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1. Inleiding 
 

Hierbij de begroting van 2017. Wat zal 2017 ons brengen? Fusie of verder samenwerking? Nieuwbouw 

BS De Kersenboom. Een andere toekomst voor OBS De Venser in Holland Park? 

 

In ieder geval weten we zeker dat 2017 een veel bewogen jaar zal worden voor zowel Stichting Openbaar 

Onderwijs Primair als voor Stichting Spiritbasisscholen waar wij misschien mee gaan fuseren. In ieder 

geval zal de samenwerking nog intensiever zijn dan de afgelopen jaren. Het antwoord op de vraag ligt bij 

de staatssecretaris of dit allemaal zal lukken. 

 

In juli 2017 bestaat de Stichting ook 12 ½ jaar. 

 

In 2017 wordt er gestart met het bouwen van BS De Kersenboom. De eerste palen gaan in het voorjaar 

de grond in. Na de nieuwbouw van de OBS De Octopus in 2010, BS Noorderbreedte in 2013, OBS De 

Grote Beer in 2014 gaan we in 2018 in een nieuwe Kersenboom. Locatie, geld, tekeningen definitief 

ontwerp, programma van eisen alles zijn klaar bij het verschijnen van deze begroting. 

 

Passend Onderwijs gestart in augustus 2014 begint steeds duidelijkere vorm aan te nemen en in weerwil 

van de landelijke, soms minder positieve geluiden kunnen we in Diemen vaststellen dat de acht 

basisscholen goed samenwerken onder regie van de Adviseur Passend Onderwijs. Er is een goede 

samenwerking met de adviseurs van de Brede Hoed van de gemeente Diemen. Scholen worden steeds 

meer in hun kracht gezet om met elkaar de juiste begeleiding te verzorgen voor alle kinderen in de 

basisschoolleeftijd in Diemen en Duivendrecht 

 

Wat wel veel zorgen baart voor de nabije toekomst zijn de te verwachte kwantitatieve personele tekorten. 

In onze organisatie gaat de komende 5 jaar 25% van het personeel met pensioen. De Pedagogische 

academies in de omgeving kunnen die tekorten onmogelijk op korte termijn aanzuiveren. Het is een 

regionaal probleem rond de grote steden. In 2016 hebben OOP en Spiritbasisscholen een vervangerspool 

van leerkrachten opgericht, maar nu blijkt dat de vervangerspool al een tekort aan leerkrachten heeft. 

 

De schoolgebouwen zijn nu op de Venser en tot de nieuwbouw ook De Kersenboom na, duurzaam 

gebouwd en nieuw. Aardwarmte, luchtbalanssystemen, airco, bijna geen gasinstallaties meer 

(Noorderbreedte en straks Kersenboom), wifi en computergestuurde klimaatbeheersingssystemen. 

Kortom kosten nog moeite is bespaard om de schoolgebouwen voor onze leerlingen en personeelsleden 

zo optimaal mogelijk te krijgen. Echter de besparingen op gasverbruik en dus besparing op kosten zijn 

door het beheer en onderhoud van alle nieuwe installaties minder geworden. Duurzaamheid gaat hand in 

hand met zuinige en doelmatige exploitatie, maar heeft wel zijn prijs. 

 

 

Alan Bains 

Directeur-bestuurder 
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2. Algemeen 
 

 Stand van zaken 2.1.
Stichting Openbaar Onderwijs Primair is het bestuur voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten 

Diemen en Ouder-Amstel. De stichting bestuurt vijf basisscholen in Diemen en Duivendrecht. Eén van 

deze vijf basisscholen, De Kersenboom, is formeel onderdeel van De Venser. 

 

Financieel gezien heeft onze stichting een aantal moeilijke jaren gekend. In 2015 hadden wij een positief 

resultaat van bijna €50.000. Voor 2016 is op dit moment nog geen betrouwbare voorspelling te doen, 

aangezien de compensatiemaatregelen van de structurele loonsverhoging nog niet bekend zijn over 2016. 

In april 2017 zullen wij pas vernemen wat de compensatie voor 2017 zal zijn. Dat maakt begroten voor 

schoolbesturen altijd moeizaam, zeker bij hoge loonstijgingen.  

 

We stellen vast dat het weerstandsvermogen laag is: 5%, waar 10% de bij ons risicoprofiel passend 

geachte norm is. Met andere woorden: de stichting heeft een relatief klein eigen vermogen ten opzichte 

van de totale inkomsten. Een verdere daling, ten gevolge van negatieve exploitatie, beschouwen we als 

onwenselijk. Hierdoor kan een situatie ontstaan waardoor de stichting niet meer in staat is om risico‟s af te 

dekken.  

 

Een en ander leidt tot de conclusie dat de stichting als geheel en de scholen afzonderlijk in de komende 

jaren binnen de totale bekostiging moeten exploiteren. Dit vraagt van alle betrokkenen een strakke 

begrotingsdiscipline. Ook vereist dit dat de administratie voor iedereen transparant is. Dit is essentieel om 

voldoende sturing te hebben op de uitgaven, en dus het in de hand houden daarvan. De resultaten over 

2015, en de ervaringen in 2016 tot nu toe, geven reden tot enig optimisme. 

 

In 2016 zijn wij gestart met een proces waarvan de verwachting is dat het leidt tot een samengaan van 

onze stichting met stichting Spiritbasisscholen. Hoewel op het moment van schrijven nog niet zeker is dat 

de fusie daadwerkelijk tot stand kan komen, is dat wel ons uitgangspunt. Zoals bij alles begroten we 

immers op basis van de verwachtingen, plannen en intenties zoals die op het moment van opstellen 

bekend zijn. Overigens zal het al dan niet doorgaan van de fusie voor de operatie in de scholen in 2017 

weinig gevolgen hebben. 

 

Afgezien van de fusie zal 2017 naar verwachting een relatief rustig jaar zijn voor onze scholen. Grote 

veranderingen, zoals de invoering van passend onderwijs of verhuizingen in de afgelopen jaren, worden 

buiten de ontwikkeling van de Venser, niet verwacht.  

 

 Visie en beleidskaders 2.2.
De visie van stichting OOP luidt als volgt: 

 

 De scholen bieden kwalitatief hoogwaardig en effectief onderwijs, dat voldoet aan de eisen van de 

hedendaagse samenleving. Hierbij worden taakstellende doelen geformuleerd t.a.v. leertijd, 

pedagogisch klimaat, didactisch handelen en leerlingenzorg. De realisatie hiervan dient meetbaar 

te zijn en gemeten te worden. 

 De stichting onderhoudt een efficiënte en resultaatgerichte organisatie, waarin Raad van Beheer, 

bestuur, directeuren, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en 

medezeggenschapsorganen, elk vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid zorg dragen 

voor het verwezenlijken van de missie van het openbaar onderwijs in de gemeenten Diemen en 

Ouder-Amstel. 

 De stichting draagt zorg voor een verantwoorde geografische en onderwijsinhoudelijke spreiding. 
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 De stichting ziet erop toe dat gerelateerd aan de omgeving of aan het doel van het onderwijs elke 

afzonderlijke openbare basisschool recht heeft op een eigen identiteit, vooral waar het gaat om 

onderwijsinhoudelijke aspecten. 

 De stichting benoemt professioneel en enthousiast personeel. Het personeel wordt in staat gesteld 

zijn professionaliteit op peil te houden. 

 

 Bekostiging en allocatie 2.3.
Voor schoolbesturen in Nederland, en dus ook voor OOP, geldt een aantal algemene regels op basis 

waarvan de bekostiging wordt vastgesteld. Het voert te ver om die regels op deze plaats uitgebreid te 

behandelen. Wel is het voor het begrip van de begroting goed om enig inzicht te hebben in de opbouw. 

