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meer dan een basis



Voorwoord College van Bestuur

Bijgaand treft u de officiële jaarrekening aan en het 
bestuursverslag.

Dit jaarverslag is de officiële verantwoording 
van de besteding van de middelen over het 
kalenderjaar 2017. Wij beschrijven de voortgang 
van het strategisch beleidsplan, de invulling van 
de governance binnen onze organisatie en de 
belangrijkste ontwikkelingen binnen de meest 
cruciale beleidsdomeinen. Door middel van dit 
jaarverslag leggen wij intern verantwoording af 
richting de Raad van Toezicht en de GMR, en 
extern richting het ministerie van OCW en andere 
financiers. Voorts willen wij met dit jaarverslag de 
ouders, onze partners en andere maatschappelijke 
instanties inzage geven in de bereikte resultaten 
en de middelen die we daarvoor hebben ingezet. 
Tot slot willen wij hun een beeld geven van de 
ontwikkelingen binnen de KSU.

College van Bestuur,
Jan van der Klis en Carel Laenen
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School: KBS Stepping Stones
Wijk: Utrecht Oost
Aantal leerlingen: 29
Aantal medewerkers: 5
Ons motto: Ready, steady go!

Schoolleider Gwendolyn de Graauw: 

Zo dragen de buitenschoolse partners bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“Met Kind en Co (TSO en BSO) bieden wij een doorlopend 
programma voor de kinderen, wat het pedagogisch/didactisch 
klimaat ten goede komt. Verder doen wij mee aan de pilot 
Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU), met de Universiteit 
Utrecht. Het doel van de samenwerking binnen dit netwerk is een 
duurzame onderzoekscultuur tot stand brengen in onze school, 
waardoor leerkrachten meer ‘evidence informed’ gaan werken. We 
verwachten daar positieve effecten van op ons onderwijs.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Wij leggen de nadruk op verdere ontwikkeling van ons IPC-
onderwijs en Engels. Dat vraagt van onze leerkrachten dat zij 
zich continu blijven ontwikkelen. Zo zijn we afgelopen jaar naar 
Canterbury geweest voor een cursus op maat. Samen blijven 
we werken aan de Engelse taalvaardigheid om deze ook in de 
zaakvakken goed te gebruiken.”

Inleiding

Met ruim 700 medewerkers verzorgde de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht (KSU) in 2017 het onderwijs 
aan zo’n 7000 kinderen, verdeeld over 25 katholieke 
basisscholen en een dertigtal gebouwen in de stad 
Utrecht. In dit jaarverslag kijken we terug op de 
ontwikkelingen op onze scholen, binnen ons bestuur, 
het onderwijs en personeelsbestand, op onze nieuw- 
en verbouwprojecten en de financiële vertaling van 
het beleid. Tegelijk bieden we zicht op onze plannen 
en verwachtingen voor 2018 en de jaren daarna. 
Daarnaast komen onze schoolleiders aan het woord. 
Zij laten zien hoe hun leerlingen hebben uitgeblonken, 
en hoe de school, in de breedste zin van het woord, 
daaraan heeft bijgedragen. Ook kijken ze vooruit: hoe 
kunnen we dit in de toekomst blijven doen?

In ons jaarverslag leggen we een koppeling tussen 
inhoud en cijfers en wordt de jaarrekening 2017 
gepresenteerd. Deze is opgesteld door het bureau a/s 
Works en gecontroleerd door accountantskantoor 
Mazars. We voegen in dit verslag de jaarrekeningen 
samen (consolidatie) van de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht en van de Stichting 
Beheersfonds KSU. Het jaarverslag heeft vooral 
betrekking op de Katholieke Scholenstichting Utrecht 
in totaliteit.

College van Bestuur
Jan van der Klis en Carel Laenen

1. Algemeen

1.1 Doelstelling van de organisatie
De missie van de KSU is ‘Meer dan een basis’. De 
KSU wil meer bieden dan alleen kwalitatief goed 
basisonderwijs.

Hoe doen we dat?
•  binnen een sociale context; ons kwalitatieve en 

uitdagende onderwijs is ingebed in warmte, 
betrokkenheid en aandacht;

•  met een rijk curriculum; we zorgen ervoor dat 
leerlingen hun talenten in de volle breedte kunnen 
ontwikkelen;

•  in een ambitieuze leeromgeving; we dagen elke 
leerling uit de eigen talenten te ontdekken en 
ontwikkelen.

De visie van de KSU is ‘De leerling blinkt uit’. Ons 
onderwijs biedt de uitdaging, aandacht en zorg die 
leerlingen nodig hebben om uit te kunnen blinken. 
De KSU schept daarvoor de randvoorwaarden: 
goede faciliteiten, relevante en sterke partners, 
een uitdagende en professionele omgeving en 
‘ruimte’. Ruimte om te ontwikkelen, vernieuwen en 
verantwoordelijkheid te nemen. De leerling blinkt uit! 
Dat is de ambitie.

1.2 KSU en Stichting Beheersfonds KSU
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag van 
de KSU is een stichtingsvorm met bestuursnummer 
77195. De KSU is op 10 maart 1971 opgericht en is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 
onder dossiernummer 41177625. Op 28 december 
1989 is de Stichting Beheersfonds KSU opgericht en 



4 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 
onder dossiernummer 41183964. De bedoeling van 
de Stichting Beheersfonds KSU is het bevorderen van 
de doelstelling van de KSU. Het Beheersfonds bereikt 
dit doel onder meer door het zelfstandig beheren 
en beleggen van vermogen en het verwerven van 
roerende en onroerende goederen conform het 
treasurybeleid van de KSU. Het College van Bestuur en 
de Raad van Toezicht van de Stichting Beheersfonds 
KSU zijn dezelfde als die van de KSU.

1.3 Interne organisatiestructuur
Schematische weergave organisatiestructuur:

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toe te 
zien op het functioneren van het College van Bestuur 
(CvB). Daarnaast is de Raad werkgever en strategisch 
adviseur van het CvB. De Raad van Toezicht bestond in 
2017 uit de volgende leden:

Voorzitter:  mevrouw P.M.L. Ykema
Vice-voorzitter:  de heer G.M. Dijkstra 
Lid:    de heer P.A.W. Lamers
Lid:    de heer A. Mourik 
Lid:    mevrouw A. van den Berg-Ram

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de 
KSU en bestuur van de Stichting Beheersfonds KSU en 
geeft leiding aan de organisatie. De samenstelling van 
het CvB is in 2017 onveranderd en bestond uit:

Voorzitter:   de heer J. van der Klis
Lid:    de heer C.M.M. Laenen 

Manager
Bedrijfsvoering

met de beleidsterreinen
financien en formatiezaken, 
inkoop, administratie, ICT

Clusterdirecteur I

(A + D)

A

KBS De Spits
schoolleider

KBS St. Jan de Doper
schoolleider

KBS Gertrudis
schoolleider
- Amaliadwarsstraat
- Waalstraat

KBS Ariëns
schoolleider

KBS De Zeven Gaven
schoolleider

KBS Het Schateiland
schoolleider

6 scholen
7 locaties

D

KBS De Achtbaan
schoolleiders

KBS Montessori BW
schoolleider
- Palaesstraat
- Schoolplein

KBS Hof ter Weide
schoolleiders

KBS Op De Groene Alm
schoolleiders

KBS De JazzSingel
schoolleider

Haarrijn
(in voorbereiding)

6 scholen
7 locaties

B

KBS De Catharijnepoort
schoolleider
- Staringstraat 1
- Vleutenseweg 515

KBS De Pijlstaart
schoolleider

KBS Ludger
schoolleider
- Bonifaciusstraat
- Van Hoornekade

KBS Wijzer aan de Vecht
schoolleider

SBO St. Maarten
schoolleider

SBO De Binnentuin
schoolleider

KBS Onder De Bogen
schoolleider

7 scholen
9 locaties

C

KBS Johannes
schoolleider

KBS Marcus
schoolleider

KBS Mattheus
schoolleider

KBS Paulus
schoolleider
- Van Bemmelenlaan
- Wevelaan

KBS St. Dominicus
schoolleiders
- Händelstraat
- Everard Meijsterlaan

KBS De Notenboom
schoolleider

KBS Stepping Stones
schoolleider

7 scholen
9 locaties

Clusterdirecteur II

(B + C)

Directeur Primair
Proces

met de beleidsterreinen 
personeel en organisatie, 

onderwijs en kwaliteit

Raad van
Toezicht

Voorzitter CvB
portefeuille:
• financiën en formatiezaken
• accommodatie- en facilitaire zaken
• communicatie

Lid CvB
portefeuille:
• personeel en organisatie
• kwaliteit
• onderwijs

Staf
communicatie

Projectleider
Accomodatie en
Facilitaire zaken

Staf
accommodatie- en 
facilitaire zaken, 

technische dienst

Secretariaat Staf
financiën en 

formatiezaken, 
inkoop, ICT,
administratie

Staf
personeel en 
organisatie, 

(ICT-)onderwijs
en kwaliteit

College van Bestuur

GMR

Centraal Management

Bron: KSU, versie 5 - 1 oktober 2017
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School: KBS Onder De Bogen
Wijk: Leidsche Rijn Centrum
Aantal leerlingen: 139
Aantal medewerkers: 15
Ons motto: Denken. Durven. Doen.

Schoolleider Ralph Borghart:

Zo dragen buitenschoolse partners bij aan het uitblinken van 
onze leerlingen:
“Om te beginnen ondersteunen De Vrijstaat, Art & Sofie en Mad 
Science ons bij de projecten van IPC. Dan is er JeWeetZelfTV voor 
lessen mediawijsheid. Universiteit Utrecht en de HKU onderzoeken 
met ons hoe we creatief denken kunnen bevorderen. KMN Kind & 
Co verzorgt de TSO. Debattraining hebben we ook, gegeven door 
Debatrix. Voorts werken we met Engelstalige scholen in Zaragoza 
en Birmingham aan gezamenlijke projecten. Earlybird, Pilgrims 
en Hogeschool Rotterdam nemen de nascholing van het Engels 
voor hun rekening. De Marnix Academie tot slot begeleidt ons bij 
het filosoferen in de klas. Al met al een flinke lijst: goed voor de 
leerlingen, goed voor ons onderwijs, want zo blijven we verbeteren 
en vernieuwen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“We blijven groeien. Daarom willen we in 2018 verder bouwen 
aan ons team van leerkrachten en alle nieuwe collega’s en 
(internationale) stagiaires goed begeleiden. Vakinhoudelijk blijven 
we ons verder scholen in Engels, Kanjertraining, IPC en coöperatief 
leren. We nemen deel aan het traject High 
Performing Schools van Academica om zelf 
te blijven onderzoeken wat écht werkt in ons 
onderwijs.”

Management team
Het managementteam wordt gevormd door de 
directeuren van de twee clusters, die elk ongeveer 
de helft van de scholen aansturen, de manager 
bedrijfsvoering en de directeur primair proces. De 
manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor 
de portefeuille Financiën & Formatie en de totale 
bedrijfsvoering, waaronder inkoop en ICT. De directeur 
primair proces is beleidsverantwoordelijk voor 
Onderwijs & Kwaliteit en Personeel & Organisatie.

Stafbureau
Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur 
en het managementteam bij de uitvoering van zijn 
taken en adviseert en ondersteunt de scholen. De 
manager bedrijfsvoering en de directeur primair proces 
sturen elk een deel van de stafmedewerkers aan.

Twee clusters van scholen
De Katholieke Scholenstichting Utrecht is de koepel 
boven 25 basisscholen, die over twee clusters zijn 
verdeeld.

Cluster I:
Clusterdirecteuren: mevrouw C. Versprille en mevrouw 
J. van Maanen

Scholen:    Brinnummer:
KBS St. Jan de Doper  15WG
KBS Gertrudis     15WG
KBS Ariëns    15DK
KBS De Zeven Gaven  15PD
KBS De Spits    15MP
KBS Het Schateiland   15RL
KBS De Achtbaan   27CL

KBS Hof ter Weide   28AW
KBS Op De Groene Alm  30JR
KBS De JazzSingel   28AW01 
KBS Montessori Buiten Wittevrouwen 13RS
Haarrijn (in voorbereiding) 

Cluster II:
Clusterdirecteur: mevrouw J. Dekker

Scholen:    Brinnummer:
KBS De Pijlstaart   16DH
KBS De Catharijnepoort  16UO
KBS Wijzer aan de Vecht  09VY
KBS Ludger    16AF
SBO St. Maarten   06UJ
SBO De Binnentuin   06UJ
KBS St. Dominicus   06OY
KBS Johannes    08KK
KBS Paulus    14ZJ
KBS Marcus    06GN
KBS Mattheus    06GN
KBS De Notenboom   17ZL
KBS Stepping Stones  17ZL
KBS Onder De Bogen  31DH

Schoolleiding
Elke school heeft één schoolleider, sommige (grotere) 
scholen kennen duo-schoolleiders. Zij houden 
zich bezig met het primaire proces: de dagelijkse 
gang van zaken op hun school en de zorg voor de 
inhoud en kwaliteit van het onderwijs en voor de 
personeelsontwikkeling.

De precieze verdeling van taken en verantwoor-
delijkheden tussen schoolleider en clusterdirecteur 



6 staat beschreven in het schema Taken, 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB).
In 2017 verzorgde administratiekantoor as/Works 
Apeldoorn de financiële administratie en de 
salarisadministratie. De KSU verzorgde zelf de 
personeelsadministratie.

1.4  Belangrijke elementen van gevoerd 
beleid

Het College van Bestuur (CvB) vergadert wekelijks 
gedurende het schooljaar. Afhankelijk van de 
onderwerpen die op de agenda staan worden 
cluster directeuren, manager bedrijfsvoering, directeur 
primair proces en/of stafmedewerkers gevraagd voor 
hen relevante agendapunten bij te wonen. De in de 
bestuursvergaderingen genomen besluiten worden 
vastgelegd in een besluitenlijst. Een extract hiervan 
wordt gedeeld met de RvT en de GMR. Hieronder 
worden per portefeuille of aandachtsgebied de 
belangrijkste besluiten beschreven.

Onderwijs
In januari heeft het bestuur een samenwerkings-
overeenkomst getekend met de Cruyff Foundation 
voor het Project Schoolplein 14. We gaan de school-
pleinen van 14(!) KSU-scholen zo aanpassen dat 
we het ‘gericht spelen’ volgens de principes van de 
Foundation bevorderen. Dit komt het bewegen en het 
speelplezier ten goede.

Als gevolg van het structureel en gestaag 
teruglopende leerlingaantal van KBS De Notenboom 
heeft het bestuur het besluit genomen om de school 
gefaseerd (in ± 8 jaar) af te bouwen. Dat betekent 
dat de zittende leerlingen de gelegenheid krijgen hun 

schoolloopbaan op De Notenboom af te maken en er 
na 1 mei 2018 geen nieuwe kleuters meer instromen. 
De investeringen in KBS De Notenboom om dit 
mogelijk te maken bedroegen in 2017 circa €150k. 
Ook meerjarig zullen investeringen nodig blijven.

In het voorjaar van 2017 is besloten om de voltijds 
HB-afdelingen van KBS De Achtbaan met ingang 
van het schooljaar 2017-2018 te gaan verhuizen 
naar de hoofdlocatie van de school. Dit was een lang 
gekoesterde wens van het team en de schoolleiding en 
dit is met verschillende aanpassingen in het gebouw 
mogelijk gemaakt. Tegelijk zijn investeringen gedaan ter 
versterking en duurzame verbetering van het voltijds HB-
onderwijs. Hier is in 2017 circa €150k voor uitgetrokken. 

Het bestuur heeft zich samen met andere 
schoolbesturen ingespannen voor de erkenning door 
het Samenwerkingsverband (SWV) van het voltijds 
hoogbegaafdenonderwijs binnen het continuüm van 
voorzieningen in het kader van passend onderwijs. 
Erkenning door het SWV betekent ook dat de gemeente 
bereid is om de huisvestingsverordening aan te passen, 
wat nodig is om de groepen voltijds HB-leerlingen te 
huisvesten. Daarmee komt er een einde aan de situatie 
waarin de KSU zelf de bekostiging van de huisvesting op 
zich nam en moest voorzien in ruimtes.

Personeel en Organisatie
Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe cao 
en de uitwerking van het KSU-vakmanschap zijn de 
wervings- en selectieprocedures van de KSU herzien. 
De procedures zijn vereenvoudigd en verduidelijkt.
Volgens de wet Huis voor klokkenluiders, die in 
juli 2016 in werking trad, dienen werkgevers met 

ten minste 50 werknemers een regeling vast te stellen 
voor het melden van een vermoeden van een misstand 
binnen de organisatie. Het bestuur heeft in maart de 
Klokkenluidersregeling vastgesteld en voorgelegd aan 
de GMR.

Naar aanleiding van de uitslag van de 
personeelsenquête die gehouden is na de invoering 
van de nieuwe cao, heeft het bestuur besloten een 
werkdrukonderzoek te houden onder de medewerkers 
van enkele scholen. Na deze eerste pilot is besloten 
het onderzoek te verbreden en uit te zetten onder 
meerdere scholen, zodat de uitkomsten gebruikt 
kunnen worden in de gesprekken op de scholen over 
de inzet van de werkdrukmiddelen.

Op het bestuurskantoor is een derde clusterdirecteur 
benoemd.

Door de krapte op de arbeidsmarkt werd het in 
2017 moeilijker om voldoende en gekwalificeerde 
arbeidskrachten te vinden. Daarom is in samenspraak 
met ASA besloten om meer variatie in soorten 
arbeidsovereenkomsten in de KSU-flexpool op te 
nemen.

