en AF76 worden naar rato doorbelast aan de scholen.  

� Evenals in 2014 wordt als basis het begrotingsmodel van de PO-raad gehanteerd. Aanpassing in 
vergelijk met 2014 is dat niet langer met een genormeerde opslag voor vakantiegeld / eindejaars-
uitkering /sociale premies wordt gewerkt, maar dat historische cijfers (uit HR2DAY) als uitgangs-

                                                        
32  Stand 01012014 (conform jaarrekening 2013) 
33  Een negatieve begroting kan goedgekeurd worden wanneer: Anticiperen op krimp – samenhangend met de CAO  bij
 voorbeeld – niet in één begroting gerealiseerd kan worden. De niet te beïnvloeden gebouwelijke last hoog is. Er sprake 
 is van een aantekening bij basisarrangement van inspectie. Een school die een impuls nodig heeft voor nieuw onder
 wijsconcept, ontwikkeling van een nieuw perspectief waar we als SKBO (alle geledingen) meerwaarde zien voor onze 
 stichting. Samenhangend met de ‘aard’ van voornoemde wordt per businessunit een eindtermijn van niet sluitend pres-
 teren vastgesteld. 
34  Denk hier aan: huisvesting, omvang bapo/ouderschapsverlof, afwijking tussen werkelijke P-last op businessunitniveau 
 en de hoogte van GPL die er in de bekostiging tegenover staat. 
35  Maximale groepsgrootte: Wanneer een school 5 leerlingen naar boven of naar beneden afwijkt van deze ratio moet dit 
 naar tevredenheid verantwoord worden aan de MR van de school en de ouders van de betreffende groep leerlingen. 
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punt worden gebruikt, aangevuld met een inschatting van de ontwikkeling van deze kosten in 2015 
op basis van informatie hierover vanuit de PO-raad en het ministerie.  

� MIR en MOP zijn geactualiseerd. Uitgaven uit de goedgekeurde MIR boven de € 5.000 kunnen pas 
plaatsvinden na toetsing in beleidsgroep Financiën.  

� Er wordt gewerkt met een vervangingspercentage van 5% bij alle BRINs  
� Vanaf 2015 komen baten en lasten van buitenonderhoud voor eigen rekening SKBO. SKBO vormt 

voor deze toekomstige uitgaven een voorziening. De middelen die hiervoor specifiek worden uitge-
keerd worden in de voorziening geplaatst 

� Op basis van gegeven dat in 2014 de werkelijke loonkosten per medewerker aanzienlijk hoger uit-
vielen dan de (genormeerd) begrootte loonkosten + onzekerheid over exacte effect van te ver-
wachten extra bekostiging en nieuwe cao, moet in 2015 worden bezien of de huidige ratio’s haal-
baar zijn / blijven. 

� SKBO kent een aantal voorzieningen (onderhoud, spaarverlof en jubileum). In het begrotingstraject 
wordt getoetst of de hoogte van de voorziening in de pas loopt met de verwachte toekomstige uit-
gaven.  

 
RISICOPARAGRAAF  
 

De begroting is een best mogelijke financiële inschatting van de toekomst. Feit blijft dat we de toe-
komst nooit helemaal kunnen voorspellen. De dag daaglijkse werkelijkheid in een onderwijsorganisatie 
van deze omvang is per definitie een complexe. Het streven naar een weerstandsvermogen van 8 % is 
er dan ook op gericht om flexibel te kunnen anticiperen op die werkelijkheid. In deze paragraaf worden 
de grootste risico’s benoemd en waar mogelijk gekwantificeerd. De genoemde risico’s beperken zich 
tot risico’s die in potentie een substantiële invloed kunnen hebben op de totale exploitatie, waarbij een 
grens van € 100.000 wordt gehanteerd.  
 