 

Scholen ontvangen bekostiging, voornamelijk van het Rijk. Hiervoor is een aantal aspecten van belang: 

 Vaste voet. Iedere school ontvangt een vast basisbedrag, ongeacht de omvang van de school.  

 Leerlingentelling, T-1. De overige bekostiging wordt grofweg naar rato van het aantal leerlingen 

berekend. De leerlingen van 4 t/m 7 jaar oud brengen meer bekostiging op dan de leerlingen van 

8 jaar en ouder.  

 Gewichtenleerlingen. Op grond van het opleidingsniveau van de ouders kan een leerling 

“zwaarder wegen” in de bekostiging. Hiervoor moet een ondergrens behaald worden.  

 

Naast overheidsgeld ontvangen school ook uit andere bronnen geld: 

 Gemeentelijk geld. De gemeente Diemen subsidieert het bewegingsonderwijs voor 50% van de 

kosten. Dit is een doelsubsidie, dus niet vrij besteedbaar. Voor de bestrijding van 

onderwijsachterstanden keren zowel Diemen als Ouder-Amstel een bijdrage uit.  

 Samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs, keren een vast 

bedrag per leerling uit voor basis- en aanvullende ondersteuning. Een en ander staat uitgewerkt in 

het hoofdstuk „passend onderwijs‟.  

 Ouderbijdragen. Deze gelden worden -vrijwillig- door de ouders bijgedragen voor “extraatjes” 

zoals schoolreisjes. In de begroting nemen we deze bedragen altijd neutraal op, dat wil zeggen 

dat de geschatte inkomsten altijd gelijk zijn aan de geschatte uitgaven.  

 

We gaan ervan uit dat alle bovenstaande bijdragen niet belangrijk zullen afwijken in 2017. 

 

In beginsel is het streven binnen onze stichting om de scholen zo veel als mogelijk autonoom te laten 

opereren. In onze visie leidt dit ertoe dat de scholen hun aanbod optimaal kunnen laten aansluiten bij de 

wensen van de ouders en de behoeften van de leerlingen. 

 

Vanzelfsprekend zijn er ook beperkingen aan deze beleidsvrijheid. Deze zijn deels opgelegd door 

landelijke wet- en regelgeving, zoals de wet op het primair onderwijs en de cao, en deels binnen onze 

stichting vastgelegd. 

 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 Functieboek: binnen de stichting is vastgelegd in welke functies personeel benoemd kan worden, 

en welke taken daarbij horen. Het functieboek is geactualiseerd in 2016, de instemming van de 

PGMR verwachten wij eind 2016 of begin 2017 te ontvangen. 

 Exploitatie binnen de baten: van scholen binnen OOP wordt verwacht dat zij binnen de baten 

exploiteren. Met andere woorden: als uitgangspunt zijn er geen tekorten op schoolniveau. Alleen 

bij bijzondere omstandigheden zijn, na overleg met het bestuur, tekorten toegestaan. 

 Afwijkingen hier op zijn mogelijk op grond van onderwijskundige overwegingen. 

 Allocatie: het allocatiemodel van OOP kent scholen het budget toe zoals dat op basis van het 

leerlingaantal (T-1) door het Rijk wordt vastgesteld, toe. Hiervan wordt een deel afgetrokken als 
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bijdrage voor de bovenschoolse kosten. Middelen vanuit het samenwerkingsverband en 

impulsmiddelen worden volledig aan de school ter beschikking gesteld. 

 Als vuistregel wordt per 25 leerlingen 1 FTE onderwijzend personeel toegekend. 

 De onderwijskundige inrichting van de scholen is de verantwoordelijkheid van de directeuren. Wel 

vraagt het bestuur de directeuren om uit efficiencyoverwegingen zo veel als mogelijk afstemming 

te zoeken in de aanschaf van lesmethodes en meubilair. 

 Algemeen beleid: op een aantal terreinen (bijvoorbeeld toelating) heeft OOP algemeen beleid 

gevormd. De scholen moeten binnen deze kaders opereren. 

 

 Gezamenlijke inkoop 2.4.
Een deel van de kosten binnen de stichting worden bovenschools gemaakt. Daarbinnen kan onderscheid 

gemaakt worden tussen overheadkosten en kosten voor gezamenlijke inkoop. Dat laatste zij zaken die 

een school in principe ook los kan inkopen, maar die uit praktische overweging (bijvoorbeeld 

kostenbesparing) gezamenlijk gekocht worden. 

 

 Bestuur en management, staf 

Hierbij gaat het om de kosten die samenhangen met het besturen en organiseren van de organisatie en 

de ontwikkeling en uitwerking van beleid. Naar verwachting blijven deze kosten in het komende jaar 

vrijwel gelijk aan die in de begroting 2016. 

 

 Beheerskosten  

Hierbij denken we aan kosten voor het administratiekantoor, de accountant en de arbodienst. Ook deze 

kosten zullen niet (aanzienlijk) veranderen ten opzichte van de vorige begroting.  

 

 Gezamenlijke nascholing 

Ook in 2017 zullen wij samen met Spiritbasisscholen verder gaan in het traject „natuurlijk leren en boeiend 

onderwijs‟. Dit project bevindt zich in een afrondende fase. De kosten hiervan komen ten laste van de 

scholen, naar verwachting een lager bedrag dan in 2016. De komende jaren zal de opgedane kennis 

uiteraard wel worden onderhouden.  

 

 Huisvesting  

Voor het dekken van (toekomstige) onderhoudskosten heeft de stichting een speciale voorziening, een 

aparte spaarpot eigenlijk. De onderhoudsvoorziening is momenteel redelijk gevuld. Het idee is dat er 

jaarlijks en min of meer constant bedrag in gaat, zodat grote uitgaven, zoals voor het vernieuwen van 

dakbedekking, niet in één keer „opgehoest‟ hoeven worden. In 2015 is de onderhoudsvoorziening 

eenmalig extra gevuld, zodat de dotatie (bijdrage) aan de voorziening in 2017 gelijk kan blijven.  

 

 Sturing en controle 2.5.
We stellen vast dat de sturingsruimte voor het management binnen de organisatie beperkt is. Een 

belangrijk deel van de uitgaven ligt vast in personele verplichtingen (80%) en afschrijvingen. Personele 

lasten kunnen praktisch alleen worden beïnvloed als verloop zich aandient, door ervoor te kiezen om een 

vervanging anders in te vullen. Relatief eenvoudig te beïnvloeden zijn de materiële kosten per school, 

zoals de aanschaf van leermiddelen. Door gebruik te maken van collectieve inkoop kunnen de scholen 

hier mogelijk op besparen. 

 

Om voldoende sturing te kunnen uitoefenen op de uitgaven die beïnvloedbaar zijn, hebben de directeuren 

de volgende handvatten nodig: 

 Inzicht in de actuele stand van de uitputting van de begroting 

 Kennis en begrip om deze informatie juist te kunnen interpreteren 
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Het cijfermateriaal wordt geleverd door het administratiekantoor OOG Onderwijs en Jeugd. Periodiek 

ontvangen de scholen kwartaalrapportages, tussentijds kunnen zij via de internetapplicaties „proactive‟ en 

„exact‟ de boekhouding inzien.  

 

Over het versterken van de financiële kennis zijn met de directeuren afspraken gemaakt. Deze zijn erop 

gericht dat het „eigenaarschap‟ en het sturend vermogen van de directeuren versterkt wordt.  

 

 Doelen 2.6.
De missie van onze stichting luidt “samen werken en samen leren”. Dit betekent dat zowel de leerlingen, 

ouders als het personeel verondersteld worden met en van elkaar te leren. Ook betekent het dat van alle 

betrokkenen verwacht wordt dat ze samenwerken. 