In september heeft het bestuur een nieuwe versie 
van het vervangingsbeleid vastgesteld. Kern hiervan 
is dat de KSU meer zelf en meer actief op zoek 
gaat naar leerkrachten die kunnen vervangen, meer 
gaat differentiëren in arbeidsvoorwaarden en gaat 
inzoomen op invalleerkrachten met specifieke kennis 
en vaardigheden. In dit kader is ook een traineeship 
binnen de KSU vorm gegeven.



7Professionalisering is een van de speerpunten van 
het vigerende Strategisch Beleidsplan. In 2017 is 
veel aandacht besteed aan de professionalisering 
van schoolleiders en kweekvijverkandidaten. In het 
beleidsstuk Professionalisering schoolleiders, dat het 
bestuur in mei heeft vastgesteld, is vastgelegd hoe de 
KSU dit vorm wil geven. Het CvB en de schoolleiders 
volgden een opleiding Leiderschap, verzorgd door 
Academica. Het bestuurslid heeft de opleiding 
‘Strategisch management in het PO’ gevolgd.

Er waren in 2017 verschillende vacatures voor 
schoolleiders die we hebben kunnen vervullen met 
interne (kweekvijver)kandidaten. Dit betroffen KBS 
Gertrudis, KBS St. Dominicus, KBS Het Schateiland, 
KBS De Catharijnepoort, KBS Ludger en KBS Johannes. 
Op drie posities hebben we voor wat langere tijd 
interim-schoolleiders benoemd. De vacatures hiervoor 
zullen in 2018 gesteld worden.

In het najaar werd duidelijk dat de werkwijze en 
visie van Arbobutler, de arbodienst van de KSU, niet 
voldeed aan de verwachtingen en wensen van het 
bestuur. Er is dan ook besloten het contract met deze 
dienstverlener voortijdig op te zeggen en in 2018 een 
nieuwe arbodienst aan te trekken.

In 2017 hebben leerkrachten in het PO twee keer 
gestaakt voor een hoger loon en verlaging van de 
werkdruk, te weten op 10 oktober en op 12 december. 
Het bestuur ondersteunt de eisen van de leraren, maar 
staat ambivalent tegenover het stakingsmiddel om 
deze eisen kracht bij te zetten. In lijn met veel besturen 
en de PO-raad heeft het bestuur beide keren de lonen 
van de stakende medewerkers doorbetaald.

Identiteit
Na het imago-onderzoek in schooljaar 2015-2016 
is er in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar de 
katholieke identiteit. Met dit onderzoek wil de KSU 
in kaart brengen wat er op de scholen gebeurt 
rondom identiteit. In december is een eindverslag 
verschenen met een aantal aanbevelingen vanuit 
de resonansgroep ‘identiteit’. De stafmedewerker 
identiteit geeft samen met de identiteitsbegeleiders 
van de Marnix Academie een vervolg hieraan.

Accommodatie en facilitaire zaken
Er zijn dit jaar drie nieuwe schoolgebouwen officieel 
geopend: op 9 maart het gebouw van de nieuwe 
KSU-school Onder De Bogen in Leidsche Rijn Centrum, 
op 17 maart het gebouw van KBS Mattheus en op 
1 december het gebouw van KBS Johannes.

De KSU zal naar verwachting in 2020 een nieuwe 
school openen in Haarrijn. Ter voorbereiding hierop 
is een denktank gevormd, die zich bezighoudt met 
zowel de ontwikkeling van een eerste onderwijskundig 
concept als het zorgen voor het PVE voor het gebouw. 
De denktank heeft in december een programma van 
eisen opgeleverd.

In 2017 heeft er zeer regelmatig overleg plaats-
gevonden met de gemeente over de multifunctionele 
accommodaties (MFA). De gemeente heeft opdracht 
gegeven aan een extern bureau om haal baar heids-
onderzoeken te doen naar de renovatie van de 
MFA’s (zie Hoofdstuk 12 Vooruitzichten 2018). De 
KSU heeft een huisvestingsaanvraag gedaan voor de 
nieuw te ontwikkelen woonwijken Merwedezone en 
Cartesiusweg.

School: KBS De Spits
Wijk: Lunetten
Aantal leerlingen: 538
Aantal medewerkers: 43
Ons motto: Een stap verder!

Schoolleider Peter Kooy:

Zo blonken onze leerlingen uit in 2017:
“De leerlingen hebben het afgelopen jaar laten zien dat zij in staat zijn 
om hun talenten en kwaliteiten te ontdekken. En dat niet alleen: ze 
weten deze ook op een prachtige manier te etaleren. De Spitse Parade, 
de paasmarkt en de presentaties tijdens de schoolbrede cultuurweek 
Carnaval des Animaux waren hier geweldige voorbeelden van!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“De cultuurweek smaakt naar meer! In 2018 geven wij een impuls 
aan onze kunst- en cultuuractiviteiten in een samenwerking met de 
Hogeschool Utrecht en het Conservatorium. Het thema van dit jaar 
is Beweging. Zo willen we de creativiteit van leerlingen stimuleren, 
samen met de onderlinge samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat 
we hiermee de leerlingen de gelegenheid geven om al hun talenten te 
ontdekken, aan te spreken en uit te bouwen.”



8 Financiën & Formatie
Het bestuur heeft de volgende documenten 
vastgesteld:
• het Bestuursformatieplan 2017-2018
• het Jaarverslag 2016
• de Meerjarenbegroting 2017-2021
• de Geconsolideerde Exploitatiebegroting 2018

Bedrijfsvoering
Per 1 januari 2018 gaat de KSU de financiële 
administratie zelf doen, vanuit de overtuiging dat dit 
effectiever en efficiënter is. De financiële afdeling is 
hiervoor uitgebreid met enkele stafmedewerkers.
Omdat de aanbestedingswet veranderd is en de 
inkoop binnen de KSU professioneler is geworden 
heeft het bestuur het inkoopbeleid uit 2012 herzien. 
Het beleid is nu meer gedetailleerd beschreven.
Aanbestedingen in 2017 betroffen de hardware voor 
ICT, kantoormeubilair en audiovisuele middelen.

Er heeft een update plaatsgevonden van de risico-
inventarisatie. Een extern bureau heeft een plan van 
aanpak geschreven voor het risicomanagement dat is 
uitgewerkt in een sessie met het College van Bestuur. 
Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt. In dit jaarverslag 
is dit zichtbaar in de continuïteitsparagraaf.

Bestuurlijk
In het najaar van 2017 hebben we moeten 
constateren dat de uitvoering van het SBP op enkele 
cruciale punten meer tijd vraagt dan verwacht. We 
hebben daarom besloten om de looptijd van het 
huidige SBP met twee jaar te verlengen en zullen 
in 2018 gaan bepalen hoe we die verlenging gaan 
invullen.

Villa Nova en De Kameleon, twee scholen in de buurt 
van de Vleutenseweg, zijn vanaf 1 april samengevoegd 
onder de nieuwe naam De Catharijnepoort. Eén school 
met twee locaties.

Als vervolg op de aanpassing van de 
organisatiestructuur in 2016 en naar aanleiding van 
de personeelstevredenheidsenquête is in 2017 een 
voorbereidingsgroep gevormd ten behoeve van de 
evaluatie van de organisatiestructuur KSU 2.0. Die 
evaluatie behelst vier thema’s: rolopvatting bestuur, 
management, schoolleiders en staf, de invloed op 
besluitvorming en beslisprocedures, communicatie en 
cultuur.

Het bestuur heeft deelgenomen en inbreng 
geleverd aan de bijeenkomsten van de UOA, het 
overleg met de gemeente en met de G4 over 
het onderwijsachterstandenbeleid (OAB), de 
stuurgroepvergaderingen van de Marnix Academie, 
de opleidingsraad van de HU, de veldadviesraad 
van de MEL, de werkveldcommissie van de ALPO, 
de bijeenkomsten van de schoolbesturen en de 
Universiteit Utrecht over Wetenschap &Techniek, de 
bestuursvergaderingen van het SWV, de stuurgroep 
MFA, de stuurgroep WOU, de stuurgroep van de BSA 
en het bestuurlijk overleg POVO.

1.5  Ontwikkelingen vanuit de politiek of 
maatschappij met impact op de KSU 

Korting op onderwijs achterstandsmiddelen (OAB)
Eind 2017 werd duidelijk dat de KSU via de 
rijksmiddelen voor OAB de komende jaren een 
minimale korting van twee miljoen euro mag 
verwachten ten opzichte van de huidige begroting. 

Ook de 1,7 miljoen aan (OAB) middelen die wij van de 
gemeente ontvangen zal waarschijnlijk gekort gaan 
worden. Dit betekent dat we meerjarige maatregelen 
moeten treffen om dit te kunnen opvangen. Eind 
2017 zijn wij begonnen ons hierop voor te bereiden. 
Overigens verwachten we dat er een overgangsregeling 
van een jaar of drie zal worden getroffen om scholen 
de tijd te geven zich aan te passen.

Schaarste arbeidsmarkt
Doordat meer mensen makkelijker een baan 
vinden, neemt de mobiliteit toe en daarmee voor 
de onderwijssector de schaarste. Werknemers 
nemen immers meer risico en dat betekent dat een 
‘baan-zekere sector’ als het onderwijs weer meer 
concurrentie krijgt van andere sectoren. We hebben 
dan ook gezien dat de schaarste aan (vooral inval-) 
leerkrachten snel groter is geworden. In reactie hierop 
heeft de KSU verschillende maatregelen genomen om 
mensen te werven en aan de KSU te binden: 
•  We nemen meer mensen eerder in het schooljaar 

aan.
•  We kijken naar de arbeidsvoorwaarden van 

invalleerkrachten die we inhuren via ASA en 
differentiëren daarin.

•  We hebben een eigen pool samengesteld voor 
categorieën leerkrachten, die zeer schaars zijn 
en moeilijk te vervangen (zo hebben we bewust 
overcapaciteit gecreëerd op de voltijds HB-
afdelingen).

•  We hebben een traineeship in het leven geroepen.
•  We zorgen voor voldoende opleidings mogelijk-

heden en bindingsbijeenkomsten.
•  We zorgen voor goede doorgroeimogelijkheden, 

waardoor er nog nooit zoveel leerkrachten in LB 
benoemd zijn als in dit jaar.



9•  We hebben onze wervingsmogelijkheden en 
-kanalen verbeterd (met name via social media).

In 2018 zullen we hier op blijven inzetten, waarbij 
opgemerkt moet worden dat we wel tegen de randen 
van onze financiële mogelijkheden aanlopen, zoals 
ook mag blijken uit de cijfers van 2017.

Groei leerlingen Leidsche Rijn
Het aantal leerlingen in Leidsche Rijn blijft fors groeien. 
Het is voor alle scholen ter plaatse (niet alleen voor de 
KSU) een grote uitdaging om deze groei op te kunnen 
vangen. Dat vraagt niet alleen een goede planning en 
organisatie van de interne (school)organisatie van de 
KSU, maar met name ook van de schoolleiders daar. 
Tot op heden gaat dit goed en we mogen trots zijn op 
de teams en schoolleiders die hier vorm aan geven.

Algemene Verordening Persoonsgegevens
In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor 
de implementatie van de nieuwe wetgeving inzake 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Deze wet vervangt in mei 2018 de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. De AVG bepaalt 
dat privacygevoelige gegevens nog beter beschermd 
dienen te worden, onder andere door aanscherping 
van beleid en procedures, bewustwording van het 
belang en inhoud van dit beleid en procedures bij 
alle in- en externe medewerkers, aanscherping 
van technische maatregelen en het aanstellen van 
een Functionaris Gegevensbescherming. In 2018 
zullen eerst het beleid en de procedures worden 
beschreven, waarna alle medewerkers worden 
geïnformeerd over het belang en de implicaties van 
deze nieuwe wetgeving. Vervolgens zal dit beleid 
worden geïmplementeerd en zal de Functionaris 

Gegevensbescherming worden aangesteld als intern 
toezichthouder.
 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Bij aanbestedingstrajecten schenkt de KSU daar waar 
mogelijk aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen (MVI). Dit betekent dat we naast prijs en 
kwaliteit van de producten, diensten of werken ook 
letten op de effecten van de inkoop op milieu en 
sociale aspecten.

Duurzaamheid
De aanscherping van bouweisen leidt ertoe dat 
er steeds hogere eisen worden gesteld aan (met 
name) de nieuwbouw van scholen. Dat zien we 
bijvoorbeeld terug in aandacht voor materiaalgebruik. 
Duurzaamheid is steeds meer een belangrijk 
uitgangspunt, ook bij onderhoud en geplande 
vervanging, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot 
elektra, verlichting en installaties. In 2016 heeft de 
KSU de intentieverklaring van de gemeente getekend 
om naar meer zonnepanelen op daken te streven en 
zijn twee scholen voorzien van deze panelen. In 2017 
zijn er op KBS Onder De Bogen, KBS Paulus en KBS 
Mattheus zonnepanelen geplaatst.
Die aandacht voor duurzaamheid zien we ook terug 
in het vervoer. De ‘Juf op de e-bike’ is een initiatief 
van leerlingen van KBS Op De Groene Alm, die 
deelnamen aan de Kinderklimaattop in 2015. Het idee 
is overgenomen door de gemeente Utrecht, die zo 
het fietsen wil stimuleren. Scholen die hier interesse in 
hebben kunnen via een bovenschools budget één of 
twee e-bikes aanschaffen. In 2017 hebben vijf KSU-
scholen hiervan gebruik gemaakt.

School: KBS Ludger
Wijk: Zuilen
Aantal leerlingen: 383
Aantal medewerkers: 32
Ons motto: Samen leer je meer!

Schoolleider Berthy van Renselaar:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“Ons plein werd een Schoolplein14, waar de 14 regels van Johan 
Cruijff centraal staan. Dit zijn gedragsregels waar iedereen zich aan 
moet houden en elkaar op kan aanspreken. Het gaat hierbij om 
thema’s als respect voor elkaar, samenspel, gezondheid, integratie, 
creativiteit en initiatief. Deze dienen als leidraad om kinderen tijdens 
het spelen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe je 
met elkaar omgaat.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Met behulp van de subsidie Impuls Muziekonderwijs gaan we een 
doorgaande leerlijn Muziek opzetten. Het zingen en rappen, de 
ontwikkeling van ritmegevoel, het bewegen op muziek maken deel 
uit van ons muziekonderwijs. Kinderen ontdekken hun talenten, 
treden voor elkaar en voor ouders op en zijn trots op wat ze geleerd 
hebben. Zingen, bewegen en muziek maken met de hele klas tegelijk 
geeft veel voldoening en energie!”



10 2. Beleid & Kernactiviteiten: Voortgang strategisch beleidsplan

De KSU volgt de planmatige uitvoering van het SBP 
via de zogeheten monitor SBP. Dit is een dynamisch 
document waarin de beloftes uit het SBP vertaald zijn 
naar enkele indicatoren die afgezet worden tegen 
de uitgevoerde acties of behaalde resultaten. Deze 
monitor wordt twee keer per jaar bijgesteld/aangevuld 
en vervolgens geagendeerd en besproken met de RvT. 
Dat gebeurt in juni en in december.

Verlenging SBP periode
In het najaar van 2017 hebben we moeten 
constateren dat de uitvoering van het SBP op enkele 
cruciale punten meer tijd vraagt dan verwacht. Het 
is en blijft een ambitieus plan en dat vraagt meer 
tijd voor aanscherping en verdieping, maar ook een 
extra slag om juist ook ‘nieuwe medewerkers’, die 
de start van en opmaat naar het SBP niet hebben 
meegemaakt, erbij te betrekken. Daarnaast zien we 
dat belangrijke externe ontwikkelingen onze aandacht 
vragen en tegelijk weinig of geen plaats hebben in ons 
SBP. Voorbeelden daarvan zijn de snelheid waarmee 
de krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan, de IKC-
ontwikkeling (Integraal Kindcentrum), de harmonisatie 
van de kinderopvang en de forse bezuinigingen op de 
OAB-middelen. Dit alles vraagt om een evaluatie van 
het SBP die kan leiden tot een bijstelling of aanpassing. 
We hebben daarom besloten om de looptijd van het 
huidige SBP met twee jaar te verlengen. In 2018 gaan 
we bepalen hoe we die verlenging gaan invullen. Dit 
alles heeft ook gevolgen voor de schoolplannen van 
de scholen, die qua tijd synchroon lopen met het SBP. 
Verlenging is dan ook hier aan de orde en daarover 
zullen we in overleg treden met de scholen en de 

Inspectie. Hieronder is aangegeven welke stappen we 
in 2017 gezet hebben binnen ieder thema.

2.1 Profilering

Profilering van de scholen
Traject ‘Communicatie-actieplan’
De belofte binnen dit thema stelt dat alle KSU-scholen 
een duidelijk en onderscheidend schoolmerk hebben 
vastgesteld, gebaseerd op het profiel van de KSU en 
gespecificeerd naar hun wijk en populatie. Met dit 
merk profileren de scholen zich herkenbaar naar buiten, 
zowel in communicatie als gedrag. In de communicatie 
is het voor de scholen daarom belangrijk om een 
duidelijke relatie te leggen tussen de kernboodschap 
van de KSU en hun eigen profielboodschap. Dat is 
nog niet zo eenvoudig. Daarom is in 2016 een pilot 
met vijf scholen gestart om dit, samen met een extern 
bureau, vorm te geven in een PR-plan. Na een evaluatie 
in 2017 werd duidelijk dat scholen gebaat zijn bij 
ondersteuning op dit vakgebied. Daarom is besloten 
om andere scholen ook de gelegenheid te geven zich 
in te schrijven voor een begeleid traject om tot een 
‘Communicatie-actieplan’ te komen. Als gevolg hiervan 
zijn in 2017 elf scholen begeleid door het externe 
bureau Business Openers. De schoolleiders hebben met 
een medewerker twee workshops gevolgd en de basis 
gelegd van het communicatieplan. In 2018 volgen nog 
twee bijeenkomsten om het plan te gaan uitvoeren. 
In het tweede kwartaal 2018 wordt dit traject met de 
schoolleiders geëvalueerd en wordt besloten of het 
traject in het 3e kwartaal 2018 opnieuw wordt gestart 
voor andere geïnteresseerde scholen.