Risico omschrijving Consequentie van het 

optreden van het risico 
Risico 

 
Inschatting bedrag Maatregel 

1. Onvoorspelbare 
overheidsfinancie-
ring 

Lagere baten per leerling Hoog 1% van de rijksbijdra-
gen staat gelijk aan 
ruim €200.000 
 

Actualiteiten volgen, kostenniveau 
(formatie) aanpassen op beschikba-
re middelen (ratio’s).Steeds hante-
ren meest recente begrotingsmodel 

2. Onjuiste inschatting 
van de hoogte van 
rijksbijdragen 

Lagere baten per leerling Hoog 1% van de rijksbijdra-
gen staat gelijk aan 
ruim €200.000 
 

kwetsbaarheid verkleingen & conti-
nuiteit waarborgen door in M&C 
samen te werken (OOG, Hooghuis) 
permanente professionalisering  

3. Niet of onvoldoende 
in kunnen spelen op 
leerling krimp. 

Te hoge (personele) 
lasten 

Laag Rijksbijdragen per leer-
ling € 5.500, waarvan 
ruim € 4.500 als perso-
nele last wordt ingezet 
 

Meerjaren 
bestuursformatieplan jaarlijks upda-
ten; krimp in relatie tot natuurlijke 
uitstroom is scherp in beeld en meer 
dan in evenwicht 

4. Claims / klachten 
van stakeholders 
(ouders, leerlingen, 
medewerkers) 

Imago- en/of financiële 
schade 

Middel PM Sterk afhankelijk 
van aard van claim / 
klacht 

Juridische bijstand inschakelen + 
waar nodig procedures aanpassen 
Meer expliciet zijn over wie we zijn, 
onze norm en de wijze waarop we 
die handhaven…. 

5. Onvoldoende be-
heersing van de kos-
ten en budgets 

Kostenoverschrijding Middel 1% van materiele kos-
ten is € 30.000 

Strakkere sturing vanuit CvB en 
Planning & Control 

6. Niet/onvoldoende 
functionerende me-
dewerkers 

Lage onderwijskwaliteit 
en/of extra loonkosten 

laag 1 fte kost op jaarbasis € 
60.000 - € 65.000 

Professionalisering, inzetten p in-
strumenten  

7. Hoger ziekteverzuim Meer vervanging nodig laag Malusregeling vanuit 
vervangingsfonds. 1% 
extra ziekteverzuim > € 
75.000 - € 100.000 
extra lasten 

Monitoren ziekteverzuim en tijdig 
opstarten verzuimbegeleiding. Actu-
eel ziekteverzuim 5%. 

8. Achterstallig onder-
houd gebouwen 

Extra huisvestingslasten Laag PM Deugdelijke MOP (ook extern ge-
toetst) 
 

9. Verplichtingen vanuit 
Wet Werk en zeker-
heid / en verande-
rende regelgeving 
VF/PF 

Extra personele lasten 
Te laat kunnen anticipe-
ren op invoering maatre-
gelen 

middel 1 fte kost op jaarbasis € 
60.000 - € 65.000 

Procedures steeds actueel houden 
Collega’s ondersteunen ze toe te 
passen 
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BIJLAGE 6    
MANAGEMENTCONTRACT 201536 

 

PAS        OP       DE      PLAATS 
 

In 2011 bracht SKBO de basis op orde.  
 
Met een basis op orde konden we onze focus verleggen naar onze inhoudelijke ambities op de korte en langere termijn. Het in beeld brengen en 
(door)ontwikkelen van onze leerling ondersteuning en het meer expliciet zijn over onze onderscheiden kwaliteiten, maakt daar onderdeel van uit. We 
werken aan de ontwikkeling van een eigen norm 37. 
 
In 2012 startten we met een nieuwe schoolplanperiode. 2015 Is het laatste kalenderjaar van deze schoolplan periode.  
2012 > ambities in beeld 
2013 > zorg voor elkaar 
2014 > kwaliteit door eenheid in verscheidenheid 
2015 > pas op de plaats  
 
Pas op de plaats. Op weg naar een nieuw kompas.  
Onze surplace om een “overzichtelijke positie om te zetten in tactisch voordeel” .Een voordeel maken in relatie tot de uitdagingen die voor ons liggen. 
Surplace is een pas op de plaats die je zonder beweging niet kunt maken.   
 
Wie vooruit wil kijken, zal eerst terug moeten zien.  
2015 dus enerzijds om de beleidsvoornemens van de voorbije periode verder te verankeren. Anderzijds de ruimte nemen om hernieuwde focus op de 
toekomst te maken. Met welk perspectief voor ogen maken we onze prachtige verantwoordelijkheid, goed onderwijs voor kinderen in de gemeente Oss, 
waar. We stellen in 2015 onze strategie / visie op onderwijs, school, ondersteuning en opvang op.  
Kortom: we zetten de schoolplanperiode 2016 – 2020 neer.  
 