 

De belangrijkste concrete doelen voor 2017 voor onze stichting zijn: 

 Samen werken aan duurzame professionaliteit 

 Het bieden van een veilige leeromgeving voor alle leerlingen 

 Helderheid over de samenwerking met Spiritbasisscholen 

 Nascholing personeel: zowel collectief, per school als individueel 

 Het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. 
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3. In de scholen 
 

Vanzelfsprekend vormen de scholen de kern van onze organisatie: daar wordt het onderwijs verzorgd. In 

dit hoofdstuk stippen we de belangrijkste ontwikkelingen per school aan. Voor meer details verwijzen we 

graag naar het jaarplan zoals dat per school opgesteld is.  

 

 Ontwikkelingen per school 3.1.
 

a. Brede school ‘OBS De Octopus’ 

De Octopus had op 1 oktober 2016 294 leerlingen: 157 in de leeftijdsgroep van 4 tot en met 7 jaar, 137 

van 8 jaar en ouder. Het aantal leerlingen vertoont al een aantal jaren een lichte daling. De 

leeftijdsopbouw binnen de leerlingen, geeft reden te verwachten dat in de toekomst weer een beperkte 

groei mogelijk is. 

 

De school staat de komende jaren voor een aantal forse investeringen: 

 Op het plein staat een kunstwerk dat dringend onderhouden moet worden. Op basis van eerdere 

verplichtingen is er geen andere keuze dan dit onderhoud uit te voeren. De riolering veroorzaakt 

al een aantal jaren problemen en verzakkingen van het plein. Om de verzakkingen en andere 

problemen te repareren, en voor de toekomst te voorkomen begroot de school €21.000 in totaal. 

 Het meubilair van alle groepen is aan het einde van zijn levensduur gekomen. Al een aantal jaren 

wordt geïmproviseerd om de aanschaf van nieuw meubilair uit te stellen. De schoolleiding wil de 

komende drie jaren gefaseerd nieuw meubilair aanschaffen, voor de onder-, midden- en 

bovenbouw. Jaarlijks betekent dit een investering van zo‟n €25.000, die in 20 jaar afgeschreven 

zal worden. 

 

De school zal in 2017 een deel van de ICT-hardware vervangen. Daarnaast investeert de school verder in 

een lcd-scherm voor gebruik bij de 4
e
 kleutergroep. Hierdoor stijgen de afschrijvingslasten. 

 

Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit.  

  2016 2017 

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 1.240.409  € 1.304.052 

Overige overheidsbijdrage  € 21.379  € 21.590 

Overige baten  € 87.700  € 86.112 

Totale baten  € 1.349.488  € 1.411.754 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 1.070.474  € 1.158.851 

Overige personele lasten  € 7.804  € 13.500 

Totaal personele lasten  € 1.078.278  € 1.172.351 

     

Afschrijvingen € 20.351  € 27.406 

Huisvestingslasten  € 80.850  € 99.440 

Administratie- en beheerskosten  € -  € - 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 110.037  € 112.200 

Totale lasten  € 1.289.516 € 1.411.397 

     

resultaat  € 59.972  € 357 
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b. OBS ‘De Grote Beer’ 

De Grote Beer had op 1 oktober 2016 119 leerlingen in de leeftijdsgroep 4 tot en met 7 jaar, en 127 

leerlingen van 8 jaar en ouder. In totaal zijn dat 246 leerlingen, een afname met 9 leerlingen ten opzichte 

van 2015. In de loop van het cursusjaar 2016-2017 zal er een grote instroom van kleuters komen vanuit 

Duivendrecht van onder andere de vrijkomende woonruimte in de flats om de school. 

 

Inhoudelijk zet de school in op versterking van het lees- en rekenonderwijs. Dit vraagt 

teamscholingsactiviteiten met extern ingehuurde ondersteuning. Hiervoor begroot de school €8550. 

 

Voor de afronding van de pbs-methodiek (sociale veiligheid) is het zogeheten „Swiss data system‟ 

noodzakelijk. Dit kost €540. 

 

Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit.  

  2016 2017 

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 1.007.616  € 1.077.156 

Overige overheidsbijdrage  € 11.958  € 20.500 

Overige baten  € 48.446  € 50.380 

Totale baten  € 1.068.021  € 1.148.036 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 869.006  € 955.694 

Overige personele lasten  € 6.605  € 7.781 

Totaal personele lasten  € 875.611  € 963.475 

     

Afschrijvingen  € 24.568  € 21.514 

Huisvestingslasten  € 53.012  € 58.100 

Administratie- en beheerskosten  € -   € -  

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 85.896  € 84.300 

Totale lasten  € 1.039.088  € 1.127.388 

     

resultaat  € 28.933  € 20.647 

 

c. Brede school ‘OBS De Venser’ 

De Venser had de afgelopen jaren een dalend leerlingenaantal. Op 1 oktober 2016 telde de school 58 

leerlingen van 4 tot en met 7 jaar, en 67 leerlingen van 8 jaar en ouder. Dat brengt het totaal op 125 

leerlingen, een daling van 15. Voor een belangrijk deel van de leerlingen ontvangt de school geld op 

grond van de gewichtenregeling. Dit wordt ingezet voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.  

 

In 2016 is de school door de onderwijsinspectie als zwak beoordeeld. De verbeterpunten die de inspectie 

aanwees, worden door de school herkend en erkend. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, wat op 

moment van schrijven bijna voltooid is. Met dit verbetertraject hangen (in 2017) alleen nascholingskosten 

samen. 

 

De school verwacht dat het aantal leerlingen, als gevolg van de bouw van de wijk Holland Park de 

komende jaren weer zal stijgen.  

 

Op hoofdlijnen ziet de begroting er als volgt uit.  
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  2016 2017 

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 734.120  € 707.164 

Overige overheidsbijdrage  € 10.807  € 9.863 

Overige baten  € 47.112  € 47.490 

Totale baten  € 792.039  € 764.517 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 683.641  € 651.796 

Overige personele lasten  € 3.150  € 4.750 

Totaal personele lasten  € 686.791  € 656.546 

     

Afschrijvingen  € 15.382  € 11.838 

Huisvestingslasten  € 73.122  € 70.872 

Administratie- en beheerskosten  € -   € -  

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 58.937  € 60.550 

Totale lasten  € 834.232  € 799.806 

     

resultaat  € -42.193  €-35.289 

 

d. Brede school ‘OBS De Kersenboom’ 

De Kersenboom is formeel (vooralsnog) een dislocatie van De Venser, maar opereert als een volledig 

zelfstandige school. OOP exploiteert deze school in gezamenlijkheid met Spiritbasisscholen, wat in de 

praktijk betekent dat Spiritbasisscholen een deel van de kosten draagt. 

De school groeit -al jaren- bijzonder hard. Dit jaar telt de school 152 kinderen tussen 4 en 7 jaar oud, en 

60 van 8 jaar en ouder. In totaal zijn dit 212 leerlingen.  

 

In januari 2017 zal een nieuwe (kleuter-)groep worden gestart.  

 

Op hoofdlijnen ziet de schoolbegroting er als volgt uit.  
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  2016 2017 

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 673.646  € 847.543 

Overige overheidsbijdrage  € 11.218  € 13.776 

Overige baten  € 21.327  € 25.970 

Totale baten  € 706.191  € 887.289 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 480.443  € 608.723 

Overige personele lasten  € 187.372  € 195.932 

Totaal personele lasten  € 667.814  € 804.655 

     

Afschrijvingen  € 6.394  € 11.522 

Huisvestingslasten  € 86.270  € 68.870 

Administratie- en beheerskosten  € -   € -  

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 49.650  € 55.626 

Totale lasten  € 810.128  € 940.673 

     

resultaat - € 103.937  €-53.384 

     

aandeel Spiritbasisscholen (50%)  € 51.969 €26.692 

     

resultaat OOP -€ 51.969 €-26.692 

 

e. Brede school ‘Noorderbreedte’ 

Noorderbreedte bestaat formeel uit twee scholen: De Duif (Spiritbasisscholen) en ‟t Palet (OOP). Het 

totale aantal leerlingen daalt al enkele jaren als gevolg van demografische verschuivingen. In totaal heeft 

Noorderbreedte nu 542 leerlingen; 268 in de leeftijdsgroep van 4 t/m 7 jaar, en 276 leerlingen van 8 jaar 

en ouder.  