Communicatie, PR en uitstraling
Communicatie-toolkit
De belofte binnen dit thema luidt: ”De KSU en de 
KSU-scholen hebben vanuit hun (school)specifieke 
profiel een bijbehorende en samenhangende 
communicatiemix ontwikkeld die de KSU en de 
scholen faciliteert in het naar buiten uitdragen van 
hun merk”. Hieraan is invulling gegeven met de 
communicatie-toolkit. Scholen kunnen middels dit 
online bestelsysteem communicatiemiddelen, zoals 
posters, flyers, folders, visitekaartjes opmaken en 
bestellen. Eind 2017 is gestart met een inventarisatie 
van de wensen van schoolleiders, zodat de toolkit kan 
worden uitgebreid met diverse promotiemiddelen. 
Naast een professionele en uniforme uitstraling levert 
de communicatie-toolkit de schoolleiders tijdwinst op, 
en een besparing doordat de inkoop geconcentreerd is 
bij één leverancier.

2.2 Pijlers voor talentontwikkeling

Basis op orde
De basis op orde houden. Nu het strategisch 
beleidsplan zijn derde jaar is ingegaan, verandert de 
focus en invulling van dit thema. De onderwijskwaliteit 
blijkt duurzaam op orde. Alle scholen laten voldoende 
en steeds vaker ook heel mooie opbrengsten zien, 
zoals blijkt uit onderstaande grafieken.

Opbrengsten
Hoewel de ambitie hoger is, betekent ‘de basis op 
orde houden’ dat alle KSU-scholen minimaal en 
duurzaam scores behalen boven de ondergrens van de 



11Inspectie op de eindtoetsen. Acht scholen namen in 
2017 de Cito-toets af en 12 scholen maakten gebruik 
van de IEP. Dit leverde de volgende resultaten op:
•  één school behaalde een score onder de 

ondergrens;
•  acht scholen scoorden boven de ondergrens en 

onder het landelijk gemiddelde;
•  vier scholen scoorden tussen het landelijk 

gemiddelde en de bovengrens van de Inspectie;
•  zeven scholen scoorden boven de bovengrens van 

de Inspectie.

We zien daarmee hogere opbrengsten ten opzichte 
van het vorige jaar. Deze hogere scores kwamen niet 
als verrassing gezien eerdere gegevens uit het LOVS. 
Hiermee wordt de lijn die zich in 2015 uittekende 
verder opgepakt. De iets lagere scores in 2016 zijn 
daarmee niet structureel. Dit komt overeen met 
de observatie dat op basis van het LOVS er geen 
aanwijzingen zijn dat in algemene zin de kwaliteit 
onder druk staat. Naar verwachting wordt ook in 2018 
de lijn zoals uitgezet in 2015 vastgehouden.
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Aanvankelijk leken scholen die de IEP hadden 
afgenomen lager gescoord te hebben dan verwacht 
mocht worden op basis van de gegevens uit 
het LOVS. Later heeft de IEP erkend dat er een 
verkeerde normering was toegepast en is de score 
bijgesteld. Voor de KSU is dit een aanwijzing dat 
het LOVS en hoe de scholen daarmee omgaan 
een betrouwbare indicator is voor wat betreft de 
verwachte eindopbrengsten. Zoomen we verder 
in dan zien we dat kwaliteitsmanagement en 
opbrengstgericht werken steeds meer gemeengoed 
worden. Op scholen heerst een cultuur waarin het 
gewoon is om over onderwijskwaliteit te praten en 

School: KBS Paulus
Wijk: Tuindorp
Aantal leerlingen: 408
Aantal medewerkers: 40
Ons motto: Klaar voor jouw toekomst

Schoolleider a.i.: Monique van der Putten:

Zo blonken onze leerlingen uit in 2017:
“Onze leerlingen hebben voor het eerst gewerkt met Jeelo, een vorm 
van projectmatig onderwijs. Op diverse manieren en op verschillende 
niveaus hebben ze gewerkt aan het project ‘Beleven van onze 
Planeet’. Met presentaties, werkstukken, verhalen en bouwprojecten 
werkten de leerlingen toe naar een spetterende eindpresentatie, 
waarbij ze aan hun ouders hebben laten zien wat ze hebben geleerd. 
Alle ouders waren gepast onder de indruk!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“In 2018 willen we volledig thematisch gaan werken aan de 
wereldoriënterende vakken. We worden een Jeelo-school en 
werken aan het integreren van diverse vakken door middel van de 
thema’s van Jeelo. In een cyclus van twee of drie jaar komen alle 
thema’s aan bod, zodat we alle kerndoelen afdekken. In en buiten 
de thema’s geven we het plusaanbod vorm door het werken met 
een projectgroep en door het aanbieden van trainingen om te leren 
leren.”



12 elkaar daar op aan te spreken. Daarmee is de eerste 
belofte van ons SBP gerealiseerd. De onderwijsbasis 
is en blijft aantoonbaar duurzaam op orde en wordt 
onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat elke 
KSU-school een regulier toezichtarrangement heeft 
van de Onderwijsinspectie.

Naast voldoende opbrengsten en een voldoende 
tot excellente beoordeling door de Inspectie, 
is in het kader van passend onderwijs, ook het 
kunnen realiseren van de basisondersteuning een 
basisvoorwaarde. We hebben dat dan ook als indicator 
opgenomen in de monitor. In 2017 hadden we ons 
voorgenomen om zelf de basisondersteuning op alle 
scholen te auditen. Hiervan hebben we afgezien toen 
we de kans kregen aan te sluiten bij een dergelijk 
initiatief van het SWV Utrecht PO. Helaas is dit in 2017 
niet van de grond gekomen. In 2018 zal de Utrechtse 
standaard voor de basisondersteuning voor het SWV 
onderwerp van studie en discussie zijn.

Ontwikkelen van 21th century skills
Het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden 
heeft een prominente plaats binnen dit thema van het 
SBP. De afgelopen jaren is met name ingezet op ICT. 
Met betrekking tot de zogeheten harde infrastructuur 
is onze basis inmiddels goed op orde. Deze wordt 
goed onderhouden en goed ondersteund. Ook de 
kennisinfrastructuur is goed uitgebouwd, door middel 
van kennisdeling en -ontwikkeling via de I-coaches en 
hun onderlinge netwerken, hierbij ondersteund door 
de stafmedewerker onderwijs en ICT. Leerkrachten 
kunnen daardoor wat ICT betreft hun leerlingen de 
handvatten mee geven om in de samenleving van 
vandaag en morgen te kunnen leven, leren en werken. 

Overigens zijn er wel verschillen per school. KBS 
Mattheus heeft hier bijvoorbeeld een speerpunt van 
gemaakt door de keuze te maken voor het adaptieve 
onderwijsplatform Snappet en op KBS De Zeven 
Gaven werken alle leerlingen met iPads.
Hoewel de 21e-eeuwse vaardigheden als thema in 
2015 in alle schoolplannen is opgenomen, is verdere 
operationalisering een zoektocht gebleken voor veel 
scholen. Daar komt ook bij dat de wetenschappelijke 
literatuur verdeeld is over de zin en onzin van het 
opnemen van 21e-eeuwse vaardigheden in de 
leerdoelen. Dat is voor de KSU een reden om dit 
thema bij de geplande bijstelling van het SBP in 2018 
kritisch onder de loep te nemen.

Plusaanbod
De KSU wil dat elke school een plusaanbod ontwikkelt 
dat aansluit bij het schoolprofiel. Deze SBP-doelstelling 
kan als gerealiseerd worden beschouwd, juist bij 
scholen die het onderstaande aanbod hebben 
verwerkt in hun curriculum.

VVTO en TTO (tweetalig onderwijs)
Na KBS Op De Groene Alm heeft KBS Wijzer aan 
de Vecht in 2017 als tweede school binnen de KSU 
en in de stad het EarlyBird-certificaat ontvangen. 
In 2018 zullen KBS St. Dominicus, KBS St. Jan de 
Doper en KBS De Spits volgen. Voor begeleiding en 
ondersteuning van de scholen die zich willen gaan 
certificeren is in 2017 €20k beschikbaar gesteld vanuit 
het onderwijsbudget.

De per augustus 2016 gestarte tweetalige scholen 
KBS Stepping Stones (wijk Oost) en KBS Onder De 
Bogen (stadscentrum Leidsche Rijn) ontwikkelen 

zich voorspoedig. Zij werken intensief samen bij de 
ontwikkeling van het onderwijs en de scholing van het 
team en merken dat veel ouders een bewuste keuze 
maken voor het profiel van deze scholen.

Wetenschap & Techniek (W&T)
KBS Op De Groene Alm, KBS Wijzer aan de Vecht, 
KBS De Spits en KBS Hof ter Weide vormen samen 
een kennisnetwerk dat regelmatig bijeenkomt met 
ondersteuning van Eduscience. KBS Op De Groene 
Alm is een zogeheten Vindplaatsschool. De school 
heeft daarmee een rol in de regio gekregen en deelt 
met andere scholen in de kennis en good practices die 
zij heeft opgedaan op het terrein van W&T. In 2017 
hebben zij daarom op de jaarlijkse W&T-academie 
gepresenteerd hoe zij er op hun school mee omgaan. 
De rol van Vindplaatsschool is toegekend door 
het wetenschapsknooppunt. Bestuurlijk is de KSU 
aangehaakt bij het besturenoverleg-KTWT, dat tot 
doel heeft wetenschap en techniek in het primair 
onderwijs in de regio Utrecht verder te verbeteren en 
te verspreiden.

Kunst en cultuur
Op het domein kunst en cultuur wordt veel en op veel 
verschillende manieren ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 
schilderen, beeldhouwen, tekenen, theater, muziek, 
museumbezoek, toneel en film. KBS De JazzSingel, 
KBS Johannes, KBS De Achtbaan, KBS Hof ter Weide 
en SBO St. Maarten hebben kunst en cultuur als profiel 
gekozen. Zij werken daarbij samen met verschillende 
cultuurpartners in de stad, zoals het UCK, Het Wilde 
Westen en Copakan. Dat maakt dat deze profielen 
kwalitatief ook goed kunnen worden ingevuld.



13

School: KBS Wijzer aan de Vecht
Wijk: Zuilen
Aantal leerlingen: 125
Aantal medewerkers: 16
Ons motto: Alles wat aandacht krijgt groeit!

Schoolleider Marcia van Roo:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“Aan ons net gerenoveerde gebouw is goed te zien dat aandacht 
voor ons een centrale waarde is. Het is een uitnodigend gebouw 
met een ontmoetingsruimte voor iedereen en een ouderlokaal. Dit 
symboliseert onze openheid en betrokkenheid. Het is een gebouw 
waar iedereen met respect, zorg en aandacht mee omgaat, zeker 
ook de leerlingen. De inrichting en faciliteiten dragen nadrukkelijk 
bij aan onderzoekend en ontdekkend leren in een fijne sfeer.”

Hier leggen wij de nadruk op 2018:
“In het kader van het schoolprofiel leggen we de nadruk in 2018 
op het verder uitdiepen en verbreden van het WNT-profiel en het 
borgen en verbeteren van het Engels en rekenonderwijs. We willen 
dat onze leerlingen nu en in de toekomst een onderzoekende, 
ondernemende houding ontwikkelen, dat zij beschikken over 
het nodige doorzettingsvermogen om zelfstandig of in goede 
samenwerking taken aan te pakken en problemen of vraagstukken 
op creatieve wijze op te lossen.”

Meer en hoogbegaafde leerlingen
De KSU wil dat alle KSU-scholen een verrijkt onderwijs-
aanbod bieden waarin, in verschillende gradaties, 
aandacht is voor cognitief getalenteerde kinderen. 
In 2016 hebben we bereikt dat alle KSU-scholen een 
onderwijsaanbod realiseren op minimaal Novilo fase 
3 niveau en daarmee is deze belangrijke doelstelling 
gerealiseerd. KBS Gertrudis en KBS Hof ter Weide 
hebben hun ambitie gesteld op het realiseren van 
Novilo fase 4 en KBS St. Dominicus, KBS Paulus, KBS 
De Achtbaan en KBS De Spits realiseren Novilo fase 5a. 
Die laatste vier scholen hebben daartoe een netwerk 
gevormd om het onderwijs verder te ontwikkelen. 
Vanuit de gezamenlijke middelen (€14k per jaar) en 
door de stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit, worden 
zij daarbij ook ondersteund. In 2018 wil de KSU in 
samenwerking met Novilo kijken hoe het op de scholen 
gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn.

De voltijd HB-afdelingen op KBS De Spits en KBS 
De Achtbaan hebben beide een ontwikkeling 
doorgemaakt. Op De Spits is de capaciteit vanwege 
de grote vraag uitgebreid van drie naar vier groepen. 
Dat vergde een grote investering van de KSU, met 
name omdat wij de huisvesting voor eigen rekening 
moesten regelen en financieren in afwachting van een 
gevraagde aanpassing van de huisvestingsverordening 
en beleid van het SWV op het vlak van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. De gesprekken met de 
gemeente en binnen het bestuur van het SWV worden 
daarover gevoerd en we zijn hoopvol dat begin 2018 
hier besluiten over genomen kunnen worden en dat 
het voltijd HB-onderwijs daarmee een plaats krijgt 
binnen het continuüm van voorzieningen binnen het 
passend onderwijs.

Op KBS De Achtbaan kwam door een combinatie van 
factoren in de eerste helft van 2017 de kwaliteit van 
het HB-onderwijs onder druk te staan. Daarop is onder 
andere besloten de HB-afdelingen in te huizen op 
de hoofdlocatie van De Achtbaan en meer robuuste 
maatregelen te nemen als het gaat om de achtervang 
voor en ondersteuning van het onderwijzend 
personeel. Deze beleidswijzing en investering heeft zijn 
vruchten afgeworpen. De afdeling is na de zomer van 
2017 goed van start gegaan dankzij de grote inzet van 
de schoolleiding en het team van KBS De Achtbaan. 
De KSU kan nu aan maximaal 160 leerlingen voltijd 
HB-onderwijs bieden en heeft daarvoor €100k 
beschikbaar in de begroting, hetgeen vermoedelijk 
naar boven bijgesteld moet worden.

2.3 Professionalisering
Een van de beloftes binnen het thema 
professionalisering is dat het KSU-vakmanschap 
bij werving, selectie, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken en bij de ontwikkeling 
van tijdelijke, nieuwe en vaste medewerkers wordt 
toegepast. In 2016 is de inhoud van het KSU-
vakmanschap vastgelegd, maar de vraag ‘hoe 
dan?’ is nog niet helemaal beantwoord. Dit komt 
eenvoudigweg omdat de aandacht van P&O is 
uitgegaan naar het binnenhalen en binnenhouden 
van leraren, het regelen van vervanging en het 
terugdringen van het ziekteverzuim (daarover meer in 
het hoofdstuk over P&O). Daarom wordt het KSU-
vakmanschap in de praktijk nog niet gebruikt.

De tweede belofte betreft ‘Investeren in leiderschap’. 
Het in 2016 met Academica Business College 
ontwikkelde leiderschapsprogramma is in 2017 goed 
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voorjaar een eigen maatwerktraject gevolgd en de 
schoolleiders zijn vanaf augustus 2017 collectief 
van start gegaan met hun programma. Door de 
wisselingen in de samenstelling van het MT is besloten 
dat zij het traject later zullen starten (begin 2018). In 
november heeft het CvB met het MT en schoolleiders 
de door Academica georganiseerde conferentie 
‘Making shift happen’ bezocht in de Beurs van 
Berlage.

De derde belofte (Onze versterkte infrastructuur voor 
kennisontwikkeling faciliteert de ontwikkeling van 
medewerkers, in lijn met de ambitie van de school of 
de KSU) heeft ook vertraging opgelopen vanwege de 
verschoven aandacht van het bestuur. Bovendien is na 
de presentatie van het eerste concept gebleken dat het 
veld meer betrokken wil zijn bij de ontwikkeling, en 
dat vraagt tijd. Dat betekent overigens niet dat er geen 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn, integendeel. Zowel 
binnen het gezamenlijk beleid als op schoolniveau 
zijn veel middelen beschikbaar voor opleiding en 
ontwikkelingen, maar de versterkte infrastructuur als 
zodanig is niet gerealiseerd. Dit betekent dat we een 
inhaalslag zullen moeten maken in de komende jaren.

2.4 Professionele cultuur
De afgelopen jaren is hard gewerkt om in de 
randvoorwaarden voor een professionele cultuur te 
voorzien, zodat aan de beloftes bij dit thema invulling 
gegeven kan worden. Het Academicatraject en de 
kernwaardensessies zijn hiervan de belangrijkste 
voorbeelden. In 2017 hebben we met het KSU 2.0 
traject belangrijke stappen gezet om dat wat we 
samen geleerd hebben te vertalen naar gedrag, 

waarin de professionele cultuur tot uitdrukking komt. 
Het traject KSU 2.0 is een antwoord op de roep van 
schoolleiders en stafmedewerkers om meer betrokken 
te worden bij de voorbereiding en ontwikkeling 
van beleid en besluiten, bij de verbetering van 
de communicatie binnen de organisatie en de 
besprekingen omtrent de rolopvatting/rolvastheid 
van CvB, clusterdirecteuren en schoolleiders. Als 
eerste is een multidisciplinaire voorbereidingsgroep 
samengesteld, die een aantal studiedagen heeft 
georganiseerd met CvB, MT, staf en schoolleiders. 