Wie zijn wij? 
Waar gaan we voor? 
Hoe doen we dat? 
Waar zie je dat aan? 

                                                        
36  In het managementcontract zijn per beleidsterrein resultaten voor alle scholen opgenomen. Daartoe verbijzonderen zij daar waar van toepassing of gewenst de resultaten naar 
 de eigen context en/of nemen ook eigen resultaten op.  Ambities op organisatieniveau zijn in resultaten voor beleidsgroepen vastgelegd. Let wel: ook deze resultaten komen voort 
 uit het primaire proces in onze scholen en worden in samenspraak met betrokkenen gerealiseerd.  
 De wezenlijke kengetallen per beleidsterrein waarover we eveneens tweemaal per kalenderjaar verantwoorden, zijn opgenomen in een bijlage.   
37  In 2012, 2013, 2014 bezochten collega’s SKBO scholen en de conferentie van Coallition of Essential Schools (CES) in Amerika. De door CES opgestelde tien principes van essen-
 tieel leren vormen voor SKBO de spiegel om te reflecteren op ons onderwijs, onze onderwijskwaliteit. 
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ONDERWIJS 
SKBO staat voor 
onderwijs van goede kwaliteit. 
onderwijs waarbij al ons handelen op de ontwikkeling van het kind gericht is. 
 

SKBO staat voor onderwijs met deze kenmerken 
Samen leren 
samen werken en kennis ontwikkelen, met oog voor diversiteit en ieders eigenheid 
Kind centraal 
proces- en resultaatgericht, met hoge verwachtingen, passend bij ieders behoeften en talenten 
Beweging 
op basis van groei en beweging, met een open vizier voor veranderingen 
Omgeving 
in samenhang met de omgeving, met verantwoording, transparantie, reflectie 
 

SKBO biedt onderwijs met een stevige basis, waar kinderen voorbereid worden op een goede toekomst. 
 

 

RESULTAAT 
38 

 

 

ACTIVITEITEN / ACTIES  
 

M1 
 

M2 

 

1.1 Passend Onderwijs 
Voortdurend versterken van de  
kwaliteit basisondersteuning  

 

 

 

Uit de analyse van het schoolondersteuningsprofiel 2013 en de onderno-
men acties in 2014 heeft de school de volgende ambities geformuleerd 
t.a.v. fasen 1 & 2 van begeleiding: 
 

Ambitie Gepland  
1.  
2.  
3.  
  

 
 

 
 
 
 
Gerealiseerd 39  
1  
2  
3  
  

 

 
 
 
 
 Gerealiseerd 
1  
2  
3  
  

 

 

1.2 Sociale kwaliteit 
Leerlingen, collega’s, ouders 
voelen zich veilig in de school  

 

 
 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt systematisch gevolgd 
Incidentregistratie is op orde 
School is bevraagbaar op aanpak pestgedrag 

 
 

 
Gerealiseerd 
 
 
 

 

 
Gerealiseerd 
 
 
 

 

                                                        
38  Kengetallen onderwijs – en analyse daarvan - zoals onderwijsopbrengsten, verwijzingspercentages, doorstroom gegevens zijn opgenomen in bijlage 1.  
39  Groen=Gerealiseerd en verankerd Oranje=gerealiseerd maar nog niet verankerd Rood=niet gerealiseerd  
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Kinderen, collega’s en ouders beoordelen veiligheidsbeleving positief 
Veiligheidsbeleving (KVL-items): Resultaat 2014 Ambitie 2015 
De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school: 

 Ik voel mij veilig op school (L)   
 Leerlingen voelen zich veilig op school (M/P)   
 Mijn kind voelt zich veilig op school (O)   

Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school: 
 Ik voel mij veilig op school (P)   
 Personeel voelt zich veilig op school (M)   

 

A tone of decency and trust & democracy and  equity is herkenbaar binnen de 
school  
 

 
 
Gerealiseerd  
 
 
 
 
 
 
 

 
Zichtbaar in: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zichtbaar in: 
 