 

Beleidsmatig is 2017 een jaar van implementatie en stabilisatie. De afgelopen jaren is veel inzet gedaan 

om de onderwijsprogramma‟s van Oecum. De Duif en OBS ‟t Palet nader tot elkaar te brengen, of in 

gezamenlijkheid te herzien.  

 

De eerder ingezette versterking van het rekenonderwijs wordt in 2016-2017 ondersteund met een cursus 

op de werkvloer. Ook voor de verdere implementatie van de Kanjer-lessen is een herhalingstraining nodig, 

à €4.000.  

 

De komende jaren wil de directie investeren in vernieuwing en verbetering van de ICT-voorzieningen. 

 

Voor Noorderbreedte is het van belang of de bestuurlijke fusie tussen OOP en Spiritbasisscholen door 

kan gaan. Doorgang van deze fusie zou zowel de onderwijskundige als administratieve inrichting van de 

school aanzienlijk vereenvoudigen. Een concreet voorbeeld daarvan is dat onder de huidige regels, de 

klassenindeling nog moet aansluiten bij de inschrijving van de leerlingen. Kinderen van De Duif en ‟t Palet 

mogen niet samen in de klas zijn ingedeeld.  

 

Op hoofdlijnen ziet de schoolbegroting er als volgt uit voor ‟t Palet, onderdeel van Noorderbreedte.  
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  2016 2017 

BATEN    

Rijksvergoedingen  € 803.667  € 859.734 

Overige overheidsbijdrage  € 13.556  € 13.803 

Overige baten  € 22.859  € 30.030  

Totale baten  € 840.081  € 903.567 

     

LASTEN    

Lonen en salarissen  € 709.463  € 705.769 

Overige personele lasten  € 8.565  € 21.046 

Totaal personele lasten  € 718.028  € 726.816 

     

Afschrijvingen  € 24.166  € 33.620 

Huisvestingslasten  € 37.903  € 56.341 

Administratie- en beheerskosten  € 2.030  € - 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  € 55.097  € 63.723 

Totale lasten  € 837.223  € 880.500 

     

resultaat € 2.858  € 23.067 

 

 Leerlingenaantallen 3.2.
Het aantal leerlingen op onze scholen is een van de belangrijkste kengetallen waar de bekostiging op 

gebaseerd wordt. Vanaf 2014 vertoont het totale aantal leerlingen een beperkte groei. Deze groei is niet 

gelijk verdeeld over de scholen, maar wordt voornamelijk door De Kersenboom veroorzaakt.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

De Octopus 344 314 299 300 297 294 

De Venser (inclusief Kersenboom) 217 244 274 306 313 337 

‟t Palet (Noorderbreedte) 248 228 211 188 193 196 

De Grote Beer 271 260 256 253 255 246 

totaal OOP 1.080 1.046 1.040 1.047 1.058 1.073 

 

We zien dat het aantal leerlingen vanaf 2013 weer licht stijgt. Die trend zet zich ook in 2016 voort. Deze 

stijging vindt voornamelijk op De Kersenboom plaats. De leerlingenaantallen op de andere scholen zijn 

lager dan in 2013.  

 

Van de 1.073 leerlingen hebben 82 leerlingen een zogeheten „leerlinggewicht‟. Dat betekent dat de 

stichting extra middelen ontvangt om de (veronderstelde) onderwijsachterstanden bij deze kinderen op te 

heffen. Het gaat voornamelijk om leerlingen op De Venser (33) en De Octopus (33). 

 

Op het moment van schrijven verwachten wij een instroom van circa 80 leerlingen in onze scholen, in de 

loop van het schooljaar 2016-2017. Afgezien van De Kersenboom verwachten we dat deze leerlingen 

binnen de bestaande klassen geplaatst kunnen worden.  

Op grond van de „groeiregeling‟ verwachten wij €40.000 aanvullende bekostiging.  

 

Zoals bekend is vanaf 2015 een verhoogd aantal vluchtelingen in ons land aangekomen. De kinderen 

onder hen verdienen uiteraard goed onderwijs en zijn in beginsel welkom op de scholen binnen onze 

stichting. Wel kan het nodig zijn dat voor hen extra voorzieningen worden geboden. In de eerste plaats 

gaat het dan om extra taallessen, en eventueel ook hulp bij het verwerken van oorlogstrauma‟s.  
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Op dit moment zijn in Diemen en Duivendrecht weinig vluchtelingenkinderen aanwezig. De noodzaak voor 

extra voorzieningen is dus ook nog niet actueel. Mocht dat wel gebeuren, dan rekenen wij op vruchtbaar 

overleg met de betreffende gemeente. 

 

 Gemeenten 3.3.
Stichting OOP opereert in twee gemeenten: Diemen en Ouder-Amstel. Beide gemeenten hebben op basis 

van de wet een externe toezichthoudende functie op onze stichting, in verband met het openbaar 

karakter. Concreet betekent dat deze begroting en ook het jaarverslag worden aangeboden aan de 

gemeenteraden. 

 

Daarnaast vervullen de gemeenten een rol in het lokaal onderwijsbeleid en op huisvestingsgebied. Dit 

laatste element komt in hoofdstuk 5 aan de orde. Per gemeente zijn de belangrijkste regelingen de 

volgende. 

 

Diemen: 

 Bewegingsonderwijs: De gemeente Diemen draagt voor circa 50% bij in de salariskosten van 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De andere helft wordt uit de reguliere bekostiging betaald. 

De bijdrage bedraagt €37.669 in 2017 voor heel OOP.  

 Diemen financiert tevens schoolsportdagen, 50 cent per leerling, totaal voor OOP gaat het om 

€415,50 

 Voor alle scholen betaalt de gemeente mee aan de schoolbegeleiding €27,91 per leerling. Voor 

OOP bedraagt dit €23.190.  

In totaal draagt de gemeente Diemen op deze manier € 61.304,50 bij aan het onderwijs binnen onze 

scholen. 

 

Ouder-Amstel: 

 Bestrijding onderwijsachterstanden: de gemeente subsidieert, met het oog op de populatie van De 

Grote Beer, de inzet van een onderwijsassistent. Zij wordt ingezet bij de bestrijding van 

achterstanden op met name de taalvaardigheid. Hiermee is een bedrag van circa €20.000 

gemoeid. Het schoolbestuur betaalt de andere helft van de loonkosten.  
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4. Bovenschoolse organisatie 
 

 Stand van zaken 4.1.
De bovenschoolse organisatie van OOP bestaat uit een Raad van Beheer, een éénhoofdig bestuur 

(directeur-bestuurder) ondersteund door een managementassistent. Voor de uitvoering van een aantal 

taken en projecten worden externe specialisten ingehuurd. 

 

Bovenschools wordt zeer nauw samengewerkt met stichting Spiritbasisscholenbasisscholen. Dit 

concretiseert onder meer in een gezamenlijk scholingstraject rond het thema “Natuurlijk Leren en Boeiend 

Onderwijs”. 

 

De leden van de Raad van Beheer ontvangen een kleine vergoeding conform de richtlijnen van het VTOI. 

Daarnaast beschikt de Raad van Beheer over een relatief klein budget voor de eigen administratieve 

ondersteuning, lidmaatschappen en professionalisering. Het totaalbudget voor de Raad van Beheer 

bedraagt €13.500. 