Op deze studiedagen zijn veel zaken op een open 
en constructieve manier besproken, waarmee een 
belangrijke bijdrage is geleverd aan de invulling van de 
beloftes, te weten: 
•  Leidinggevenden zijn zich bewust van hun 

voorbeeldrol in het realiseren van een professionele 
cultuur en beschikken over kennis en competenties 
die hen helpen bij het reflecteren op hun 
rol als leidinggevende. Verder beschikken zij 
(aantoonbaar) over analyses hiervan en worden 
deze benut in hun professionele ontwikkeling.

•  Leidinggevenden zijn vaardig in het aansturen van 
veranderprocessen in hun schoolorganisatie gericht 
op het realiseren van een professionele cultuur.

•  Medewerkers beschikken over inzicht in het 
functioneren in hun team en hun persoonlijke rol 
en bijdrage hierin.

•  Het proces van het werken aan een professionele 
cultuur leidt tot een structurele en aantoonbare 
cultuurverandering op de KSU-scholen en het 
KSU-huis waardoor de kwaliteit van het onderwijs 
en het werkplezier verbetert en de ambities van de 
KSU gerealiseerd worden.

2.5 Gericht partnerschap
Partnerschap met ouders/verzorgers
In 2017 hebben de KSU-scholen ingezet op het 
verder opbouwen van educatief partnerschap. We 
zien dat de introductie van social schools in 2015 een 
grote impuls heeft gegeven aan het informeren en 
betrekken van ouders bij de school en het onderwijs 
van hun kinderen. Het medium vergemakkelijkt en 
verbetert de communicatie tussen school en ouders en 
dat verlaagt mogelijke drempels. Ook op scholen die 
twijfelden over het nut blijkt dat het bereik heel groot 
is (tot wel 90%). De KSU-scholen hebben hiermee 
een goed ondersteunend instrument in handen om de 
samenwerking met ouders/verzorgers vorm te geven, 
conform de belofte uit ons strategisch beleidsplan.
Dat laat onverlet dat op bepaalde scholen aanmerkelijk 
meer nodig is om ouders te betrekken bij het 
onderwijs van hun kinderen. Soms zijn intensieve 
ondersteuning bij opvoeden en hulp in de thuissituatie 
onontbeerlijk. Daarvoor werkt de KSU intensief samen 
met partners in de wijk, zoals met de buurtteams 
Lokalis, die ambulante basishulp voor jeugd en 
gezinnen bieden.
Het CvB bespreekt de ontwikkelingen op het gebied 
van partnerschap met ouders tijdens de jaarlijkse 
resultaatgesprekken met de clusterdirecteuren. 
Per school wordt gekeken naar de uitvoering van 
het beleid, de samenwerking met buurtteams, het 
functioneren van de MR’s en ouderraden/commissies. 
Er worden afspraken gemaakt om waar nodig tot 
verbeteringen te komen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Ook in 2017 is de samenwerking met Spelenderwijs, 
onze partner voor de voorschoolse educatie, 
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School: KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
Wijk: Buiten Wittevrouwen
Aantal leerlingen: 327
Aantal medewerkers: 23
Ons motto: Laat mij het zelf doen. Leer mij het zelf te doen.

Schoolleider Fleur van Walbeek:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan 
uitblinken van onze leerlingen:
“Maria Montessori onderscheidde in de cognitieve ontwikkeling 
de Verkenner (6- tot 9-jarigen) en de Wetenschapper (9- tot 
12-jarigen). Beiden zijn voortdurend op zoek naar het hoe en 
waarom der dingen. De Verkenner houdt echter niet van herhaling. 
Montessorimateriaal is bij uitstek geschikt om deze leerlingen 
didactisch een doordacht alternatief te bieden, terwijl het de 
Wetenschapper ondersteunt bij de vertaalslag naar het abstracte 
denken. Leren is niet altijd leuk, maar met Montessorimateriaal 
maken we het leerproces wel zo aantrekkelijk mogelijk.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Het kosmisch onderwijs is het hart van Montessori-onderwijs. 
Uitgangspunt is dat de onnatuurlijke grenzen tussen vakken 
vervallen. Met de nieuwe Montessorimethode Da Vinci 2.0 leren 
wij vanuit het geheel in te zoomen op de delen. Bij het onderwerp 
‘Egypte’ bijvoorbeeld (aardrijkskunde/geschiedenis) zoomen we in 
op volk (antropologie), de Nijl, flora en fauna (biologie), piramides 
(techniek) en levensbeschouwing. We willen verwondering bij de 
leerlingen oproepen. Integratie van vakken, 
ongelofelijk toch dat zij dat al 65 jaar geleden 
had bedacht, die Maria Montessori!”

voortgezet en op sommige scholen verder uitgebreid. 
Enkele KSU-scholen verkennen de mogelijkheden om 
die samenwerking in IKC-verband vorm te geven.
Ook wordt gezocht naar hechtere 
samenwerkingsvormen met onze partners in de 
kinderopvang. Voorbeelden daarvan zijn St. Dominicus 
en Op De Groene Alm. De nieuw te bouwen school 
van de KSU in Haarrijn zal vanaf het begin intensief 
met de voorschool (en kinderopvang) samenwerken 
en partnerschappen aangaan, met als doel een 
doorlopende leerlijn en één pedagogische visie vorm te 
geven voor alle kinderen (0 tot 12 jaar) en voor de hele 
(school)dag.
Deze ontwikkeling zal een nog grotere vlucht kunnen 
nemen door de harmonisatie wetgeving, waardoor 
ook het spelersveld in de stad kan veranderen. De KSU 
wil de samenwerking met Spelenderwijs continueren, 
maar is afhankelijk van de beleidskeuzes van de 
gemeente. In 2017 zijn verschillende bestuurlijke 
gesprekken over dit onderwerp gevoerd en de 
verwachting is dat in 2018 de contouren voor de jaren 
daarna helder zullen worden.
Wat betreft de indicator uit de monitor zien we 
dat deze bij nader inzien te statisch gedefinieerd is. 
Scholen maken veelal geen keuze voor een aantal 
partners om vervolgens een plan uit te werken. 
Partnerschappen ontstaan, groeien en evolueren. Dat 
is een prima, organische ontwikkeling die voortkomt 
uit wederzijdse behoeften. We zullen deze indicator 
dan ook evalueren en bijstellen, als het gaat om het 
partnerschap met ouders.

Partnerschap met opleidingsinstellingen 
De KSU heeft educatieve partnerschappen met twee 
opleidingsinstituten: De Marnix Academie en de 

pabo van de Hogeschool Utrecht. De KSU neemt 
als groot schoolbestuur verantwoordelijkheid in 
deze partnerschappen voor het mede opleiden van 
studenten in de scholen. Dan doen we bestuurlijk, 
maar vooral door de grote inzet van de bovenschools 
opleidingscoördinator. Intern begeleidt deze studenten 
en starters, geeft vorm aan de kennisontwikkeling 
en -deling van de schoolopleiders/ICO’s en 
participeert in tal van werkgroepen bij de beide 
opleidingsinstellingen. Daardoor beschikken we als 
KSU over een goede opleidingsinfrastructuur, kunnen 
we invloed uitoefenen en participeren in tal van 
vernieuwende en innovatieve projecten.
In 2017 hebben we besloten dat alle scholen van 
de KSU opleidings-/partnerschool worden. Hierdoor 
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
schoolontwikkeling, het opleiden van studenten en 
het aantrekken van het hoogstnoodzakelijke nieuwe 
personeel. Alle scholen zijn op weg naar certificering.
De KSU is daardoor goed in staat om concreet 
invulling te geven aan de indicator uit de monitor die 
stelt dat we de samenwerkingsrelaties met de pabo’s 
zodanig invulling geven dat we goed in staat zijn en 
blijven om krachtige en kwalitatief bovengemiddelde 
beginnende leerkrachten aan te trekken.

Een andere opleidingsinstelling waarmee we 
intensief samenwerken is Academica. Zij hebben 
ons leiderschapstraject vormgegeven. In het najaar 
van 2017 is dit van start gegaan voor het CvB en de 
schoolleiders. De MT-leden zullen het traject gaan 
starten in 2018.
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3.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de algemene 
gang van zaken van de KSU, op de kwaliteit van de 
besturing door het College van Bestuur (CvB), op 
de strategie en het door de KSU gevoerde beleid. 
Zij benoemt het CvB, vervult de rol van werkgever, 
fungeert als klankbord voor het College en houdt 
toezicht. De Raad houdt bij de taakvervulling rekening 
met het maatschappelijk belang en het belang van 
de KSU. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het eigen functioneren en ziet erop toe dat de leden 
van de Raad onafhankelijk zijn. De Raad past de code 
Goed Bestuur van de PO-Raad toe.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 zeven maal 
vergaderd: vier reguliere vergaderingen, een extra 
vergadering over het Bestuursformatieplan en twee 
themavergaderingen. Voorafgaand aan de reguliere 
vergaderingen vergadert de RvT een half uur zonder 
de aanwezigheid van het College van Bestuur. In de 
themavergaderingen is stilgestaan bij de thema’s: 
KSU-vakmanschap en Passend onderwijs in de 
praktijk van de KSU (inclusief positie van het SBO). 
Een vertegenwoordiging van de Raad heeft twee 
maal deelgenomen aan een vergadering van de GMR, 
eenmaal in aanwezigheid van het College van Bestuur 
en eenmaal zonder deze aanwezigheid.

In 2017 heeft de Raad van Toezicht onder meer de 
volgende onderwerpen besproken:
•  organisatie van schoonmaak in de KSU-organisatie
•  ontwikkelingen met betrekking tot KBS De 

Notenboom

• jaarverslag 2016
• meerjarenbegroting, begroting 2018
• monitor Strategisch Beleidsplan
• kwaliteitsrapportage eindscores
• risicomanagement
• insourcing Financiën
•  plan van aanpak ‘Privacy’, ter voorbereiding op 

nieuwe privacywetgeving.

Ieder jaar evalueert de Raad haar eigen functioneren; 
dit heeft, onder externe begeleiding, ook in 2017 
plaats gevonden. De hoofdconclusies uit deze 
zelfevaluatie zijn dat de Raad het samenspel, (kritische) 
inbreng en de samenstelling als goed ervaren. 
Aandachtspunten zijn de visie op toezicht en een 
verduidelijking van de rol van de Raad van Toezicht bij 
beleidsvoorbereiding.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: 
de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en 
de remuneratiecommissie. Samenvattingen 
van de verslagen van de auditcommissie en de 
kwaliteitscommissie maken deel uit van dit hoofdstuk. 
De remuneratiecommissie heeft ook in 2017 een 
functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter 
en het lid van het College van Bestuur. De Raad van 
Toezicht heeft zijn waardering uitgesproken over de 
inzet en de resultaten van het College van Bestuur.

Op basis van het rooster van aftreden zal de heer 
G. Dijkstra terugtreden uit de Raad van Toezicht per 
31 december 2017. Per 1 januari 2018 zal de heer 
J. van Lent toetreden als nieuw lid van onze Raad 

van Toezicht. De heer Van Lent vervangt de heer 
G. Dijkstra en neemt diens rol als voorzitter van de 
auditcommissie op zich.

Verslag Kwaliteitscommissie
In 2017 is de kwaliteitscommissie samen met het 
CvB twee maal bij elkaar geweest. Aan de hand 
van de Cito-resultaten en de IEP-toetsen hebben zij 
uitvoerig gesproken over de onderwijskwaliteit op de 
verschillende scholen. Geconcludeerd is dat de KSU 
voldoende in control is als het gaat om de kwaliteit van 
onderwijs. Alle scholen hebben een basisarrangement. 
De uitdaging is nu om de onderwijskwaliteit op orde 
te houden en vroegtijdig risico’s te signaleren. Samen 
met het CvB onderzoekt de commissie kwaliteit 
wat goede ‘soft facts’ zijn waarop de beoordeling 
van de kwaliteit verbeterd kan worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan ziekteverzuim, functioneren 
van de schoolleider, verloop in het team, zaken die 
opvallen in functioneringsgesprekken, ontwikkelingen 
van de tussenopbrengsten, ontwikkeling van de 
leerlingaantallen en inzicht in soorten en aantallen 
klachten. Pas in 2019 zal er in het kader van het 
nieuwe toezicht door de Inspectie een breed bezoek 
komen bij de KSU. Hierdoor ontbrak in 2017 een 
externe toets op de kwaliteit.

Verslag auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2017 vijf keer overleg 
gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur 
en de Manager Bedrijfsvoering over de financiële 
zaken van de KSU.
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School: KBS St. Jan de Doper
Wijk: Hoograven
Aantal leerlingen: 197
Aantal medewerkers: 24
Ons motto: Samen wijs

Schoolleider Barbara van Huizen:

Zo dragen de kwaliteiten van de leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“In mei 2017 heeft ons team een nascholingscursus gevolgd in 
Canterbury. Na vijf dagen nascholing zijn de leerkrachten met veel 
bagage huiswaarts gegaan. De ideeën die zij hebben opgedaan 
in Engeland hebben er voor gezorgd dat het onderwijs in Engels 
prikkelend, uitdagend en interactief is. Je ziet kinderen hierdoor 
groeien!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Op de St. Jan de Doperschool zijn wij ons bewust van het 
digitale tijdperk waarin onze leerlingen opgroeien. Wij realiseren 
ons dat leerlingen geconfronteerd worden met vele digitale 
ontwikkelingen, waarbij andere vaardigheden van hen worden 
gevraagd. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat onze 
leerlingen zo optimaal mogelijk, op een gezonde, respectvolle en 
veilige manier, zelfstandig deel kunnen nemen aan de huidige 
digitale maatschappij.”

Belangrijke, jaarlijks terugkerende, onderwerpen 
waren:
•  beoordeling van de viermaandscijfers op basis 

waarvan de auditcommissie adviezen gegeven 
heeft gericht op het op een kwalitatief hoger 
niveau brengen van de cijfers;

•  de Jaarrekeningen van respectievelijk de Stichting 
KSU en de Stichting Beheerfonds KSU, in overleg 
met de externe accountant;

•  de begroting over 2018, alsmede de 
geactualiseerde meerjarenbegroting.

Naast deze reguliere onderwerpen zijn in de 
auditcommissie aan de orde geweest:
•  insourcing van de financiële administratie;
•  risicoanalyse van de KSU;
•  gang van zaken rondom gewichtenregeling en de 

naheffing van DUO;
•  meerjarig perspectief met betrekking de OAB-

gelden.

3.2 Gehanteerde code goed bestuur
De KSU hanteert de code goed bestuur van de PO-
Raad. De in 2010 op principes gebaseerde Code Goed 
Bestuur in het primair onderwijs geeft schoolbesturen 
een leidraad bij het realiseren van goed bestuur. In 
deze Code Goed Bestuur hebben de leden van de 
PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed 
bestuur. Schoolbesturen en interne toezichthouders 
toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk 
functioneren aan de principes van de code. De 
Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad heeft in 
juni 2017 ingestemd met enkele aanscherpingen van 
de Code Goed Bestuur, te weten enkele wijzigingen 
ten aanzien van onverenigbaarheid van functies 

en transparantie en enkele wijzigingen om het 
samenspel tussen bestuur en toezicht te versterken. De 
aangepaste versie van de Code is per 1 augustus 2017 
in werking getreden. De Code Goed Bestuur is terug 
te vinden in het dagelijkse en bestuurlijke handelen 
van het College van Bestuur van de KSU.

3.3 Invulling horizontale verantwoording
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) bestond in 2017 tot de zomervakantie uit 
zeven leden: drie personeelsleden en vier ouders. Na 
de zomervakantie veranderde de samenstelling in drie 
personeelsleden en drie ouders. Op 1 augustus trad 
de voorzitter af in verband met de aanvang van een 
studie en een verandering van functie. Tegelijkertijd 
nam een nieuw personeelslid zitting in de GMR en 
trad een ouderlid af in verband met een nieuwe baan 
die niet te combineren was met de werkzaamheden 
voor de GMR. Als nieuwe voorzitter is per 1 augustus 
een al zittend lid uit de oudergeleding benoemd. De 
GMR bestaat uit:

•  Irene Wassing, voorzitter tot 30-10-17 (daarna uit 
de GMR)

• Mariëlle Evers, secretaris
• Ricardo Harryson, voorzitter vanaf 30-10-17
• Esther Maas
• Marieke van Denderen
• Stefan Rüdiger
• Gregor Lohman
• Astrid van Leeuwen, vanaf 30-10-17

In 2017 heeft de GMR vijf keer vergaderd met het 
College van Bestuur. Er was een extra vergadering in 
april in verband met het bestuursformatieplan. 



18 In december is door ernstige weersomstandigheden 
(code rood) een vergadering niet doorgegaan en 
verplaatst naar januari 2018. De vergaderingen 
met het CvB zijn steeds voorafgegaan door een 
meningsvormende vergadering van uitsluitend 
GMR-leden (de zogenaamde GMR-min). Twee 
vergaderingen zijn bijgewoond door twee leden van 
de Raad van Toezicht.
 
GMR-leden hebben zitting genomen in diverse 
sollicitatiecommissies. Er is advies uitgebracht over en 
ingestemd met zaken als Internet- en e-mailprotocol, 
W&S-beleid, Ziekte- en reïntegratieprotocol en 
Verzuimbeleid. De gehele GMR heeft ingestemd 
met de nieuwe Klokkenluidersregeling, een nieuw 
MR-reglement, een nieuw vervangingsbeleid en nieuw 
beleid op het gebied van onderwijstrainees.

De GMR heeft zich bijzonder hard gemaakt voor een 
helder en goed protocol voor schoolzwemmen. Het 
protocol zal naar verwachting in juni 2018 van kracht 
worden.