 

1.3 Doorgaande ontwikkeling  
 
Voor- en Vroegschoolse Educa-
tie (VVE): In nauwe samenwer-
king met voorschoolse instellin-
gen wordt de ontwikkeling van 
kinderen eenduidig gevolgd en 
ondersteund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integraal Kindcentrum (IKC) 
We realiseren het IKC-kader 
gemeente Oss. Alle scholen 
werken aan INHOUD; waar mo-
gelijk ORGANISATIE & BEHEER 

 

VVE  
de school heeft, eventueel i.s.m. andere scholen, een vve-coördinator. 
de school werkt in de groepen 1-2 met het observatiesysteem KIJK. 
de school werkt in de groepen 1-2 met een gecertificeerd vve-methode en voert 
deze methode conform haar richtlijnen uit. 
leerkrachten en ondersteuners in de groepen 1-2 hebben de scholing m.b.t. de vve-
methode afgerond of zijn hiermee gestart. 
de school kent een nauwe samenwerking met de voorschoolse instellingen door: 
• afstemming in thema’s en activiteiten 
• een warme en koude overdracht conform het vastgestelde overdrachtsprotocol. 
De school heeft haar doelgroep leerlingen in beeld. 
De school heeft ambities geformuleerd voor de te bereiken opbrengsten en maakt 
beide inzichtelijk. 
De school heeft haar ouderbeleid t.a.v. de ouders van de doelgroep leerlingen ge-
formuleerd. 
De school bewaakt de kwaliteit van haar VVE-aanbod (methode) en legt daar ver-
antwoording over af. 
de school heeft hun visie op VVE in het schoolbeleidsplan of taalbeleidsplan opgeno-
men en deze wordt minimaal middels een tekst in de school-/IKC-gids gecommuni-
ceerd. 
De M.R. heeft ingestemd met de operationalisering van beleidsplan VVE. 

 
IKC – INHOUD  
Dekkend aanbod van 0-13 
Één pedagogische visie 
Één visie op passend onderwijs & opvang (zorg) 
Één inrichting van externe dienstverlening 
Één VVE beleid 
Één Kindvolgsysteem 
Gezamenlijk beleid op ouderparticipatie 

 

Gerealiseerd 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
40  Groen=Gerealiseerd Oranje=in ontwikkeling Rood=niet gerealiseerd 
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Dekkend aanbod van 0-13 
IKC – ORGANISATIE 
Één management 
Één verantwoordingscyclus 
Één organisatiestructuur 
Gezamenlijke professionalisering 
Wezenlijke onderlinge afstemming van professionals  
Iedere dag, altijd een eindverantwoordelijke (lid MT) aanspreekbaar 
BEHEER 
Efficiency uit schaalgrootte  
Heldere verdeelsleutels voor baten & lasten 
Één website IKC 
Expertise van betrokken organisaties binnen IKC inzetten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BELEIDSGROEP ONDERWIJS 
 

RESULTAAT  
 

 

ACTIES 
 

M1 
 

M2 
 

  

1.A Passend onderwijs 
 De kwaliteit van licht curatie-
 ve, preventieve ondersteuning 
 is binnen SKBO op orde  
 We werken handelingsgericht 
 

 

 
Verdere implementatie handelingsgericht werken  
Groeidocument >alle leraren zijn er bekend mee en kunnen er i.s.m. de in-
terne begeleider mee werken. 
Alle leraren hebben kennis genomen van de mogelijkheden mbt onderwijs 
voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 
Beleidsgroep Onderwijs & Intern Begeleiders ondersteunen  bij  licht 
curatieve en preventieve ondersteuning 
Intensiveren van de helpdeskfunctie IB 
Concept protocol dyscalculie is opgesteld 
Stappenplan t.b.v. leerlingen met dyslexie, dyslexie-suspected en leerlingen 
met ernstige leesproblemen is vastgesteld  
Kwaliteitscriteria t.a.v. Groepsplan Gedrag zijn opgesteld  
Positionering van alle specialisten binnen de school t.b.v. passende onder-
steuning is helder voor alle betrokkenen; taakomschrijving Intern Begelei-
ders, Taal- & Rekencoördinatoren en gedrag specialisten worden geactuali-
seerd 

 