 

Enkele posten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, met name binnen de administratie- en 

beheerskosten. Nieuw is dat we €5.000 opnemen voor juridisch kosten. Dit past binnen de trend dat 

ouders vaker en sneller naar de rechter stappen om hun gelijk te krijgen. Ook de kosten voor het 

administratiekantoor zijn gestegen, met name als gevolg van extra afname van diensten.  

 

Het bovenschoolse budget bedraagt in 2017 €799.055. De personele lasten bedragen €388.731. De lasten 

administratie en beheer, waar onder de kosten voor het administratiekantoor, bedragen €272.800. 

 

  2016 2017 

BATEN    

Rijksvergoedingen € 611.316 € 736.258 

Overige overheidsbijdrage 
 

 

Overige baten € 27.600 € 62.797 

Totale baten € 638.916 € 799.055 

  
 

 

LASTEN 
 

 

Lonen en salarissen € 245.452 € 330.647 

Overige personele lasten € 69.500 € 69.902 

Totaal personele lasten € 314.952 € 400.549 

  
 

 

Afschrijvingen € 2.906 € 1.318 

Huisvestingslasten € 85.000 € 90.000 

Administratie- en beheerskosten € 222.520 € 272.800 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen € 4.000 € 14.000 

Totale lasten € 629.378 € 778.667 

  
 

 

resultaat € 1.000 € 20.388 

 

 Organisatieontwikkeling 4.2.
In 2015 zijn wij gestart met een proces waarin we de mogelijkheden tot fusie met Spiritbasisscholen 

verkennen. Momenteel zijn wij voorzichtig optimistisch gestemd over deze mogelijkheden. Gebleken is dat 

binnen beide stichtingen een breed draagvlak bestaat voor een fusie. In de wetgeving en de uitvoering 

daarvan bestaan echter nog obstakels. Daarbij gaat het met name om de beperkingen zoals die uit de 

fusietoets voortvloeien.  
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Mochten deze beperkingen onoverkomelijk blijken, dan verleggen wij onze koers naar een samenwerking 

met Spiritbasisscholen die zo veel mogelijk dezelfde meerwaarde heeft als een fusie. In deze begroting 

gaan wij daar niet vanuit.  

 

De kosten voor dit traject worden gezamenlijk door beide stichtingen gedragen. In deze begroting maakt 

OOP hier € 35.000 voor vrij. Deze kosten zijn in bovenstaande overzicht opgenomen binnen de 

administratie-en beheerskosten. 
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5. Onderwijs 
 

 Kwaliteit 5.1.
Het bestuur en de inspectie beoordelen de kwaliteit op de meeste scholen van OOP als goed. De 

uitzondering daarop wordt gevormd door De Venser. Daar heeft de inspectie in het voorjaar van 2016 

geconstateerd dat het onderwijs niet het niveau heeft dat verwacht mag worden. Inmiddels is een 

uitgebreid verbetertraject opgesteld en in gang gezet. De focus in dit plan ligt op effectiever gebruik van 

de werktijd: de leerlingen en leerkrachten gebruiken hun tijd dus zinvoller. Een extra financiële inspanning 

wordt op dit moment voorzien voor (na-)scholing. 

 

 Interne kwaliteitsborging 5.2.
Alle scholen binnen OOP werken nu een aantal jaren volgens de principes van opbrengstgericht werken. 

Dat betekent dat alle leerkrachten regelmatig analyses, waar nodig ondersteund door de IB‟er, maken van 

de leeropbrengsten van de groep als geheel en van afzonderlijke leerlingen. Hierdoor hebben de scholen 

en de leerkrachten zicht op de gebieden waar verbetering nodig is. 

 

Vanzelfsprekend zijn er ook kwaliteitsaspecten die niet op grond van de leeropbrengsten te signaleren 

zijn. Een voorbeeld hiervan is de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel of de sociale 

veiligheid in de school. Om deze aspecten in beeld te brengen (en te houden), nemen onze scholen 

regelmatig tevredenheidenquêtes af. 

 

 Bewegingsonderwijs 5.3.
OOP hecht waarde aan goed bewegingsonderwijs voor alle leerlingen. De gemeente Diemen deelt dit 

standpunt. Concreet uit zich dit in het feit dat voor de scholen in Diemen 50% van de loonkosten van het 

personeel dat bewegingsonderwijs verzorgt, door de gemeente wordt vergoed. De andere helft wordt 

betaald uit de reguliere Rijksbekostiging. 

 

In Duivendrecht geldt deze regeling niet. Desondanks kiest OOP ervoor om de leerlingen van De Grote 

Beer even veel bewegingsonderwijs te bieden als op de andere scholen binnen het bestuur. De Grote 

Beer draagt uit de schoollumpsum de helft van de kosten hiervoor. De andere helft komt voor rekening 

van het bestuur. 

 

 Passend onderwijs 5.4.
Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs in werking getreden. In algemene zin is het 

doel van passend onderwijs om voor zo veel mogelijk leerlingen een bij de ondersteuningsbehoefte van 

het kind aansluitend onderwijsaanbod te bieden. Dit geldt ook voor kinderen met een zwaardere 

ondersteuningsbehoefte, dat wil zeggen de kinderen die toelaatbaar zijn op het SBO en SO. Voor deze 

leerlingen blijft plaatsing op speciale onderwijsvormen mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om met behulp 

van een zogeheten „arrangement‟ deze leerlingen met aanvullende ondersteuning in het regulier 

basisonderwijs te bedienen.  

 

Organisatorisch zijn de scholen in Diemen aangesloten bij het samenwerkingsverband Amsterdam-

Diemen. Onze school in Duivendrecht is aangesloten bij samenwerkingsverband Amstelronde, gevestigd 

in Amstelveen. De werkwijze van beide samenwerkingsverbanden is in hoofdlijnen gelijk. Er is voor 

gekozen zo veel mogelijk geld ter beschikking te stellen aan de scholen. Hiermee kunnen de scholen de 

ondersteuning in de school versterken. Bij verwijzingen naar het SBO of SO betaalt de verwijzende 

basisschool alleen bij Amstelronde de bijbehorende kosten. Wel verschilt het bedrag per leerling tussen 

beide samenwerkingsverbanden. 

 

Voor alle scholen binnen OOP, dus binnen beide samenwerkingsverbanden voeren wij het beleid dat per 

leerling €125, het bedrag voor basiszorg, wordt toegevoegd aan het formatiebudget personeel. Hiermee 
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financieren de scholen met name de interne begeleiding op schoolniveau en bovenschools. De overige 

middelen, zijn bestemd voor extra zorg. Dit bedrag verschilt per samenwerkingsverband.  

 

Binnen Amsterdam-Diemen is het totale bedrag €135 per leerling, voor Amstelronde is dat €95.  

 

In beginsel zijn de directeuren zelf verantwoordelijk voor de inzet van deze middelen. Middelen die niet 

worden besteed aan extra ondersteuning, worden opgenomen in een bestemmingsreserve (Diemen) dan 

wel een bestemmingsfonds (Duivendrecht), zodat zij herkenbaar beschikbaar blijven voor toekomstige 

inzet. De middelen, die het schoolbestuur ontvangt per jaar worden apart verantwoord naar het 

Samenwerkingsverband over inzet, omvang en bovenal doelmatigheid. 