Veel tijd heeft de GMR ook gestoken in het werven 
van nieuwe leden. Dit heeft geresulteerd in vier 
nieuwe aanmeldingen voor de oudergeleding en 
twee voor de personeelsgeleding. De procedure voor 
deze kandidaten loopt door in 2018. Zodra de GMR 
weer de gewenste, volledige bezetting heeft, wil zij 
zich verder professionaliseren door het volgen van 
cursussen om zo haar functie nog beter te kunnen 
vervullen. 
 
Omwille van meer slagkracht, voeling en draagvlak 
hebben de voorzitter van de GMR en de voorzitters 

van verschillende MR-geledingen van KSU-scholen 
in 2017 contact gehad. De GMR wil deze contacten 
in 2018 graag verder verstevigen, onder meer door 
GMR-leden als contactpersonen aan specifieke KSU-
scholen te koppelen.
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School: KBS De JazzSingel
Wijk: Terwijde/Leidsche Rijn
Aantal leerlingen: 171
Aantal medewerkers: 18
Ons motto: De JazzSingel zet de toon!

Schoolleider Esther van Wijnbergen:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Kinderen mogen er zijn bij ons. Ieder kind telt. Dit wordt mede 
vormgegeven met behulp van De Vreedzame School. We zijn gestart 
met een teamtraining en er is een ouderavond gehouden. Het met 
elkaar in gesprek gaan, weten hoe een ander ergens over denkt, 
heeft een meerwaarde voor ons pedagogisch klimaat. Dit geldt zowel 
voor kinderen en ouders als leerkrachten."

Hier leggen wij de nadruk op 2018:
“In 2018 leggen we de nadruk op muziek. Een vakleerkracht geeft 
wekelijks muzieklessen. Zij doet dit zo dat andere leerkrachten kennis, 
inspiratie en vaardigheden opdoen om zélf de muzieklessen te 
kunnen gaan geven. We ontwikkelen een leskist muziek en naschools 
aanbod. Ook is er aandacht voor een goede grondhouding: hoe kun 
je kritisch werk recenseren, op een manier waarbij je ieder kind in zijn 
waarde laat?”

4. Onderwijs

4.1 Inspectie van het Onderwijs 
De Inspecteur heeft in 2017 alleen op KBS De Zeven 
Gaven het kwaliteitsonderzoek afgenomen. De 
school behield zoals verwacht het basisarrangement. 
Vanwege de transitie naar het vernieuwde toezicht 
en omdat er voor de Inspectie geen bijzondere of 
noodzakelijke aanleiding was, is er in 2017 geen 
regulier bestuursgesprek gevoerd.
Vanaf 1 augustus 2017 wordt gewerkt met het 
nieuwe inspectiekader. Verschillende KSU-scholen 
hebben hiermee in de pilotfase in 2016 reeds 
kennisgemaakt. De KSU staat positief tegenover het 
nieuwe kader, omdat dit meer dan voorheen uitgaat 
van de eigen verantwoordelijkheid van scholen en 
bestuur met betrekking tot de inrichting en het beheer 
van het eigen kwaliteitszorgsysteem.

4.2 ICT en onderwijs
ICT-geletterdheid is een belangrijk speerpunt binnen 
de 21st century skills, zoals opgenomen in ons SBP. Dat 
vraagt investeringen in hardware, software en kennis. 
Alle onze scholen worden gefaciliteerd op het gebied 
van netwerkbeheer, bedraad en draadloos (WIFI). 
De aanschaf en vervanging van hardware wordt op 
planmatige wijze uitgevoerd binnen de kaders van het 
ICT-beleidsplan. Daarnaast werken de medewerkers 
van de KSU actief aan de professionalisering op 
het gebied van ICT. De daarvoor aangestelde 
stafmedewerker Onderwijs en ICT houdt zich daar 
intensief mee bezig door de scholen en met name 
de iCoaches daarbij te ondersteunen en faciliteren. 
Zo faciliteert zij het iCoach-netwerk, bestaande uit 
vertegenwoordigers van alle scholen. 

Dit netwerk komt vier keer per jaar bijeen om 
zich verder te bekwamen op het gebied van ICT-
vaardigheden. Het doel is leren van en met elkaar 
om deze kennis door te geven aan de verschillende 
schoolteams, die het vervolgens gebruiken in hun 
onderwijspraktijk.
Op schoolniveau wordt tijdens studiedagen aandacht 
besteed aan de uitwerking van de ICT-leerlijn met 
de volgende vier aandachtsgebieden: social media, 
informatievaardigheden, ICT-vaardigheden en 
computational thinking.

4.3 Gezamenlijk stedelijk beleid
De gemeente Utrecht maakt al dan niet gezamenlijk 
met andere schoolbesturen stedelijk beleid. De KSU 
vertaalt dit naar de eigen organisatie en voert het in 
(Utrechtse Onderwijs Agenda). De hoofdlijnen hiervan 
zijn hieronder opgenomen.

Onderwijs Achterstanden Beleid
Ook in 2017 heeft de KSU vanuit het onderwijs-
achterstandenbeleid subsidiemiddelen ontvangen 
(1.2 miljoen euro) om de onderwijsachterstanden aan 
te kunnen pakken. Dankzij deze gelden kunnen we de 
noodzakelijke investeringen doen in het onderwijs aan 
leerlingen met (met name) een taalachterstand. Deze 
gelden zijn op de volgende wijze ingezet:
•  Dertien KSU-scholen hebben een vroegschool 

waarbij de subsidie ingezet is voor het 
aanstellen van een parttime tweede leerkracht. 
De vroegscholen hebben ook extra middelen 
ontvangen voor professionalisering en 
ouderbetrokkenheid (€312k).
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taalondersteuning aan groep 3 en 4. Dit betreft de 
zogenaamde schakelgelden (€57k).

•  Vanuit de subsidie leertijduitbreiding hebben zeven 
scholen hun lesaanbod uitgebreid in verschillende 
vormen. Zo bieden de drie KSU-scholen in 
Overvecht samen met twee SOZKO-scholen het 
Brede School College aan aan leerlingen van groep 
4 en 5 (€412k).

•  De Brede School Academie, die in gezamenlijkheid 
met de grote PO-besturen (PCOU, SPO Utrecht en 
KSU) wordt vormgegeven, biedt gemotiveerde en 
getalenteerde leerlingen met een taalachterstand 
de mogelijkheid om hun talent te ontwikkelen en 
uit te stromen naar het VO op een niveau dat recht 
doet aan hun potentie en mogelijkheden. 

•  De KSU heeft een subsidie ontvangen voor overige 
activiteiten ter verbetering van de taalprestaties van 
OAB-doelgroepleerlingen van €190k.

In dit jaar is er geen wijziging geweest in de 
omvang van de toegekende middelen voor 
onderwijsachterstandenbeleid. Het bestrijden van 
de achterstanden in het onderwijs wordt op twee 
manieren gefinancierd: via de reguliere bekostiging 
(‘gewichten’) en subsidies van de gemeente, die 
genoemd zijn in deze paragraaf.
Beide stromen zullen de komende jaren in omvang 
drastisch afnemen (in het hoofdstuk ‘Bedrijfsvoering 
& continuïteitsparagraaf’ meer daarover), vanwege de 
herverdeling die op macroniveau plaats gaat vinden 
als gevolg van het gewijzigde beleid. Nominaal blijft 
het budget gelijk, alleen wordt dit budget verdeeld 
over veel meer gemeenten op basis van door het CBS 
vastgestelde criteria.

De KSU is niet tegen een herverdeling van middelen 
of tegen het hanteren van andere criteria voor de 
gewichtenregeling, maar stelt zich op het standpunt 
dat wat we in de stad met succes opgebouwd 
en bereikt hebben met de OAB-middelen willen 
behouden. En dat staat op het spel als we een 
substantieel deel van de circa 1,7 miljoen euro aan 
gemeentelijke achterstandsmiddelen op jaarbasis 
zouden verliezen. We zijn, samen met de andere 
schoolbesturen en de gemeente, dan ook in gesprek 
over de visie op het onderwijsachterstandenbeleid 
en tot welke besteding van (minder) middelen dit 
zou kunnen leiden. Voor de gemeenten zal deze 
beleidswijziging een effect hebben op de voor hen 
beschikbare middelen per januari 2019, waarbij de 
toezegging is gedaan dat dit (negatieve) effect pas per 
augustus 2019 voor de schoolbesturen merkbaar zal 
zijn. In alle beschikbare scenario’s leidt dit tot een forse 
teruggang van middelen. Dit zal betekenen dat de 
KSU (en andere schoolbesturen in Utrecht) veel minder 
goed in staat zullen zijn om de achterstanden in het 
onderwijs te bestrijden en dat kan grote gevolgen 
hebben voor de kwaliteit die geboden kan worden en 
de maatschappelijk effecten die dat tot gevolg heeft.

POVO
De schoolbesturen voor primair onderwijs (PO) en 
voortgezet onderwijs (VO) in de gemeente Utrecht 
zetten zich samen in voor een goed verlopende 
overstap van leerlingen van PO naar VO. In het 
zogeheten bestuurlijk overleg POVO stemmen de 
bestuurders dat af en streven zij naar consensus 
met betrekking tot voorliggende voorstellen 
en actualiteiten. In 2017 is op initiatief van de 
uitvoeringsorganisatie een onderzoek gestart 

naar rol, verantwoordelijkheid en positie van de 
uitvoeringsorganisatie en daaruit voortvloeiend die 
van de PO- en VO-besturen. De resultaten van dit 
onderzoek dat uitgevoerd wordt door Hiemstra & De 
Vries worden begin 2018 verwacht.
Sinds het schooljaar 2015-2016 is het VO-advies 
dat basisscholen aan leerlingen geven leidend bij de 
plaatsing van leerlingen op het voortgezet onderwijs. 
Eindtoetsen, die een indicatie geven van het VO-
niveau van de leerlingen, worden na het geven van 
een VO-advies afgenomen als onafhankelijke check. 
Als leerlingen hierop boven het initieel gegeven advies 
scoren, kan het advies worden heroverwogen en naar 
boven worden bijgesteld. Het VO-advies kan niet naar 
beneden worden bijgesteld op basis van de score op 
de eindtoets.

In juli 2017 is intern een onderzoek uitgevoerd naar 
de heroverwegingen. Op basis van de data van 77.6% 
van de groep 8 leerlingen bleek dat 89 (15.9%) 
heroverwegingen hebben plaatsgevonden, die 
geresulteerd hebben in 43 (7.7%) bijstellingen van het 
VO-advies. De voornaamste redenen om het advies 
bij te stellen waren werkhouding en eerder behaalde 
leerresultaten. Deze redenen werden tevens het meest 
gebruikt wanneer besloten werd een VO-advies niet bij 
te stellen. Uiteindelijk zijn in 2017 voor 720 leerlingen 
VO-adviezen gegeven (zie Tabel 1).

UOA
In de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) participeren 
de vier grote PO-besturen van de stad, de twee 
VO-besturen, de HU, de Marnix Academie, de 
universiteit, de beide ROC’s, Spelenderwijs en een 
vertegenwoordiging van de kinderopvang. De UOA 
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School: KBS De Pijlstaart
Wijk: Pijlsweerd
Aantal leerlingen: 151
Aantal medewerkers: 17
Ons motto: De kunst van het leren!

Schoolleider Michiel Duffels:

Zo dragen onze buitenschoolse partners bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“Onze culturele partner Kopa ondersteunt ons bij het ontwikkelen 
van een doorgaande lijn creatief vermogen. Na de leerlijn 
beeldende kunst wilden we dit jaar een stapje verder gaan, door 
op een bijzondere manier muziek aan te bieden. Hiervoor hebben 
we samenwerking gezocht met Mei030. Het resultaat mag er 
zijn: lessen met een analoog en digitaal karakter. Kinderen die 
een muziekverhaal of een rap creëren, een muziekmachine tot 
leven brengen, of eigen muziek componeren. Zo hebben wij de 
Amsterdamsestraatweg op een kunstzinnige manier op zijn kop 
gezet!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Het team van De Pijlstaart heeft unaniem gekozen voor deelname 
aan het tweejarig ‘high performing school’-traject. Wij zullen 
onderwezen worden in wetenschappelijk onderbouwde opvattingen 
over leren en didactiek. Vervolgens onderzoeken we samen hoe ons 
pedagogisch/didactisch aanbod aansluit bij de wetenschap van het 
leren, zodat wij daadwerkelijk het verschil kunnen maken voor onze 
leerlingen.”

heeft een aantal jaren geleden een nieuwe agenda 
met ambities en doelstellingen geformuleerd. Onder 
het motto ´Utrecht daagt je uit!´ wordt via een 
zestal bestuurlijke tafels gezamenlijk gewerkt aan de 
realisatie hiervan. 2017 was het op één na laatste 
jaar van deze periode en dat betekent dat er én 
gekeken is naar de opbrengsten van deze periode 
én gereflecteerd wordt op de wijze waarop de UOA 
gewerkt en gefunctioneerd heeft. KBA is ingehuurd 
om over beide zaken te rapporteren. De hoofdlijn 
is dat we als KSU trots mogen zijn op zaken als het 
bereik en de kwaliteit van de VVE in de stad, op een 
project als de WOU (Werkplaats Onderwijsonderzoek 
Utrecht), op de wijze waarop we ouderbetrokkenheid 
stadsbreed vormgeven. Daarnaast komen er concrete 
initiatieven van de grond om de overgang van het PO 
naar het VO beter en meer op maat voor leerlingen 
vorm te geven. Een kanttekening is dat er qua 
werkwijze een aanpassing nodig zal zijn, omdat de 
bestuurlijke tafels maar beperkt effectief zijn geweest. 
Begin 2018 levert KBA het definitieve rapport op en 
zal in samenspraak met de KSU de agenda voor de 
periode 2018-2022 worden vormgegeven.

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht
In 2016 heeft de KSU zich samen met de 
schoolbesturen SPO Utrecht en PCOU verbonden aan 
het project Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht 

(WOU). Dit project vindt plaats in de steden Utrecht, 
Amsterdam en Tilburg. Het doel ervan is om een 
structurele, duurzame verbinding te maken tussen de 
onderwijspraktijk en de lokale kennisinstituten om op 
de scholen een versterking van de onderzoekscultuur 
te laten plaatsvinden. Om dit te bewerkstelligen gaan 
scholen met de hulp van een docent-onderzoeker 
van één van de deelnemende kennisinstellingen 
met hun eigen onderzoeksvraag aan de slag. Op 
stadsniveau wordt elke instelling vertegenwoordigd in 
een werk- en stuurgroep, die monitort hoe het gaat, 
verschillende bijeenkomsten organiseert en nadenkt 
over de koers van de WOU op de lange termijn.

In 2017 zijn vijf scholen binnen de WOU verder 
gegaan hun onderzoeksvraag, namelijk KBS De 
Achtbaan, KBS Ariëns, KBS Onder De Bogen, KBS 
De Spits en KBS Stepping Stones. Zij hebben elk een 
‘broker’ (iemand die zich zowel in de wereld van 
het onderzoek als in die van het onderwijs beweegt) 
aangewezen die op schoolniveau het project trekt 
en samen met andere leerkrachten en de docent-
onderzoeker de onderzoeksvraag aanpakt. Na 
een algemene stedelijke startbijeenkomst en een 
startbijeenkomst voor de ‘brokers’, zijn in 2017 nog 
vijf bijeenkomsten geweest, gericht op intervisie en 
het delen van tussentijdse resultaten. De betrokken 
scholen hebben onder meer relevante literatuur en 

Tabel 1: VO-adviezen 2017

VO-advies

vwo havo/

vwo

havo vmbo tl/

havo

vmbo 

tl

vmbo gl/

havo

vmbo 

gl

vmbo 

kl

vmbo bl/

vmbo kl

vmbo 

bl

praktijk-

onderwijs

vso

221 4 150 7 92 1 35 87 4 85 33 1
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zullen zij medio 2018 een deelbaar eindproduct 
opleveren.

Op een drietal landelijke bijeenkomsten hebben 
vertegenwoordigers van Utrecht en van de KSU onze 
manier van werken laten zien. Utrecht profileert zich 
met de rol van een broker en met het feit dat alle 
onderzoeksvragen door de scholen zelf geformuleerd 
worden.
Voorts heeft de KSU regelmatig contact gehad met 
onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Zij voeren een 
flankerend onderzoek uit om de succesfactoren op 
stedelijk en landelijk niveau in kaart te brengen.

In 2018 zal de vraag aan de orde zijn of het project 
verlengd gaat worden.

4.4 Verzuim
Vanaf 2017 moeten scholen in het PO leerlingen-
verzuim digitaal melden. Het digitale verzuimregister, 
in beheer van DUO, helpt om het verzuim beter in 
beeld te krijgen. Gemeenten ontvangen alle verzuim-
meldingen centraal, gestandaardiseerd en via een 
veilig kanaal. Voor Utrecht ging deze wijziging in op 
1 april.

Sinds september 2017 monitort de KSU op 
stichtingsniveau het leerlingenverzuim. Hieruit blijkt 
dat er in de periode van september - december 
2017 18 keer sprake is geweest van luxe verzuim 
(ongeoorloofd op vakantie) en 10 keer relatief verzuim 
(meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een 
periode van vier weken).

De KSU kan, nu we de verzuimcijfers beter en meer 
gestructureerd in kaart hebben, een beter zicht krijgen 
op leerlingen die vaker verzuimen en daar actie op 
ondernemen.
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School: KBS Marcus
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 306
Aantal medewerkers: 33
Ons motto: Stevig de wereld in!