 
Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1B Toetsing 
 De 6 verplichte toetsen wor-
 den afgenomen (zie overzicht 
 in bijlage 1). Het toetsdebat 
 wordt (verder) gevoerd  
  

 

Toetsoverzicht van alle scholen wordt ter discussie gesteld. Uitgangspunten 
daarbij: 
• het verminderen van het aantal toetsen  
• realiseren van praktijken waarbij kinderen keuzes maken in het demonstre-

ren van hun kennen en kunnen 

 

Zichtbaar in: 
 

Zichtbaar in: 
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PERSONEEL & ORGANISATIE 
Organisatie 
SKBO werkt aan een sterke onderwijsorganisatie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft, waar de uitdaging 
ligt bij de ontwikkeling en begeleiding van kinderen en de herkenbaarheid van de scholen voorop staat.  
 

Onze kerntaak is realiseren van kwalitatief goed onderwijs in onze dertien scholen. SKBO is een katholieke stichting. We nemen kinde-
ren en professionals serieus. Samenwerkend leren, verantwoordelijkheid en autonomie is herkenbaar in wijze van werken en organise-
ren binnen onze stichting.  
 

Gezien onze kerntaak vormt het managen van het primaire proces – het leren van de leerlingen in onze groepen, scholen  - uitgangs-
punt.  
 

Personeel  
Om de hoogwaardige kwaliteit van onderwijs te waarborgen staat SKBO voor een personeelsbeleid waarbij het onderhouden van de 
bekwaamheid van professionals prioriteit heeft.  
We werken binnen SKBO samen in en aan een omgeving waarin: 
� iedereen het beste uit zichzelf en de kinderen haalt 
� iedereen zijn handelen in verband brengt met opbrengsten, resultaten  
� we samen eigenaar zijn van de kwaliteit op de beleidsterreinen onderwijs, personeel en organisatie, kwaliteitszorg en financiën 

 
 

RESULTAAT 41 
 

 

ACTIES 
 

M1 
 

M2 
 

2.1 Professionalisering 
 Ontwikkeling van bekwaam
 heid wordt gestimuleerd en  
 gefaciliteerd  
 

� besteding  1% P-budget vol-

 

Professionalisering Begroot Gerealiseerd Certificaat/diploma Uitputting 
Ontwikkeling  
leerlingenondersteuning 

    

�  
�  

    

Ontwikkelingen ICT     

                                                        
41  Kengetallen Personeel – en analyse daarvan – zoals wtf, leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, ziekteverzuim en frequentie,  zijn opgenomen in bijlage 2. 



 

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2014 STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS OSS 
Pagina 40 

daan.  
� effectuering professionalise-

ring school ondersteunings-
profiel en ICT 

 

 

�  
�  

    

Overig     
�  
�  

    
 

 

2.2 Lerarenregister 
 Leraren SKBO leggen hun be-
 kwaamheids- ontwikkeling 
 vast in registerdossier  

 

Alle leraren van SKBO hebben zich geregistreerd in het lerarenregister 
 

 

Percentage geregi-
streerd: 

 

Percentage gere-
gistreerd: 

BELEIDSGROEP PERSONEEL & ORGANISATIE 
 

RESULTAAT  
 

 

ACTIES 
 

M1 
 

M2 
 

2.A Professionalisering 
 er zijn SKBO middagen voor  
 professionaliseringsactivitei-
 ten, waarbij de kwaliteit is 
 geaccrediteerd voor registratie 
 in het lerarenregister. (=V) 

 

 
 
Commitment to the entire school: aanpak triade gesprekken rondom resul-
taat- en ontwikkelafspraken wordt ontwikkeld (opgenomen in het format 
gesprekscyclus SKBO) 
SKBO-platform > verder zichtbaar maken en verbinden van kwaliteiten colle-
ga’s wordt doorontwikkeld 
Faciliteren van SKBO middagen in samenwerking met KPC voor:  
� taal-, reken en ICT coördinatoren (V)  
� schoolcontactpersonen (V) 
� bouwcoördinatoren (V) 
� OOP 
� ARBO 
� Overige leernetwerken op inhoudelijk thema en/of groep  

 
 

 
Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.B.  Lerarenregister  
Projectgroep Lerarenregister realiseert 
Ontwikkeling registerdossier 
Handleiding 