 

In Diemen hebben de schoolbesturen voor alle scholen afspraken gemaakt over de realisatie van 

Passend Onderwijs. Hierbij gaat het zowel om aanname- en plaatsingsbeleid, als om de extra 

ondersteuning (inclusief overplaatsing van leerlingen) als om de financiën. De uitvoering wordt begeleid 

door de onafhankelijke adviseur Passend Onderwijs. Zij werkt voor alle 4 de schoolbesturen in Diemen. Zij 

bespreekt regelmatig met iedere school de stand van zaken en adviseert concreet over de ondersteuning 

aan individuele leerlingen binnen Diemen. Vanaf 1 augustus 2016 is de APO in dienst getreden van OOP, 

ten behoeve van de vier schoolbesturen. Gelijktijdig is de geldelijke bijdrage van het 

samenwerkingsverband aan de scholen verhoogd. Financieel zal dit geen gevolgen hebben. Er is een 

inleenovereenkomst met de andere betrokken schoolbesturen gesloten, waardoor de kosten gedeeld 

worden naar rato van het aantal leerlingen. De kosten zijn ongeveer 35 euro per leerling per jaar. 
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6. Personeel en professionalisering 
 

In het bestuursformatieplan wordt jaarlijks een planning gemaakt van de inzet van formatie en personeel 

in het komende jaar. De kosten die hier mee samenhangen, zijn deel van de begroting. Doordat het BFP 

op een ander moment vastgesteld wordt, kan in de begroting weinig gestuurd worden op de 

personeelskosten.  

 

De algemene richtlijn binnen OOP is dat er ruimte is voor 1 fte onderwijsgevend personeel per 25 

leerlingen. Als er kleinere groepen zijn binnen de school, moet dat in beginsel gecompenseerd wordend 

door grotere groepen. Afwijkingen op deze regel zijn alleen in overleg met het bestuur mogelijk.  

 

 Situatie 6.1.
Op 1 augustus 2016 waren 91 personen in dienst van de stichting, die in totaal 73 fte vervulden. Dit aantal 

is inclusief vervangers. Het personeelsbestand bestaat voor het grootste deel uit vrouwen (75), met een 

kleine minderheid mannen (16). Ruim een derde, 36 personen, werken fulltime, de andere 55 personen 

zijn parttimers. 

 

De leeftijdsopbouw binnen de stichting ziet er als volgt uit: 

Leeftijd Aantal 

18 tot 25 jaar 4 

25 tot 35 jaar 22 

35 tot 45 jaar 20 

45 tot 55 jaar 14 

55 en ouder 31 

totaal  91 

 

We zien dat het grootste segment binnen de leeftijdsverdeling 55 tot 65 jaar oud is: 31 personen. Hiervan 

zijn 11 personen ouder dan 60 jaar. Dit zal op relatief korte termijn leiden tot een vrij omvangrijke 

vervangingsvraag. In 2017 zullen tenminste 2 leerkrachten met pensioen gaan. 

 

 Vervangers en werving 6.2.
Zoals hiervoor gesignaleerd verwachten wij in de komende jaren een omvangrijke vervangingsvraag in 

verband met pensionering. Daarnaast heeft ieder schoolbestuur uiteraard met regelmaat te maken met 

ander natuurlijk verloop en vervanging ten gevolge van ziekte. Zoals bekend is het aantal pabo-studenten 

al een aantal jaren te laag om landelijk gezien te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag. Een 

lerarentekort is een logisch gevolg. Dit kan ook op korte termijn betekenen dat wij niet alle vervangingen 

meer kunnen garanderen. OOP moet dus zorgen dat zij een aantrekkelijke werkgever is, zodat 

leerkrachten graag op onze scholen willen werken. 

 

Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft OOP samen met Spiritbasisscholen een vervangerspool. Hierin krijgen 

(jonge) leerkrachten een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar tussen 0,6 en 1,0 fte. In totaal 

worden dit 8 arbeidsplaatsen. Deze leerkrachten vervullen zo veel mogelijk de vervangingsvraag ten 

gevolge van verzuim. Er is dus geen aansluiting meer tussen de vervangingsvraag en de 

aanstellingsduur. Hierdoor hebben de betrokkenen meer zekerheid.  

 

Gelijktijdig is de aanstelling in deze pool een manier om te kijken of de samenwerking bevalt. Is dat het 

geval, dan komen de pool-leerkrachten als eerste in aanmerking als er vacatureruimte in de vaste 

formatie ontstaat. In die zin is de vervangerspool dus ook te zien als een voorportaal voor een vaste baan. 

 

Een belangrijk voordeel van werken met de vervangerspool is dat de beperkingen van de wet werk en 

zekerheid (wwz) worden ondervangen. Daarnaast hebben OOP en Spiritbasisscholen samen meer zicht 
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en grip op de kwaliteit van de vervangers. Tenslotte, maar niet in het minst, is de pool een goede manier 

om een aantrekkelijke werkgever te zijn.  

 

 Verzuim 6.3.
De laatste jaren had OOP relatief hoog ziekteverzuim. Met name het langdurig verzuim (langer dan 43 

dagen) was structureel hoog. Dit verzuim werd veroorzaakt door een relatief klein aantal personen die 

bijzonder lang verzuimden. Van een aantal van deze mensen is inmiddels vastgesteld dat een terugkeer 

in het onderwijs niet tot de mogelijkheden behoort.  

 

 

Kort 

0-8 

Kort 

Middel 

8-43 

Lang 

Middel 

43-366 

Lang 

> 366 

Totaal Meldings 

Frequentie 

Verzuim 

duur 

Openbare Basisschool De Octopus 0,80% 0,62% 6,54%   7,96% 1.27 25,67 

Openbare Basisschool De Grote 

Beer 

0,49% 0,96% 4,48%   5,93% 0.55 16,19 

Openbare Basisschool De Venser 0,93% 1,73% 9,90%   12,56% 1.20 8,50 

De Kersenboom 0,79% 0,34% 3,01%   4,15% 0.93 17,46 

Openbare Basisschool 't Palet 0,55%   6,14% 6,38% 13,07% 1.04 4,53 

Bestuursbureau OOP 0,14%       0,14% 0.33 3,50 

Totaal 1% 1% 6% 1% 8% 0.97 16,67 

 

Bovenstaande tabel toont het verzuim per school in schooljaar 2015-2016. We zien dat het verzuim over 

het geheel vrij hoog is, op sommige scholen zelfs erg hoog. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt 

door een relatief klein aantal personeelsleden dat erg lang ziek is. Met deze mensen zijn individuele 

trajecten in gang gezet. We zien echter ook dat de meldingsfrequentie relatief hoog is. Dat betekent dat 

veel mensen zich vaak (doorgaans korte tijd) ziekmelden. Dit cijfer kan worden veroorzaakt onder meer 

worden veroorzaakt door een ongezond leefpatroon van werknemers, onvrede over het werk of de 

leidinggevende, of ongunstige arbeidsomstandigheden. Deze oorzaken hebben als gemene deler dat ze 

relatief goed te beïnvloeden, dus te verbeteren zijn.  

 

Samen met de arbodienst hebben wij een traject ingericht waarbij de oorzaak van het verzuim verder in 

kaart gebracht is. Het algemene doel is om mensen naar vermogen te laten werken, en hen te helpen om 

op een (blijvend) gezonde manier hun werk te doen.  

Voor dit programma is Europese subsidie verstrekt (€10.000), het bestuur investeert hier zelf ook €10.000 

in. Mogelijk wordt samenhangend met dit programma ook training aangeboden.  

 

 Nascholing 6.4.
Nascholing is voor OOP hét middel om het personeel op de scholen kwalitatief op peil te houden. Hiermee 

blijven de leerkrachten aangesloten op de actuele onderwijskundige ontwikkelingen en kunnen zij dus het 

onderwijs verzorgen dat de ouders van onze scholen verwachten. Tegelijk zien wij nascholing als prikkel 

voor de motivatie van het personeel. 

 

Een belangrijk deel van de nascholing vindt plaats binnen het collectieve traject „Natuurlijk Leren en 

Boeiend Onderwijs‟, dat in samenwerking met Spiritbasisscholen wordt uitgevoerd. Dit traject is voor een 

belangrijk deel afgerond. Voor 2016-2017 staan voor iedere school „terugkomdagen‟ gepland. Hiervoor 

nemen we €10.000 in de bovenschoolse begroting op.  