Schoolleider Kristie de Jong:

Zo dragen de kwaliteiten van de leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Onze twee nieuw opgeleide taalcoördinatoren hebben een 
studiedag ‘Close Reading’ georganiseerd. De kern van Close 
Reading is dat je een tekst meerdere keren leest. Het herhaald 
lezen blijkt een effectief middel te zijn voor zowel technisch als 
begrijpend lezen. Door de tekst meerdere keren te lezen graaf je 
steeds een laagje dieper in het begrip en kun je steeds makkelijker 
verbanden leggen. Op de studiedag leerden onze leerkrachten hoe 
ze dat in de praktijk vorm geven.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“In het kader van ons motto 'Stevig de Wereld in' leggen we de 
nadruk op burgerschapsvorming. Gezond gedrag is één van de 
voorwaarden om je optimaal te ontwikkelen. Gezond gedrag 
uit zich in gezonde voeding en bewegen en gezond met elkaar 
omgaan. Gezonde voeding en bewegen hebben ons het certificaat 
Gezonde School opgeleverd. Nu richten we ons op gezond met 
elkaar omgaan. Samen met de gedragswerkgroep bekijken we hoe 
wij onze leerkrachten beter kunnen toerusten voor het omgaan 
met verschillend gedrag.”

Kwaliteit

5.1  Kwaliteitsmanagement en kwaliteitszorg
In 2013 heeft de KSU het kwaliteitsbeleid van de KSU 
vastgesteld. Hierbij vervult het kwaliteitszorgsysteem 
Integraal, dat in dat kader is aangeschaft en ingevoerd 
in de scholen, een belangrijke ondersteunende rol.
In het schoolplan 2015-2019 hebben de scholen 
beschreven dat zij in de vierjaarlijkse cyclus de zeven 
kwaliteitsdomeinen van Integraal gaan toetsen door 
middel van het afnemen van vragenlijsten bij ouders, 
leerlingen en medewerkers. De uitkomsten hiervan 
worden besproken in de jaarlijkse evaluatie, net als 
de opbrengsten en het eventuele inspectiebezoek. 
Deze evaluatie leidt tot een nieuw jaarplan met 
verbeteracties. Daarmee is de PDCA-cyclus rond.

Twee keer per jaar stelt de staf een brede 
kwaliteitsrapportage samen voor het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht. Dat gebeurt als de 
tussenopbrengsten en eindopbrengsten beschikbaar 
zijn. Nadat het bestuur deze rapportage met de 
kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht heeft 
besproken wordt het verslag daarvan geagendeerd 
voor de RvT-vergadering.

Dit proces staat op de tocht aangezien Integraal per 
1 augustus 2018 niet meer ondersteund zal worden 

door ParnasSys. Op zoek naar een oplossing hiervoor 
onderzoekt de KSU tegelijk welke aanpassingen in 
het gehele kwaliteitszorgsysteem wenselijk zijn. De 
verwachting is dat er in de tweede helft van 2018 een 
nieuw kwaliteitszorgsysteem ingevoerd zal zijn.

5.2 Klachtenbehandeling
De KSU wil onvrede bij ouders, leerlingen en 
medewerkers zoveel mogelijk voorkomen, maar dat 
lukt niet altijd. Als het tot een klacht komt is het 
belangrijk om deze zorgvuldig te behandelen. De 
KSU beschikt over een gedegen klachtenprocedure 
en kundige interne contactpersonen en 
vertrouwenspersonen.

In 2017 zijn twee netwerkbijeenkomsten voor interne 
contactpersonen georganiseerd. Hier kunnen zij 
ervaringen uitwisselen en hun kennis vergroten. 
Er werden verschillende casussen besproken en de 
volgende thema’s kwamen aan bod: sociale media 
en groepsapps, agressie en geweld, reikwijdte en 
grenzen van vertrouwenswerk. De opkomst bij deze 
bijeenkomsten was goed. Slechts van één school was 
door overmacht op geen van beide bijeenkomsten een 
interne contactpersoon aanwezig.
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meldingen en/of klachten binnengekomen bij 13 
scholen.

De klachten die geregistreerd staan in het 
registratiesysteem zijn allemaal afgehandeld. 
In alle gevallen is de klacht terecht gekomen 
bij de schoolleiding en in één geval ook bij de 
clusterdirecteur; in één geval is de deskundigheid van 
een orthopedagoog ingeschakeld. 

Daarnaast hebben de externe vertrouwenspersonen, 
te weten mevrouw E. Rietveld en de heer E. Olijkan, 
verbonden aan de CED-Groep, negen klachten 
behandeld (in 2015-2016 waren dit er veertien).

Het betrof de volgende onderwerpen:
•  Ouders klagen over optreden/wijze van 

communiceren schoolleider
•  Ouders klagen over pedagogisch handelen 

leerkracht (3 maal)
• Herplaatsingsproblematiek rond een leerkracht
• Beleid rond tweelingen op school
• Kampbegeleiding
• Onderlinge samenwerking tussen collega’s
•  Roddelen (in het openbaar) door leerkrachten van 

een school

6. Identiteit

Het bestuur heeft contact gezocht met het bisdom, 
om nader kennis te maken en weet te hebben van 
elkaars bestaan in de stad. Er zijn gesprekken gevoerd 
met de kanselier over het katholiek onderwijs in het 
algemeen en het omgaan met de katholieke identiteit 
in een multiculturele, stedelijke omgeving in het 
bijzonder. Dit initiatief is wederzijds goed bevallen 
en de kanselier heeft diverse bijeenkomsten van de 
(interne) resonansgroep identiteit bijgewoond. Hierop 
voortbouwend heeft het CvB in november 2017 ruim 
een uur met aartsbisschop Eijk gesproken in zijn paleis 
aan de Maliebaan. Verder zijn er contacten geweest 
met vertegenwoordigers van de Stadssynode en de 
Frater Emmanuelstichting. De laatste heeft de KSU een 
bedrag beschikbaar gesteld om 456 kinderbijbels (voor 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw) voor onze 
scholen aan te schaffen. Nog voor de kerstvakantie 
2017 werden deze op de KSU-scholen afgeleverd.

De resonansgroep identiteit, bestaande uit het CvB, 
vier schoolleiders en twee identiteitsmedewerkers 
Marnixacademie, is in 2017 een viertal keer bij 
elkaar geweest. Onder hun leiding is in de periode 
september tot en met december 2017 onderzocht hoe 
de KSU-scholen de katholieke identiteit vormgeven 
en waarom ze dat op die manier doen. Hiervoor zijn 
de schoolleiders gevraagd zelfevaluatievragenlijsten 
in te vullen en deel te nemen aan verdiepende 
groepsinterviews. Uit de resultaten blijkt dat scholen 
bewust, zorgvuldig en met aandacht met het 
onderwerp identiteit omgaan, maar dat soms een 
aarzeling bestaat om bepaalde activiteiten katholiek te 
noemen.

Het onderzoek eindigt met een zevental aanbevelingen 
die in 2018 opgepakt zullen worden.
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School: KBS Hof ter Weide
Wijk: Terwijde (Leidsche Rijn)
Aantal leerlingen: 428
Aantal medewerkers: 40
Ons motto: ‘Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil!’

Schoolleiders Mirelle Vermeulen en Danique Zelissen:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“In ons gebouw hebben wij een theaterzaal met een podium. Deze 
zaal gebruiken we vaak, tijdens IPC-lessen en voor voorstellingen. 
Onze lokalen zijn per vier gesitueerd in een unit. Dit geeft ruimte 
in het gezamenlijke deel. Hier kunnen we de producten van de 
leerlingen laten blinken. Leren zichtbaar maken en trots zijn op je 
werk is belangrijk!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Wij leggen de nadruk op de verdere ontwikkeling van IPC. 
Wij werken met het assessment for learning (A4L) voor ons portfolio. 
Dit is een meetinstrument voor leerlingen en leerkrachten om je 
eigen doelen en die van IPC zichtbaar te meten. Verder gaan wij 
door met de open-deurenmiddagen: hier benutten leerlingen en 
ouders hun talenten om een ander iets te leren, te laten zien of 
samen iets te maken. Zo hebben we leerlingen die andere kinderen 
leren dansen of een andere taal leren. En ouders die met leerlingen 
een microscoop verkennen, of vertellen over hun beroep.”

7.  Personeel

7.1 Verzuim en vervanging
Verzuimgegevens
Het gemiddelde verzuimpercentage bij de KSU lag in 
2017 op 5,6%. In 2016 was dit 4,7%. Daarmee zijn 
we niet geslaagd in onze ambitie om het ziekteverzuim 
te laten dalen naar 4%. 2017 was een jaar waarin we 
onvoldoende grip hadden op het verzuim. Voor een 
belangrijk deel was de tegenvallende dienstverlening 
van Arbobutler hier debet aan, wat er op zijn beurt 
voor zorgde dat het urgentiebesef op de scholen 
rondom deze materie daalde.

In onderstaande figuur is het verzuimpercentage over 
de afgelopen jaren te zien in relatie tot het landelijk 
gemiddelde in het PO. Het landelijk gemiddelde over 
2017 ontbreekt, omdat dit cijfer nog niet bekend 
was ten tijde van het schrijven van deze tekst. Wel 
bekend is het landelijke gemiddelde verzuimcijfer voor 
de gehele sector onderwijs (primair, voortgezet en 
volwasseneducatie). Dit bedroeg 4,9%. De KSU heeft 
voor het jaar 2018 de ambitie om het verzuim weer 
onder de 5% te krijgen.

Het verzuim volgt de gebruikelijke seizoenfluctuaties, 
met uitschieters in november en december. Los van 

de griepgolf kunnen we geen factoren van buiten 
aanwijzen die dit kunnen verklaren. We wijten dit dan 
ook aan de aandacht voor en begeleiding van het 
verzuim.

Het verzuimpercentage per school
In de grafiek op de volgende pagina is het verzuim per 
school weergegeven. Wat opvalt is dat enkele scholen 
langdurig en structureel een niet-verklaarbaar hoger 
ziekteverzuim hebben dan andere scholen. 
Op zoek naar oorzaken en mogelijke oplossingen 
zijn de clusterdirecteuren in gesprek gegaan met de 
betreffende scholen. Dit heeft een hoge prioriteit. 
Aan de andere kant van het spectrum zitten scholen 
die een ziekteverzuim hebben dat duurzaam onder 
het KSU-gemiddelde ligt. Hoe komt dat? En: wat 
kunnen andere scholen hiervan leren? Kennisdeling 
en -uitwisseling tussen scholen door middel van best 
practices en ervaringen zijn belangrijk om tot betere 
verzuimbeheersing te komen. Omdat de basis in 2017 
niet op orde was, is dit niet van de grond gekomen, 
maar in 2018 zullen we dit voortvarend oppakken. 
Die urgentie wordt mede bepaald door economische 
factoren: de kosten van vervanging die recht evenredig 
samenhangen met het verzuim behoren tot één van 
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de hoogste van de organisatie en het vinden van 
vervangers is erg moeilijk.

Verzuimfrequentie
De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal 
ziekmeldingen per medewerker over een bepaalde 
periode. De verzuimfrequentie wordt berekend door 
het aantal ziekmeldingen in een periode te delen 
door het totaal aantal medewerkers. De gemiddelde 
verzuimfrequentie in 2017 was 1,1, terwijl de ambitie 
van de KSU ligt op maximaal 1. We zagen een afname 
in de verzuimfrequentie in de maanden februari en 
maart ten opzichte van dezelfde maanden in het jaar 

ervoor, maar daartegenover stond dat de verzuimduur 
en het -percentage stegen. De zorg hierover is 
besproken met schoolleiders en de arbodienst, maar 
dit heeft niet geleid tot een verbetering van de cijfers 
in de loop van 2017.

BHV
De KSU is net als alle organisaties verplicht om 
voldoende opgeleide BHV’ers op de verschillende 
locaties beschikbaar te hebben. In 2017 hebben 
106 medewerkers de herhalingstraining bedrijfs-
hulpverlener (BHV) gevolgd en 19 medewerkers de 
basiscursus BHV.

Arbobutler
Na een gedegen aanbestedingstraject is sinds 
1 januari 2017 Arbobutler onze leverancier van 
arbodienstverlening. Al snel ontstond echte discussie 
over de kwaliteit van de dienstverlening zoals 
contractueel overeengekomen. Ondanks een intentie 
van beide kanten om van de samenwerking een 
succes te maken is eind 2017 geconstateerd dat 
we hierin niet zijn geslaagd. In november 2017 is 
daarom besloten om het contract met Arbobutler 

voortijdig te beëindigen en de arbodienstverlening 
opnieuw te gaan aanbesteden. Uiterlijk 1 juni 2018 
zal de samenwerking starten met een nieuwe 
arbodienstverlener.

Vervangingsbeleid
Het vervangingsbeleid omvat de afspraken, 
structuren en condities waaraan de KSU-scholen zich 
moeten houden als het gaat om het inzetten van 
uitzendkrachten en eigen medewerkers ter vervanging 
van collega’s. Gedreven door externe factoren, 
zoals het groeiende tekort aan leerkrachten en de 
concurrentie die dit oplevert in de markt, plus de 
wensen van onze medewerkers, hebben wij dit beleid 
in 2017 geactualiseerd.

In het nieuwe beleid is een onderverdeling gemaakt in 
zes verschillende pools: 
• Specialistenpool (C1)
• Allrounderspool (C2)
• Onderwijstraineepool (C3)
• Detacheringspools (B1, B2)
• Detacheringspools (B2)
• Instroompool (A)

In de figuur op de volgende pagina worden de 
belangrijkste kenmerken van de verschillende pools 
weergegeven.

Door deze differentiatie kunnen we flex mede-
werkers een diversiteit in contractvormen en arbeids-
voorwaarden bieden en kunnen we uitzendkrachten 
meer loopbaanperspectief bieden. Zo beoogt de 
KSU (meer) kwalitatief goede uitzendkrachten/
kandidaten aan te trekken én aan zich te binden. 
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School: KBS St. Dominicus
Wijk: Oog in Al
Aantal leerlingen: 661
Aantal medewerkers: 52
Ons motto: Leren is leuk!

Schoolleiders Lex de Goeij en Tilly Melissen:

Zo dragen de kwaliteiten van de leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Samen onderwijs ontwerpen leidt tot leerteams waar hard wordt 
gewerkt aan onderwijsverbetering. Ieder leerteam bestaat uit een 
groepje leerkrachten. Zij verdiepen zich in een bepaald onderwerp, 
stellen een onderzoeksvraag op, en gaan op zoek naar antwoorden. 
Zo onderzoekt het leerteam begrijpend lezen hoe we de methode 
Nieuwsbegrip nog beter kunnen inzetten om te komen tot nog 
hogere resultaten. Naast verbetering van het onderwijs zien we ook 
dat teamleden hierdoor hun eigen kwaliteiten leren kennen. Ze 
zetten de deur voor hun collega’s open. Talenten groeien!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Wij leggen de nadruk op verdere verdieping van onze Engelse 
lessen. Daarbij blijft mindfulness van belang om vanuit rust verder 
te leren. Ook zijn we bezig met BSO Oog in Al een kindcentrum 
gestalte te geven. In 2018/2019 gaan we het vijf-gelijke-dagen 
rooster invoeren. We willen dat de kinderen school en BSO als een 
geheel ervaren, waar van alles gebeurt en waar ze van alles kunnen 
leren. Zo krijgen ze de gelegenheid om uit te blinken in de dingen 
waar ze goed in zijn.”

De consequentie van deze aanpassing is wel dat het 
vervangen duurder is geworden, maar we meenden 
deze keuze toch te moeten maken om in de krapper 
wordende arbeidsmarkt te kunnen blijven voorzien in 
vervangende leerkrachten voor de groep.

Flexibele inzet van personeel
Uitzendbureau ASA was ook in 2017 onze vaste 
partner om te voorzien in tijdelijke medewerkers. De 
scholen wisten ASA goed te bereiken. Het grootste 
deel van alle aanvragen betroffen vervanging in 
verband met ziekte en formatie op de school. Als 
gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is het aantal 
aanvragen dat ingevuld kon worden gedaald ten 
opzichte van de jaren ervoor. Het percentage lag in 
2017 net boven de afgesproken norm van 95%.

7.2 Personeel in cijfers
Op 31 december 2017 had de KSU 725 
medewerkers (534,63 fte) in dienst, exclusief 
vervangingsbenoemingen. Ten opzichte van begin 
januari 2017 betekent dit een flinke stijging van het 
aantal medewerkers met 71 (52,33 fte). Deze stijging 
is het gevolg van de keuze om veel medewerkers die 
wij eerder langdurig inhuurden via ASA een baan aan 
te bieden bij de KSU.

Man-vrouwverhouding
De meerderheid van de medewerkers binnen de KSU 
is vrouw, 595 medewerkers (82%) tegen 130 mannen 
(18%).

Specialisten pool / C1

Benoeming bij de KSU-Planning via ASA

Ervaren kandidaten (Profes sionals) voor 
een dagelijks inval-kortdurende inval

6 mensen met specialisatie 
(IB - SBO en/of Leonardo)

Allrounders pool / C2 
Ervaren uitzendkrachten 

(Professionals)

Voor een dagelijks inval-kortdurende inval

6 mensen 
(allround inzetbaar van groep 1 tot 8)

ASA-contract voor 1 à 2 jaar

KSU Onderwijs Trainee pool / C3 
Traineeship voor pas afgestudeerden

Benoeming bij de KSU-Planning via ASA

Langdurige inval

Circa 8 mensen 
(waarvan 6 regulier en 2 SBO)

Contract voor 1 jaar met uitzicht op vast 
contract bij KSU (bij goed functioneren)

Deta-pool / B1
Detacheringspool

na 78 weken - van rechtswege volgens de ABU-cao

Detacheringscontract: conform de KSU-arbeidsvoorwaarden voor 
projectperiode.

Deta-pool / B2
(gefaseerd opstarten, tot 10 mensen)

Detacheringscontract voor de projectperiode (langdurige 
afwezigheid) conform de KSU-arbeidsvoorwaarden.