 
Gerealiseerd 
 
 

 
Gerealiseerd 
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Proefrealisatie met Pilotscholen (Korenaer, Montessorischool Elzeneind, Mo-
lenveld 
Uitrol andere scholen: studiebijeenkomst met alle teams 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

2.C  CAO  2014 e.v. 
 SKBO implementeert de nieu-
 we CAO 

Instrumentarium en bestaande formats worden ingezet en toegesneden op 
SKBO   
Bestaand SKBO P-beleid wordt cao-proof gemaakt 
Informatiemomenten voor medewerkers worden georganiseerd 

Gerealiseerde on-
derdelen 

Gerealiseerde on-
derdelen 

 
 

KWALITEITSZORG 
SKBO als sterke onderwijsorganisatie staat voor kwaliteit op onze dertien scholen en voor het maatschappelijk belang     van het on-
derwijs in de regio. SKBO geeft concreet inhoud aan deze verantwoordelijkheid door zich te richten op vooraf afgesproken, zichtbare 
resultaten. Dit is het hart van kwaliteitsbeleid.  
 
De essentie van kwaliteitszorg is dan ook voor ons: 
� Dat er systematische en cyclische aandacht is voor kwaliteit op basis van heldere kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. 
� Dat het primaire proces, de onderwijskwaliteit in professionele cultuur, de focus is. 
� Dat de verantwoordelijkheid primair bij iedereen in de school ligt. 
� Dat het de interne en externe verantwoording dient. 

 
 

2015 Onderweg naar een nieuw kompas voor de komende schoolplan periode. Dat betekent dat we met en binnen de scholen en onze geledingen sa-

men gericht zijn op nieuw strategische beleid en daaruit voortvloeiend nieuw schoolplan en de meest passende organisatiestructuur daarbij.  

Dat is een reden waarom onderstaande resultaten niet worden onderscheiden tussen “voor alle scholen” en “beleidsgroep KWZ”  42.  
 

 

RESULTAAT 43 
 

 

ACTIES 
 

M1 
 

M2 
 

3.1. Evaluatie strategisch beleid & 
 schoolplan 2012-2016 
 welke beleidsvoornemens zijn 
 gerealiseerd & waaruit blijkt 
 dat  

 StaVaZa StaVaZa 

 
 

3.2. Strategisch beleid & School
 plan 2016 – 2020 44 
 

 

� Strategisch beleid SKBO wordt opgesteld 
� strategisch beleid wordt helder in- en extern gecommuniceerd 
� Visie beleidsterreinen SKBO en scholen wordt opgesteld 45 
� Beleidsvoornemens SKBO & Scholen worden opgesteld 

  

                                                        
42  De voorbereiding / uitvoering van de (verschillende onderdelen bij) onderstaande resultaten wordt in samenspraak met CvB, PF en DT belegd 
43  Kengetallen kwaliteitsvragenlijst – en analyse daarvan –is opgenomen in bijlage 3. 
44  Hiertoe wordt eenduidig, sober format ontwikkeld 
45  Ces principes gelden ook als norm voor onze kwaliteit binnen die beleidsterreinen  
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� Samenhangend met 1.2 (sociale kwaliteit) maken we “zo doen we dat in Oss” 
expliciet 

3.3 Managementcontracten  
 2016 – 2020 

 
 

� Format voor vastleggen van jaarresultaten wordt ontwikkeld 
� Eenduidige aanpak voor verantwoorden (in- & extern) en visualiseren van 
resultaten wordt ontwikkeld > mogelijkheden Vensters PO worden hiertoe ge-
toetst 

  

3.4 Organisatiestructuur  � Evaluatie organisatiestructuur (SKBO) en aanpassing managementstatuut 
wordt geëffectueerd in de organisatie 

� Handboek KWZ wordt binnen alle beleidsterreinen geoperationaliseerd:  
doen we de goede dingen, doen we ze goed en hoe weten we dat wordt per 
beleidsterrein expliciet gemaakt inclusief keuze voor instrumenten.(zie ook 
3.3) 

� De organisatiestructuur binnen de school wordt getoetst op passend zijn bij 
het nieuwe schoolplan  

  

 
 