 

Daarnaast maken schoolleiders afzonderlijk keuzes. Het kan nodig zijn om via nascholing de kwaliteit van 

het onderwijs te verbeteren, of om te voldoen aan de minimale veiligheidseisen. Bij dit laatste denken we 

vooral aan de BHV-scholing. Vanaf vorig jaar is ook het begrip „duurzame inzetbaarheid‟ verbonden aan 

nascholing. Ook dit komt ten laste van het schoolgebonden nascholingsbudget. 
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7. Huisvesting en onderhoud 
 

 Stand van zaken 7.1.
In de afgelopen jaren is de huisvesting van OBS De Grote Beer, OBS ‟t Palet (beide nieuwbouw) en OBS 

De Octopus (renovatie, uitbreiding en nieuwbouw) geactualiseerd. Voor BS De Kersenboom verwachten 

wij in de zomer van 2018 de oplevering van een nieuw gebouw. Voor OBS De Venser is dit vooralsnog 

niet aan de orde. 

De kwaliteit van de gebouwen is over het algemeen voldoende tot goed.  

 

De capaciteit van de gebouwen is voldoende voor OBS De Octopus, OBS De Venser en OBS ‟t Palet. 

Meer zorgelijk is de situatie op OBS De Grote Beer en BS De Kersenboom. Voor beide situaties is het 

bestuur in gesprek met de betreffende gemeente. Voor OBS De Grote Beer en de aangrenzende RKBS 

Bekemaschool (ASKO) is de instroom van nieuwe leerlingen hoger dan verwacht. Voor BS De 

Kersenboom is in 2016 een extra noodgebouw geplaatst die de grote instroom moet kunnen opvangen.  

 

 Planmatig onderhoud 7.2.
Voor het planmatig onderhoud heeft het bestuur een voorziening, waaraan jaarlijks een vast bedrag 

(€85.000) toegevoegd wordt. Deze voorziening is vergelijkbaar met een grote spaarpot, met een 

vastgestelde bestemming. Hiermee worden pieken in de onderhoudsuitgaven opgevangen. In verband 

met de vernieuwing van een groot deel van onze schoolgebouwen, is de meerjarige onderhoudsplanning 

achterhaald. Hierdoor is geen goed beeld (meer) van de toekomstige onderhoudsactiviteiten. Dat betekent 

dat de toevoeging (en de omvang van de voorziening) niet in lijn is met deze toekomstige uitgaven. 

Vanzelfsprekend is dat een onwenselijke situatie. In 2017 zal de MJOP worden geactualiseerd. Hiervoor 

begroten we €5.000.  

 

Vanaf 2016 zijn schoolbesturen in Nederland financieel verantwoordelijk voor vrijwel al het onderhoud aan 

de schoolgebouwen. Voorheen was dit een verantwoordelijkheid die voor een groot deel bij de gemeente 

lag. Dit geldt dus ook voor OOP. In 2017 onderzoeken wij of, en op welke manier, het wenselijk is om 

onderhoudsactiviteiten af te schrijven. Dit komt dan (gedeeltelijk of geheel) in de plaats van de hierboven 

beschreven systematiek van toevoegingen aan een voorziening. 

 

In 2017 worden tenminste een kozijn van OBS De Octopus vervangen. De kosten hiervoor bedragen naar 

verwachting €7.000. Deze komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. Tevens op OBS De Octopus 

moet het plein worden gerenoveerd (inclusief herstel van het kunstwerk), à €21.000. Ook deze uitgave 

komt ten laste van de voorziening. 

 

Op OBS De Venser moet een renovatie de verwarmingsinstallatie plaatsvinden. Dit zal naar verwachting 

€15.000 kosten ten laste van de voorziening. 

 

 Dagelijks onderhoud 7.3.
Het dagelijks onderhoud (klein onderhoud) verloopt via het schoolbudget. Hierbij moet worden gedacht 

aan kleine reparaties, die onder directe regie van de school worden uitgevoerd. Voor alle scholen 

gezamenlijk gaat het om een bedrag van €38.000. 

 

 Projecten 7.4.
Het meubilair van OBS De Octopus zal in 2017, 2018 en 2019 grotendeels worden vervangen. Dit vraagt 

een investering van, naar verwachting, €20.000 per jaar Dit bedrag wordt conform de bestaande 

systematiek afgeschreven. De kosten worden daardoor verspreid in de komende jaren zichtbaar in de 

exploitatie.  
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ICT 

In 2017 zullen onze scholen gaan werken „in de cloud‟. Dat wil zeggen dat hun gegevens op een externe 

server opgeslagen zullen worden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een deel van het werk thuis te 

doen, informatie met elkaar te delen en samen met collega‟s aan een document te werken.  

 

De kosten die hier mee samenhangen komen ten laste van het schoolbudget en bedragen €6 per jaar, per 

leerling. Hiermee vervalt de noodzaak om eigen servers aan te schaffen en te onderhouden.  

 

Daarnaast is het nodig om een deel van de hardware te vervangen. Voor een belangrijk deel gaat het om 

computers, zowel voor leerlingen als leerkrachten, die al een aantal jaar geleden aan het einde van hun 

afschrijvingstermijn zaten. Daarnaast moeten enkele beamers worden vervangen. In totaal zal dit om naar 

schatting €50.000 gaan. Dit wordt conform de bestaande afschrijvingssystematiek in 6 jaar afgeschreven. 

Dat veroorzaakt een stijging ruim €8.000 op de afschrijvingslasten. Overigens stellen wij vast dat veel 

beamers korter meegaan dan de afschrijvingstermijn.  
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8. Conclusies 
 

De afgelopen jaren is de financiële positie van de stichting licht verbeterd. In 2015 boekte de stichting een 

positief resultaat van €47.000, waardoor het eigen vermogen steeg naar €288.000. Het 

weerstandsvermogen bedroeg op 1 januari 2016 5%. Vrij vertaald betekent dit dat de stichting weinig vet 

op de botten heeft. Er is weinig ruimte om tegenvallers op te vangen, wat een goede beheersing van 

zowel de kosten als de risico‟s vraagt. Dat de positie verbeterd is, zegt dus meer over het verleden dan 

over het heden. 

 

Het aantal leerlingen op onze scholen stijgt, en -met enige vertraging- stijgen dus ook de inkomsten. 

Omdat veel scholen lang relatief kleine klassen hadden, kan deze groei grotendeels worden opgevangen 

binnen de bestaande groepen.  

 

 Resultaat 8.1.
De begroting 2017 eindigt op € 2.480 positief. Mede gezien de financiële geschiedenis van de stichting 

beoordeelt het bestuur dit resultaat als een ondergrens van het acceptabele. De stichting kan zich 

eigenlijk niet veroorloven om de begroting te overschrijden. In hoeverre de begroting ook leidt tot een 

positief exploitatieresultaat hangt voor een belangrijk deel af van de wijze waarop de loonverhoging van 

3,8% verwerkt wordt in de nieuwe tarieven van de Rijksbekostiging.  

 

 Risico‟s en risicobeheersing 8.2.
We verdelen de risico‟s onder in personeel, leerlingen en organisatie. 

 

Personeel:  

Zowel het aantal personeelsleden als de gemiddelde leeftijd daalt. Ook het percentage ziekteverzuim laat 

een duidelijk dalende trend zien. Het belangrijkste risico op personeelsgebied is voor OOP het (dreigende) 

lerarentekort. Reeds nu merken wij dat het soms moeilijk is, zeker vergeleken met het recente verleden, 

om invallers en nieuw personeel te vinden. Wij verwachten dit risico voldoende te ondervangen door onze 

samenwerking met de pedagogische academies en met onze vervangingspool in samenwerking met 

Spiritbasisscholen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de situatie ontstaan dat groepen samengevoegd 

of naar huis gestuurd moeten worden.  