Instroom pool / A
 Uitzendkrachten (maximaal 8 uur per dag / voor gewerkte uren)
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De gemiddelde leeftijd van het onderwijsgevend 
personeel in het primair onderwijs ligt landelijk op 
43 jaar. Bij de KSU is dit 40 jaar (in 2016 was dit nog 
41 jaar), wat aantoont dat ons personeelsbestand 
verder verjongt. De grootste groep onderwijsgevend 
personeel bij de KSU is tussen de 31 en de 40 jaar, 
gevolgd door de groep tussen de 41 en de 50 jaar. Het 
aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 20-30 jaar 
is flink toegenomen, te weten met 29 medewerkers 
ten opzichte van begin 2016.

Aan de ene kant is dat gunstig, omdat de verwachte 
grote uitstroom die in het onderwijs gaat plaats 
vinden ten gevolge van de vergrijzing daarmee 
grotendeels aan de KSU voorbij gaat. Anderzijds 
betekent een jong personeelsbestand een hogere 
kans op een loopbaanswitch, op verhuizing ooit 
uit de regio, en op zwangerschappen, die vaak een 
kleinere aanstellingsomvang tot gevolg hebben na 
terugkeer in het arbeidsproces. Ook werken jongere 
medewerkers vaker parttime dan oudere werknemers. 

Er ligt dus nog steeds een uitdaging om te kunnen 
blijven voorzien in voldoende en goed gekwalificeerde 
leerkrachten.

Parttime/fulltime
Ruim 67% van de medewerkers op de KSU werkt 
parttime. Het aantal parttimers is in 2017 licht gedaald 
(zo’n 3%) ten opzichte van het jaar ervoor. Meer 
medewerkers zijn fulltime gaan werken. De grootste 
groep parttimers betreft de vrouwelijke medewerkers.

Aantal medewerkers per functie
Binnen de KSU werkt 79,72% van de medewerkers 
in de functie van groepsleerkracht (LA of LB), 4% 
in de functie van schoolleider en 16,28% in een 
ondersteunende functie (OOP). Er is een stijging van 
1,08% in de OOP-functies wat wordt veroorzaakt 
door een grotere aanname van onderwijsassistenten 
en door de insourcing van de afdeling financiën. 
De KSU heeft ten opzichte van de landelijke cijfers 
(75,6% onderwijzend personeel (inclusief Lio), 5,6% 

Tabel 3: Leeftijdsopbouwverdeling in absolute cijfers

Leeftijd < 20 jaar 20 t/m 30 31 t/m 40 41 t/m 50 51 t/m 60 >61 Totaal

DIR 0 0 6 11 4 0 21

OP 0 125 190 98 74 13 500

OOP 0 15 18 22 15 4 74

Vrouwen 0 140 214 131 93 17 595

Mannen 1 25 28 33 31 12 130

DIR 0 0 2 4 2 0 8

OP 0 20 22 16 15 5 78

OOP 1 5 4 13 14 7 44

Totaal 1 165 242 164 124 29 725

Tabel 4: Opbouw personeelsbestand/functiegroep

Aantal WTF Percentage

DIR 29 22,73 4,00%

OP 578 430,05 79,72%

OOP 118 81,85 16,28%

Totaal 725 534,63 100,00%

directiefunctie, 18,8% ondersteunend personeel) 
relatief een hoger aantal OP’ers in dienst.

Mobiliteit 
Vrijwillige mobiliteit wordt binnen de KSU steeds meer 
gezien als een mogelijkheid en een kans om je verder 
te bekwamen. Veranderen van school kan ervoor 
zorgen dat je (weer) meer plezier in je werk krijgt. 
Uiteraard kan onvrijwillige mobiliteit door bepaalde 
omstandigheden en om kwantitatieve (formatieve) 
redenen ook voorkomen, maar ook dan staat het 
ontwikkelingsaspect steeds voorop.
In 2017 hebben in totaal 23 medewerkers aangegeven 
vrijwillig mobiel te willen zijn. Dit is een daling ten 
opzichte van 2016.

Functiemix
Tot 2009 werden vrijwel alle leerkrachten in het bao 
in schaal LA uitbetaald. Sindsdien is ook benoeming 
in LB mogelijk geworden, waardoor het aandeel 
leerkrachten in salarisschaal LA is afgenomen. 
Conform de cao bestaat er een verplichting om een 
bepaald percentage leerkrachten in LB te benoemen. 
De KSU heeft ervoor gekozen om deze zogeheten 
functiemix beleidsrijk in te voeren. De KSU heeft ook 
de keuze gemaakt om in het basisonderwijs geen 
LC-functies te creëren en heeft het aantal te behalen 
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School: KBS Ariëns
Wijk: Hoograven
Aantal leerlingen: 156
Aantal medewerkers: 22
Ons motto: Kanjers in leren!

Schoolleider Petra Visseren:

Zo blonken onze leerlingen uit in 2017:
“Onze leerlingen blinken uit tijdens onze groepsoverstijgende crea-
middagen. Ze werken daarbij in gemixte groepjes aan muziek, dans, 
theater en handvaardigheid. Zo leren ze beelden, taal, muziek, spel 
en beweging te gebruiken om te communiceren. Maar ook delen ze 
op deze manier hun gevoelens en ervaringen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het in spelvorm samen uitbeelden van emoties, met 
mimiek en beweging, in verschillende situaties. Je ziet dat ieder kind 
dit op zijn eigen wijze doet.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Wij willen de didactische vaardigheden van leerkrachten 
verstevigen, met een focus op rekenen en lezen. Kinderen krijgen 
daarbij een actieve rol in hun eigen leerproces. Dit zie je terug 
tijdens de coöperatieve werkvormen die steeds meer ingezet 
worden voor het aanleren van vaardigheden. Onze stevige basis 
hiervoor ligt in het met elkaar werken aan een veilige en positieve 
sfeer waarbij we hechten aan rust, structuur en persoonlijke 
aandacht.”

LC-benoemingen omgezet in 3% meer LB-functies. De 
KSU realiseert in het kader van het functiemixbeleid 
behoorlijke aantallen benoemingen in LB, zeker gezien 
wat de totale sector realiseert op dit punt, en komt 
uit boven de 38% cao-norm op dit punt. Het eigen 
bestuursstreven om op 46% uit te komen haalt de 
KSU echter niet. Het aandeel leraren in schaal LB nam 
in 2017 binnen de KSU verder toe met 16 fte. Het 
aantal leraren dat op de SBO benoemd is in LC-sbo 
bedroeg in 2017 1,8 fte.

Functiemix in % van de KSU 
In het convenant is afgesproken dat meer leraren in 
hogere beloningsschalen beloond zullen worden. 
Hiervoor ontvangen besturen aanvullende bekostiging. 
In de cao PO hebben de sociale partners afgesproken 
dat de sectordoelstellingen ook gelden voor individuele 
instellingen.

Besturen kunnen (in overleg met de PGMR) wel 
differentiatie aanbrengen in de toekenning van hogere 
functies tussen onderliggende scholen. Ook kunnen 
scholen ervoor kiezen om promoties naar schaal LC 
om te zetten in extra schalen LB (1% minder in LC 
staat gelijk aan 3% meer in LB).
Hierdoor kan de realisatie op schoolniveau iets 
afwijken van de afgesproken ontwikkeling voor de 
sector.

 Bron: functiemix.nl

Kijkend naar de gegevens van december 2017 
zien we dat 20 scholen nog niet voldoen aan het 
streefpercentage van de KSU van 46% LB per school. 
Op bestuursniveau zijn deze doelstellingen wel 
behaald. Tevens is er op alle scholen een groei in het 
aantal LB’ers te zien ten opzichte van het jaar 2016 en 
dat is een positieve ontwikkeling.



30 46% totaal

School
totaal 

aantal fte fte's
gerealiseerd 

LB-fte's
gerealiseerd 

% LB

Marcus 24,9 11,5 fte 8,4 fte 34%

Mattheus 15,6 7,2 fte 4,4 fte 28%

St. Dominicus 36,4 16,8 fte 11,0 fte 30%

Johannes 13,0 6,0 fte 4,0 fte 31%

Wijzer aan de Vecht 12,2 5,6 fte 4,9 fte 40%

Montessori Buiten Wittevrouwen 18,2 8,4 fte 5,2 fte 29%

Paulus 25,8 11,9 fte 9,4 fte 36%

Ariëns 15,6 7,2 fte 1,9 fte 12%

De Spits 32,2 14,8 fte 12,7 fte 40%

De Zeven Gaven 19,3 8,9 fte 4,9 fte 25%

Het Schateiland 30,7 14,1 fte 8,3 fte 27%

Gertrudis 27,8 12,8 fte 7,7 fte 28%

St. Jan de Doper 17,4 8,0 fte 4,1 fte 24%

Ludger 23,9 11,0 fte 10,5 fte 44%

De Pijlstaart 13,5 6,2 fte 3,5 fte 26%

De Catharijnepoort 24,0 11,0 fte 6,2 fte 26%

De Notenboom 7,8 3,6 fte 1,0 fte 13%

Stepping Stones 3,0 1,4 fte 1,2 fte 40%

De Achtbaan 28,8 13,2 fte 8,5 fte 30%

Hof ter Weide 28,1 12,9 fte 7,1 fte 25%

De JazzSingel 12,9 5,9 fte 2,1 fte 16%

Op De Groene Alm 20,2 9,3 fte 4,5 fte 22%

Onder De Bogen 10,5 4,8 fte 4,2 fte 40%

7.3  Gevoerd beleid met betrekking tot 
beheersing uitkeringen na ontslag

In de onderwijssectoren heeft de werknemer bij het 
eindigen van zijn arbeidsovereenkomst meestal recht 
op een bovenwettelijke uitkering. Om hiervoor in 
aanmerking te komen is vereist dat de werknemer 
recht heeft op een wettelijke WW-uitkering. De lasten 
die hierdoor ontstaan worden initieel neergelegd bij de 
laatste werkgever van de desbetreffende medewerker. 
De KSU probeert actief om dergelijke kosten tot 
een minimum te beperken, onder meer door goede 
dossiervorming en -afhandeling. In 2017 heeft dit erin 
geresulteerd dat slechts twee vergoedingsverzoeken 
niet voldoende onderbouwd konden worden; dit heeft 
in totaal € 6k aan kosten met zich mee gebracht. Dit 
resultaat is te danken aan de stafmedewerker P&O die 
deze dossiers in behandeling heeft.

Ook de transitievergoedingen vragen om dergelijke 
beheersmaatregelen. Iedere medewerker die langer 
dan twee jaar in dienst is geweest en wordt ontslagen 
heeft recht op een transitievergoeding. De hoofdregel 
is: 1/6 maandsalaris per half dienstjaar dat de 
werknemer in dienst is gedurende de eerste 10 jaar 
van het dienstverband en 1/4 maandsalaris per half 
dienstjaar voor de periode langer dan tien jaar. De 
vergoeding bedraagt maximaal een bruto jaarsalaris 
met een maximum bedrag van €77k bruto (in 2017). 
De KSU heeft in totaal over 2017 €125k uitgekeerd 
aan transitievergoedingen. Wij beschouwen dit als een 
beperkt bedrag dat we hebben weten te realiseren 
dankzij een goede procesvoering vanuit P&O en een 
goede communicatie tussen staf en lijn. We blijven 
erop inzetten om deze kosten zo laag mogelijk te 
houden. 
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School: KBS De Achtbaan
Wijk: Langerak
Aantal leerlingen: 430
Aantal medewerkers: 37
Ons motto: Jouw talent goed op de rit

Schoolleiders Loes Peterse en Kim de Mos:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Sinds vorig jaar hebben wij structureel muziekonderwijs op 
onze school. Het maken van muziek is voor sommige kinderen 
een natuurlijk gegeven, voor anderen is het lastiger of zelfs 
spannend. Juist die verschillende beginsituaties brengen dynamiek 
in het muziekonderwijs. Veiligheid en uitdaging staan centraal. 
Muziekonderwijs moet geen éénrichtingsverkeer zijn, maar een 
wisselwerking tussen leerkracht en kinderen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Als leerkrachten sterk staan in het geven van muziekonderwijs 
kunnen leerlingen groeien en uitblinken. In 2018 richten we 
ons daarom op verdere ontwikkeling van leerkrachten zodat 
zij uiteindelijk zelfstandig muzieklessen kunnen geven. De 
vakleerkracht muziek is een onmisbare schakel in de verankering 
van het muziekonderwijs. Zij biedt verdieping, bewaakt de 
doorgaande leerlijn, stuurt de groepsleerkrachten en heeft een 
belangrijke rol als aanjager voor muziekonderwijs bij ons op 
school.”

7.4 Ontwikkeling van de arbeidsmarkt
De KSU is in 2017 nog meer gaan merken van 
de toegenomen spanning op de arbeidsmarkt. 
Onderstaande figuren tonen landelijk de geraamde 
tekorten aan benodigde bevoegde fte's. Het gaat 
hier om de vervanging van de uitstroom uit het 
onderwijs en de eventuele uitbreiding van het 
onderwijspersoneel. Volgens de ramingen is er in 
het primair onderwijs in 2022 een tekort van ruim 
4.000 fte aan leraren en directeuren (bij ongewijzigde 
omstandigheden).

De regionale arbeidsmarkt in de provincie 
Utrecht 
In de regio Utrecht-Midden zal de werkgelegenheid 
voor leerkrachten voornamelijk dalen, met ruim vier 
procent (landelijk drie procent) tot aan 2023. In de 
stad Utrecht daarentegen zal de werkgelegenheid in 
deze periode naar verwachting met ruim drie procent 
stijgen (circa 60 fte). Dit betekent een stijging van de 
vraag naar leerkrachten in een krapper wordende 
arbeidsmarkt, want in de stad Utrecht daalt de 
instroom van leerkrachten. De instroom blijft met 8% 
achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Landelijk gezien zal het aantal onvervulde vacatures in 
de periode 2018-2023 fors toenemen en dat geldt ook 
voor onze regio. In de stad Utrecht loopt het tekort 
op tot 113 fte. Omdat wij in 2017 al merkten dat 
vacatures steeds moeilijker in te vullen waren, hebben 
we ons vervangingsbeleid aangepast, maar er was en 
is meer nodig. De KSU zet in haar personeelsbeleid 
stevig in op binding en behoud van medewerkers 
(welbevinden in de meest brede betekenis wordt 
steeds meer van belang). We investeren in 
medewerkers en hun ontwikkeling. We investeren in 
een prettige werkomgeving, met goede hulpmiddelen 
en faciliteiten. De grootste uitdaging waarvoor we de 
komende jaren staan, blijft het vinden en behouden 
van kwalitatief voldoende leerkrachten. Daar zullen we 
creatief in moeten zijn en blijven.
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Het doel van communicatie is dat het KSU-merk 
onderscheidend en zichtbaar is in de KSU-scholen en 
daarmee herkenbaar is voor medewerkers, ouders, 
leerlingen en externe partners. Het schoolmerk van de 
KSU-scholen is de leidraad voor lokale communicatie 
en ons doen en laten, de online communicatie toolkit 
helpt hierbij. De KSU communiceert op uiteenlopende 
manieren met haar interne en externe doelgroepen. 
Een aantal hiervan wordt hieronder toegelicht.

8.2 Interne communicatie 
Kaapjournaal 
De digitale nieuwsbrief, het Kaapjournaal, wordt om 
de zes weken verspreid onder de KSU-medewerkers. 
Doel van dit medium is om de medewerkers te 
informeren over KSU-zaken die voor hen relevant zijn. 
Het Kaapjournaal wordt via Mailchimp verzonden, 
waardoor het mogelijk is om na te gaan hoe vaak de 
nieuwsbrief is geopend en op welke onderwerpen het 
vaakst wordt doorgeklikt. Gemiddeld wordt het vaakst 
geklikt op berichten van P&O en op de bindingsacties. 
 
KSU-Breed 
In 2017 ontvingen alle KSU-medewerkers en relaties 
driemaal een uitgave van het personeelsinformatieblad 
KSU-breed. De KSU onderscheidt zich door al jaren 
vast te houden aan een papieren versie van het 
personeelsblad. Onze eigen medewerkers leveren 
een bijdrage aan de uitgaven. De eindredactie is in 
handen van de staffunctionaris PR & Communicatie. 
Een rubriek in het personeelsblad is ‘Strategisch 
Beleidsplan’, waarin diverse speerpunten uit het SBP 
2015-2019 worden belicht. Ook op deze manier 

wil de KSU medewerkers blijven betrekken bij de 
vorderingen op het gebied van het strategisch 
beleidsplan. In 2017 was de oplage 950 stuks. 
 
Profilering op duurzaamheid 
De KSU wil zich meer gaan richten op duurzaamheid. 
In de KSU-schoolgebouwen wordt hier al hard 
aan gewerkt, maar ook op het gebied van woon-
werkverkeer valt nog winst te behalen. Daarom 
heeft de stafmedewerker communicatie het project 
'E-bikes' opgezet. De KSU wil de medewerkers en 
scholen door dit project stimuleren een e-bike aan 
te schaffen. De 'Juf op de e-bike' is een initiatief van 
leerlingen die deelnamen aan de Kinderklimaattop 
in 2015. Het idee is overgenomen door wethouder 
Lot van Hooijdonk, om het fietsen te stimuleren. De 
KSU biedt sinds 2017 schoolleiders de kans om vanuit 
bovenschools budget een e-bike aan te schaffen voor 
de school, als vervanging van het gebruik van de auto 
(voor afspraken tijdens schooltijd, of roulerend onder 
medewerkers voor woon-werkverkeer). De e-bike 
wordt voorzien van een fietstas, bedrukt met het logo 
van de school. Op deze manier laat de school in de 
wijk zien dat ze aandacht heeft voor het milieu én de 
school is zichtbaar in de wijk. Dit draagt bij aan de 
profilering van de scholen.

Inmiddels hebben vier scholen gebruik gemaakt van 
dit aanbod: Op De Groene Alm, De JazzSingel, Hof ter 
Weide en Onder De Bogen. 