 

FINANCIEN/FACILITY 
Primair volgt het geld het realiseren van onderwijs; de kinderen gaan hiervoor naar geschikte scholen en hebben de beschikking over 
de juiste materialen. Het financieel beleid is er dan ook op gericht de beschikbare middelen zo dicht bij de kinderen in te zetten zodat 
aan de school en stichtingsdoelen wordt voldaan en de continuïteit van SKBO op de lange termijn gewaarborgd blijft. Hiertoe is het rea-
liseren van een algemene reserve onontbeerlijk. Het opbouwen van algemene reserve is onontbeerlijk om zo naast continuïteit de meer 
beleidsrijke ambities waar te kunnen maken.  
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RESULTAAT 46 
 

 

ACTIES 
 

M1 
 

M2 

4.1 Uitgangspunten begroting 
 2015 worden gerealiseerd.  

 

� Tweemaal per jaar een volledige kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
� Hoofdpunten uit analyse exploitatie worden in Marap opgenomen  
  

Begroot 
 
Gerealiseerd 
 
Verschil  
 
Hoofdpunten 
analyse 
 
 
 

 

Begroot 
 
Gerealiseerd 
 
Verschil  
 
Hoofdpunten 
analyse 
 
 
 

 

4.2 Invulling aan budget verant
 woordelijkheid dicht bij de 
 uitvoering van het onderwijs. 
 
 
 
 

 
Budget 
>€2500 

Belegd bij  Beoogd resultaat Realisatie Resultaat 

      

       

      
 

4.3  Voortdurend versterken ICT 
 Kwaliteit  

 

� ICT-beleid wordt binnen de scholen geëvalueerd 
 

Richtinggevende uitspraak ICT SKBO Evaluatieve opmerkingen Verbetersuggestie 
De leerlingen van SKBO zijn bij het verlaten van 
de school in groep 8: ICT-geletterd 

  

We zetten in op professionalisering. De ICT-
geletterdheid omhoog, de leraar ICT bekwaam. 

  

Het gebruik van ICT is onderwerp van discussie 
binnen de school. Scholen faciliteren toegang tot 
de digitale wereld. 

  

Parels met parels! Koplopers werken samen in 
een kenniskring (PLG) of expertgroep. 

  

 

� Nieuwe websites binnen alle scholen operationeel; als onderdeel hiervan wordt centrale keuze voor ouderportaal gemaakt 
 

BELEIDSGROEP FINANCIEN / FACILITY 
 

RESULTAAT  
 

 

ACTIES 
 

M1 
 

M2 
 

4.A  Uitgangspunten begroting 
 2016 e.v. wordt opgesteld 
 
 

 
Haalbaarheid huidige ratio’s wordt getoetst 
Kader IKC-begroting – met wegvallen subsidie – wordt opgesteld 
Visie onderwijsgebouwen inclusief MOP voor binnen en buitenonderhoud en 

gerealiseerd 
 
 
 

gerealiseerd 
 
 
 

                                                        
46  Kengetallen Financiën – en analyse daarvan – zoals standvanzaken exploitatie, solvabiliteit, weerstandsvermogen, zijn opgenomen in bijlage 4.  
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beheer Horizonscholen is uitgewerkt 
Uitgangspunten begroting 2016  

 

 
 

 

 
 

 

 

4.B  SKBO werkt met goed leer-
 lingvolgsysteem 
 

 
Uitkomst evaluatie DOTCOM (leerlingvolgsysteem) wordt geïmplementeerd 

  

StaVaZA StaVaZa 

 

4.D  ICT  
 Voortdurend versterken ICT 
 kwaliteit 

 
ICT als criterium binnen beleidsterreinen geformuleerd 
Kennisdeling vanuit Pilot werken met devices wordt georganiseerd, mogelijk-
heden share-point hiertoe verder ontwikkeld. 
Nulmeting ICT bekwaamheid + doorontwikkeling mediawijsheid  
Normen “hardware per leerling” worden ontwikkeld 

 

gerealiseerd 
 
 
 
 
 

 

gerealiseerd 
 
 
 
 
 

 

 

4.F  Centrale inkoop  
 

Aanbesteding leermiddelen  
 

StaVaZa StaVaZa 

 

 

  

 