 

In de periode 2012-2015 werd het onderwijs met regelmaat geconfronteerd met stijging van de 

pensioenpremies. Hierdoor stegen de personeelskosten onbeheersbaar, zonder dat dit in de bekostiging 

(volledig) werd gecompenseerd. Iets vergelijkbaars dreigt nu te gebeuren met de salarissen.  

 

Leerlingen: 

Over het algemeen zien wij een stijgende trend in het aantal leerlingen. Op enkele scholen, met name De 

Venser, baart het aantal leerlingen echter zorgen. In het algemeen stellen wij vast dat groepen met minder 

leerlingen dan waar de stichting bekostiging voor ontvangt, op de lange duur niet houdbaar zijn. 

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de scholen wel aantrekkelijk voor ouders moeten zijn, om groei 

mogelijk te maken. Voor De Venser bestaat het risico dat het aantal leerlingen zo laag wordt, dat een 

zelfstandig voortbestaan niet meer realistisch is.  

 

Organisatie: 

De beoogde fusie met Spiritbasisscholen zal, in tegenstelling tot wat wij eerder hoopten, niet per 1 januari 

2017 plaatsvinden. Ondanks de beperkte beweging op dit vlak in de landelijke politiek, koesteren wij de 

hoop dat een fusie per 1 augustus 2017 mogelijk is. Een eventueel verder uit- of zelfs afstel van de fusie 

geeft op de korte termijn overigens geen financiële risico‟s.  
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Financiën 

Zoals eerder opgemerkt heeft de stichting weinig marge om financiële tegenvallers op te vangen. Dit 

vraagt van alle betrokkenen een strakke begrotingsdiscipline. Dat begint bij inzicht in de begroting en 

exploitatie. Het bestuur hoopt dat inzicht met deze begroting te vergroten.  
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9. Begrotingsoverzicht 
 

Onderstaand overzicht toont de hoofdlijn van de stichtingsbrede begroting, in vergelijking met de 

begrotingen voor de afgelopen twee jaren. Als eerste valt op dat het resultaat een vrij sterk stijgende lijn 

vertoont. Dat wordt veroorzaakt door een stijging van de inkomsten, met name rijksvergoedingen. 

Gelijktijdig zijn de lasten gestegen, maar aanzienlijk minder dan de baten stegen. 

 

De stijging van de lonen en salarissen wordt veroorzaakt door de verbeterde cao po: het personeel is 

meer gaan verdienen. Ook heeft OOP vergeleken met het verleden meer personeelsleden die nog niet het 

einde van hun salarisschaal bereikt hebben. Die mensen krijgen in principe jaarlijks een periodiek erbij.  

 

Omschrijving begroot  begroot   begroot     verschil  

 
2017 2016 2015 

 

2017 t.o.v. 

2016 

BATEN           

Rijksvergoedingen € 5.531.907 € 5.070.774 € 4.553.969    461.133  

Overige overheidsbijdrage € 79.532 € 68.918 € 72.234    10.614  

Overige baten € 302.779 € 255.044 € 325.943    47.735  

Totale baten € 5.914.218 € 5.394.736 € 4.952.146    519.482  

            

LASTEN           

Lonen en salarissen € 4.411.480 € 4.058.479 € 4.029.219    353.001  

Overige personele lasten € 312.911 € 282.995 € 120.993    29.916  

Totaal personele lasten € 4.724.391 € 4.341.474 € 4.150.212   382.917  

            

Afschrijvingen € 107.218 € 93.767 € 65.232    13.451  

Huisvestingslasten € 443.623 € 416.157 € 312.251    27.466  

Administratie- en beheerskosten € 272.800 € 224.550 € 232.900    48.250  

Inventaris, apparatuur en leermiddelen € 390.398 € 363.618 € 312.730   26.780  

Totale lasten € 5.938.430 € 5.439.565 € 5.073.324    498.865  

            

Rentebaten € 0 € 1.000 € 2.000    -1.000  

Bijdrage Sprit inzake Kersenboom € 26.692 € 51.969      -25.277  

           -  

resultaat € 2.480 € 8.139 -€ 119.177   -5.659 
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10. Oordeel Raad van Beheer 
 

De begroting van 2017 van stichting OOP is in onze vergadering van 8 november 2016 goedgekeurd.  

 

Bij het beoordelen van de begroting voor 2017 is uitgaan van de daaraan ten grondslag liggende 

beleidsstukken en door ons geformuleerde uitgangspunten. 

 

Concreet betekent dit dat wij het beleidsdeel van de begroting hebben getoetst aan het bestuurlijk 

toetsingskader.  

Dit bestuurlijk toetsingskader is reeds eerder door ons vanuit onze toezichthoudende rol getoetst aan ons 

interne toetsingskader, waarmee de verbinding is gemaakt tussen de verschillende verantwoordelijkheden 

van de bestuurder en de raad van beheer. 

 

Bij de totstandkoming van het beleidsrijke deel van de begroting hebben wij als klankbord gefungeerd 

voor de bestuurder. Het opstellen van de begroting op zich is een verantwoordelijkheid van de bestuurder. 

 

Wij hebben geconstateerd dat het beleidsrijke deel van de begroting aansluit bij de visie van Stichting 

OOP i.c. het bestuurlijk toetsingskader. Het cijfermatige deel van de begroting is een uitvloeisel hiervan. 

De begroting voor 2017 vertoont een positief resultaat. Omdat een aantal onzekerheden die positieve 

invloed kunnen hebben op het begrotingsresultaat niet zijn verwerkt, voldoet de begroting daarmee aan 

de doelstellingen om naar een gezonde financiële situatie toe te werken. De randvoorwaarde dat de 

kwaliteit van het onderwijs voorop moet staan is nog steeds van kracht en ook hieraan voldoen de aan 

deze begroting ten grondslag liggende documenten zoals de schoolplannen. 

Waar de opbrengsten van onze scholen niet voldoen aan de doelstellingen zijn verbeterplannen opgesteld 

die moeten waarborgen dat de opbrengsten voldoen aan onze eigen criteria. 

 

De Raad van Beheer maakt zich zorgen over het dreigende lerarentekort, ook in relatie tot de 

onderwijskwaliteit. Zonder goede leerkrachten kunnen onze scholen immers onmogelijk de gewenste 

kwaliteit leveren. Daarom juichen wij de salarisverhoging zoals die in de cao afgesproken is, toe. Wel 

verwachten wij dat het Rijk deze loonsverhoging volledig in de bekostiging compenseert. Anders gaat de 

loonstijging immers ten koste van andere budgetten binnen de school. In dat geval komt zowel het 

werkplezier van de leerkrachten als de onderwijskwaliteit in gevaar. Dan blijkt de salarisverhoging een 

sigaar uit eigen doos.  

 

Stichting OOP heeft een aantal turbulente jaren achter de rug met scholenbouw, perikelen rond het 

uitblijven van woningbouw, invoering passend onderwijs en dergelijke. De bestuurder en de schoolleiders 

zijn er in geslaagd kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden ondanks de budgettaire problemen. 

Voor 2017 is de uitdaging om de volgende stappen te zetten in de samenwerking met stichting 

Spiritbasisscholen, binnen de wettelijke kaders die nog niet geheel zijn afgestemd op de veranderingen 

die binnen het primair onderwijs lokaal en landelijk gaande zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de 

energie die dit kost niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs maar juist een positieve bijdrage 

levert aan de toekomst van stichting OOP en het onderwijs aan alle kinderen die aan haar zijn 

toevertrouwd. 

 

Namens de Raad van Beheer, 

 

 

Wouter Varkevisser 

voorzitter 