In 2018 zal dit project niet meer bij 'communicatie' 
liggen, maar wordt het onderdeel van de administratie. 

Bindingsacties 
De KSU organiseert elk jaar verschillende activiteiten 
voor de medewerkers. Zo leren zij elkaar beter (en op 
een andere manier) kennen en krijgen ze meer binding 
met elkaar en met de KSU. 
In 2017 hebben we veertien verschillende 
bindingsacties georganiseerd, zoals de jaarlijks 
terugkerende nieuwjaarsbijeenkomst, de KSU-borrel, 
het bedrijfsfitness-abonnement, het volleybaltoernooi, 
de traktatie op de eerste schooldag, het presentje 
op de Dag van de Leraar en de kerstattentie. Nieuw 
waren de workshop Gelukskoffer, rondleiding 
DOMunder, rondvaart tapasboot, ski-en snowboardles, 
portretschilderen en een bezoek aan museum 
Speelklok. Alle bindingsacties voor het nieuwe 
kalenderjaar zijn op de Dag van de Leraar met een 
flyer bekend gemaakt. De bindingsacties zijn een 
succes; het hoge aantal inschrijvingen zorgt er soms 
zelfs voor dat er geloot moet worden.

8.2 Externe communicatie 
PR openingen 
Er zijn diverse PR-acties opgezet rondom de officiële 
openingen van KBS Onder De Bogen, KBS Johannes 
en KBS Mattheus. De wethouder van Onderwijs, 
Jeroen Kreijkamp, heeft deze scholen geopend. 
 
PR Schoolplein14/ Cruyff Foundation 
Veertien KSU-schoolpleinen worden ingericht als 
Schoolplein14. Hiervoor hebben wij PR-acties opgezet. 
Met het project Schoolplein14 willen de KSU en de 
Cruyff Foundation kinderen tijdens en na schooltijd 
uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. 
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op het schoolplein aangebracht. Inmiddels zijn acht 
schoolpleinen aangepast; in 2018 volgen de overige 
zes. Voor de feestelijke opening van de vernieuwde 
pleinen wordt de pers uitgenodigd.
 
Promotiefilmpjes 
Het afgelopen jaar hebben zeven KSU-scholen een 
promotiefilmpje gemaakt en/of geactualiseerd. 
Het promotiefilmpje van de scholen is bedoeld om 
(nieuwe) ouders op een aantrekkelijke manier de sfeer 
van de school te laten zien. Deze filmpjes worden op 
de schoolwebsite gezet. Ook in 2018 wordt er budget 
vrijgemaakt om verouderde filmpjes te vernieuwen. 

School: KBS Johannes
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 181
Aantal medewerkers: 18
Ons motto: Samen werken aan talent!

Schoolleider Karin Keijzer:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“Na de herfstvakantie mochten wij ons prachtige nieuwe gebouw 
betrekken aan de Eufraatdreef! We delen deze twee-onder-een-kap 
met OBO de Klopvaart, maar we hebben ieder ons eigen karakter, 
wat tot uiting komt in de binnenkant van de school. Op de nieuwe 
leerpleinen kunnen kinderen goed samenwerken en vinden zij rust 
en structuur. Elk plein is gekoppeld aan twee of drie lokalen. Doordat 
de pleinen geen verkeersruimten zijn, kunnen de leerlingen werken 
zonder daarbij gestoord te worden.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“We vinden het erg belangrijk om goed aan te sluiten bij de 
ontwikkeling van kinderen. Om die reden hebben we onze visie op 
onderwijs aan het jonge kind aangescherpt. Het spelend leren krijgt 
steeds meer en beter vorm. Op deze manier sluiten we beter aan bij 
de onderwijsbehoeften van het jonge kind. Zo krijgen ook de jongste 
kinderen bij ons op school de kans om uit te blinken.”
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9.1  Belangrijkste ontwikkelingen afgelopen 
jaar

Accommodatie en facilitaire zaken
In 2017 zijn de nieuwe gebouwen voor KBS Onder 
De Bogen en KBS Mattheus opgeleverd en officieel 
geopend. Deze scholen delen het gebouw met een 
andere school en beschikken over een gymzaal. Bij 
Onder De Bogen is de gymzaal in beheer van de 
Utrechtse Vastgoed Organisatie, afdeling Sport. De 
gymzaal en de aanvullende ruimtes van de Mattheus 
zijn in beheer van de school. Voor deze situaties is een 
duidelijke eigendom- en beheerstructuur vastgelegd 
in overeenkomsten. Dit wordt in de toekomst ook 
vastgelegd voor twee multifunctionele accommodaties 
van de gemeente Utrecht, waarin KBS Hof ter Weide 
en KBS De Achtbaan gehuisvest zijn.

Medio 2017 is de gymzaal naast KBS Het Schateiland 
door bouwbedrijf Van Driesten opgeleverd. In oktober 
heeft bouwbedrijf Burgland Bouw het schoolgebouw 
van KBS Johannes opgeleverd en is het officieel 
geopend. De gymzaal van de school staat een paar 
honderd meter verderop.

Het gebouw van de St. Jan de Doper aan de 
Rijnhuizenlaan heeft een intensieve onderhoudsbeurt 
gekregen, waarbij ook gewerkt is aan de uitstraling 
van het gebouw.
In vier gebouwen zijn systemen opgenomen voor een 
goede luchtkwaliteit. Hiervoor is op basis van een plan 
van de gemeente budget beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid
Op twee schoolgebouwen zijn in 2017 UV-panelen 
geplaatst. Ook bij de nieuwbouw van KBS Onder 
De Bogen en KBS Mattheus zijn UV-panelen in het 
bouwplan meegenomen. Bij de nieuwbouw van KBS 
Johannes is een warmtewisselaar toegepast en is er 
geen aansluiting meer op stadsverwarming/gas.

9.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Duurzaamheid 
Met name bij de nieuwbouw van scholen is er, door 
aanscherping van bouweisen, steeds meer aandacht 
voor duurzaamheid. Maar ook bij onderhoud en 
vervanging van materialen kijkt de KSU naar de eisen 
en wensen rondom duurzaamheid.

Het gebouw van de Ludgerschool in de Sint 
Bonifaciusstraat is inmiddels dertig jaar in gebruik 
en zal in 2018-2019 een grote onderhoudsbeurt 
krijgen en gemoderniseerd worden. In overleg 
met de gemeente wordt gekeken of bijvoorbeeld 
spreekkamertjes, werkkamers voor kleine groepen en 
een minder-validentoilet gerealiseerd kunnen worden.

MFA-problematiek 
Er is een opzet gemaakt voor een eigendoms- 
en beheer- en exploitatieovereenkomst voor 
multifunctionele accommodaties (MFA). Voor de KSU 
betreft dit KBS De Achtbaan (MFA Voorn) en KBS Hof 
ter Weide (MFA Waterwin). Daarnaast zijn functionele 
programma’s van eisen opgesteld, waarin naast de 
noodzakelijke uitbreidingen ook duidelijke scheidingen 
van gebouwdelen zijn opgenomen.

In 2018 moet een aanbesteding volgen voor de bouw, 
waarna de plannen met een architect en aannemer 
verder uitgewerkt kunnen worden. De structuur van 
werkgroepen en stuurgroepen blijft hiervoor intact. De 
daadwerkelijke aanpak zal pas mogelijk zijn in 2019 
en 2020.

Luchtkwaliteit
Voor het scholencomplex in Lunetten zijn voor 
2018 plannen gereed voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit. Omdat hier drie scholen tegelijk 
aangepakt worden, is de gemeente Utrecht in dit 
geval opdrachtgever. Dit sluit aan bij het plan van de 
gemeente om het binnenklimaat voor alle scholen, 
inclusief multifunctionele accommodaties, op orde te 
brengen.

Technische dienst
De pensionering van een van de medewerkers van de 
technische dienst in 2018 heeft ons doen besluiten 
om geen vacature te stellen, maar specialisten in te 
huren via tijdelijke contracten of overeenkomsten. 
Hiermee wordt de inzet van de uren van de technische 
dienst met een halve wtf teruggebracht én kunnen we 
expertise inzetten die we zelf niet in huis hebben.

Projectleider accommodatie en facilitair
Sinds anderhalf jaar heeft de KSU een projectleider 
accommodatie en facilitair in dienst. Het voortbestaan 
van deze functie is afhankelijk van de mate waarin 
de werkzaamheden rondom onderhoud en bouw 
teruglopen. Dit wordt in 2019 helder.
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School: KBS Gertrudis
Wijk: Rivierenwijk
Aantal leerlingen: 533
Aantal medewerkers: 37
Ons motto: Dalton met een plus!

Schoolleider Carmela Tumminaro:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Wij zijn een Kanjerschool. De omgangsregels van de Kanjertraining 
zijn inmiddels helemaal ingebed in onze school. En dat is te merken 
aan de fijne sfeer in de school! De kinderen gaan als kanjers met 
elkaar om en er is weinig onderling gedoe. Daarnaast begint de 
Daltonaanpak ook steeds meer zijn vruchten af te werpen. De 
kinderen zijn zelfstandig en voelen zich verantwoordelijk voor 
hun eigen leren. Dit alles tezamen zorgt voor een goed leer- en 
werkklimaat waarin de kinderen optimaal kunnen uitblinken.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Naast het borgen van de Dalton-principes leggen we de nadruk 
op Engels, kunst en cultuur en de Kanjertraining. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen niet alleen met hun hoofd leren maar 
ook met hun hart en met hun handen.”

10. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV)
De KSU is als één van de grootste besturen in 
de stad nauw betrokken bij het bestuur en de 
ontwikkeling van het SWV. Het lid CvB is lid van 
de remuneratiecommissie en op dit moment nog 
secretaris en penningmeester. De stafmedewerker 
onderwijs & kwaliteit is tevens voorzitter van de 
beleidsgroep. Belangrijke ontwikkeling in het 
afgelopen jaar is dat het SWV gewerkt heeft aan een 
nieuw toezichtkader, waarbij het bestuur meer op 
afstand en meer in een toezichthoudende rol komt. 
De statuten zijn daarop aangepast door het bestuur en 
deze worden bij de notaris gewijzigd. Het afgelopen 
jaar heeft de directeur van het SWV ontslag genomen 
en is een interim-directeur aangetrokken. Er is 
inmiddels een wervingsprocedure opgestart, begeleid 
door B&T, die moet leiden tot een benoeming van een 
nieuwe directeur in het eerste kwartaal van 2018.

Het SWV is gaan inzetten op een vereenvoudiging 
van de werkwijze van de arrangementstoekenning. 
Voor de KSU betekent dit dat het bedrag voor de 
basisondersteuning verder omhoog gegaan is naar 
€ 120,- per leerling en de komende jaren waarschijnlijk 
nog verder zal stijgen. Het aantal arrangementen dat 
wordt toegekend, of beter het aantal leerlingen voor 
wie arrangementen kunnen worden aangevraagd zal 
waarschijnlijk dalen.

Inmiddels is er duidelijkheid over de financiering van de 
SBO’s bij groei in het aankomende schooljaar. De SBO’s 
zullen, bij groei, gefinancierd worden op basis van het 
t-principe (gefinancierd op het daadwerkelijk aantal 

leerlingen per 1 oktober van het lopende schooljaar). 
Daarnaast is de KSU, zoals gemeld in hoofdstuk 2.2, 
in overleg met het SWV én de gemeente omtrent de 
financiering van het hoogbegaafdenonderwijs.

Vereniging van schoolbesturen met 
hoogbegaafdenonderwijs (VSHB)
Het lid CvB is lid van het bestuur van de VSHB. Het 
afgelopen jaar is het bestuur drie maal bijeengeweest 
om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er zijn geen 
externe activiteiten geweest uit naam van of door 
de vereniging. Het bestuur heeft gekeken of de 
verenigingsvorm de meest geëigende vorm is om het 
doel (de ontwikkeling en erkenning van het voltijds 
HB-onderwijs als een vorm van passend onderwijs) te 
bereiken. De beraadslagingen daarover zullen in 2018 
moeten leiden tot een besluit om hetzij de vereniging 
door te zetten, hetzij deze op te heffen en bijvoorbeeld 
over te gaan op een netwerkorganisatie.

De lerarenopleidingen
De KSU heeft educatieve partnerschappen met twee 
opleidingsinstituten: De Marnix Academie en de 
pabo van de Hogeschool Utrecht. De KSU neemt 
als groot schoolbestuur verantwoordelijkheid in 
deze partnerschappen voor het mede opleiden van 
studenten in de scholen. Dan doen we bestuurlijk 
door te participeren in de opleidingsraad van de HU, 
respectievelijk de stuurgroep van de Marnix Academie. 
In 2017 hebben we besloten dat alle scholen van de 
KSU opleidings-/partnerschool worden. Meer over het 
partnerschap met de lerarenopleidingen is beschreven 
in hoofdstuk 2.5.
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(SVLOU)
De KSU kan voltijds hoogbegaafdenonderwijs 
aanbieden dankzij de steun van de SVLOU. Daarmee 
is deze stichting een belangrijke partner voor de 
KSU. De KSU onderhoudt contacten op bestuurs- 
en managementniveau met het bestuur van deze 
stichting en bespreekt met hen de ontwikkeling en 
financiering van het HB-onderwijs binnen de KSU 
op de beide locaties. Op bestuursniveau vinden de 
gesprekken tweemaal per jaar plaats.

11. Bedrijfsvoering & continuïteitsparagraaf

11.1 Toelichting op de belangrijkste 
ontwikkelingen in het afgelopen jaar
Start insourcing financiële administratie
Eind 2017 is een aantal medewerkers aangesteld 
om voorbereidingen te treffen om de financiële 
administratie zelf uit te kunnen voeren per 2018. 
Tegelijkertijd is een aantal belangrijke medewerkers 
(tijdelijk) vertrokken, waaronder de senior financieel 
medewerker van ons administratiekantoor as/Works. 
Dit heeft flinke effecten gehad op deze overgang. Dit 
betekende voor de KSU een extra inspanning inzake 
kennisoverdracht en (interne) communicatie.

De overstap werd in 2017, doorlopend naar 2018, ook 
gebruikt om een start te maken met het efficiënter 
inrichten van een aantal financiële processen. Dit 
betreft bijvoorbeeld de voorziene vervanging van 
bankrekeningen door betaalkaarten, het verkennen 
van een applicatie voor inning van ouderbijdragen 
en het centraal gaan verwerken van facturen. 
Onze crediteuren zijn hierover in december 2017 
aangeschreven.

Uiteindelijk zullen de scholen zelf minder financiële 
werkzaamheden hoeven doen. Door centrale 
verwerking van facturen op het bestuurskantoor zullen 
de lasten beter verwerkt worden in de administratie. 
Hetzelfde geldt voor verwerking van lasten en baten 
door de integratie van de contracten in AFAS. Op de 
scholen blijft dan voor de schooladministrateurs de 
verwerking van de leerlingadministratie over en een 
beperkte financiële rol. De werkzaamheden worden 

ook vereenvoudigd als gevolg van het voornemen 
van de rijksoverheid de gewichten door het CBS vast 
te laten stellen in plaats van de gewichten te laten 
registreren door de scholen. Dit zal echter niet eerder 
effectief worden dan na 1 oktober 2019.

White Paper 
De white paper is in 2017 het basis-
inrichtingsdocument voor de administratieve 
organisatie en Planning & Control (P&C) cyclus. 
Per januari 2017 wordt gewerkt met de nieuwe 
grootboekstructuur. Dit heeft tot een verbetering 
geleid in de (meerjaren)begroting voor 2018: 
de centrale beleidsmiddelen zijn nu eenduidig 
meebegroot.

We zijn er nog niet helemaal in geslaagd om te 
werken vanuit één geïntegreerde jaarplanning 
waarin begroting, bestuursformatieplan, de 
meerjarenbegroting en de investeringsplannen zijn 
uitgewerkt. In de begroting zijn inmiddels de middelen 
die vanuit het meerjarenbeleid worden ingezet, 
waaronder de reserves, specifiek benoemd. Hierdoor 
kunnen deze intracomptabel, dat wil zeggen vanuit de 
boekhouding, gevolgd worden.

Bedrijfssoftware AFAS
In 2016 zijn de financiële rapportages aangepast, 
waardoor de cijfers per school inzichtelijker 
gepresenteerd kunnen worden. De output in 
rapportages is afhankelijk van de input vanuit de 
boekhouding, maar dat verliep in 2017 niet zo soepel. 
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School: KBS De Zeven Gaven
Wijk: Kanaleneiland Noord
Aantal leerlingen: 167
Aantal medewerkers: 24
Ons motto: Talent voor de toekomst

Schoolleider Fieke van Olden:

Zo blonken onze leerlingen uit in 2017:
“Spelen is in onze kleutergroepen een belangrijke activiteit. Het 
is dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren. 
Leerkrachten begeleiden en stimuleren de kinderen hierbij om tot 
een rijk leerproces te komen. Ook vergroot dit de woordenschat van 
kleuters. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij de leerdoelen van 
de kinderen uitgangspunt zijn en de activiteiten aansluiten bij het 
thema.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“In onze school heeft lezen voortdurend de aandacht. Na de 
expertise op het gebied van begrijpend en technisch lezen te hebben 
vergroot, ligt de focus nu op leesbevordering. Plezier in lezen staat 
voorop en waar mogelijk betrekken we de ouders hierbij. Iedere 
dag besteden we tijd aan lezen én voorlezen. En natuurlijk doen we 
mee aan landelijke activiteiten, zoals De Week van de Poëzie en de 
voorleeswedstrijden.”

Vanwege afstemmingsproblemen tussen de KSU 
(beleid en inrichting van de P&C-cyclus, administratieve 
organisatie) en het administratiekantoor (uitvoering) 
waren de uitkomsten niet altijd betrouwbaar. Omdat 
we vanaf 2018 de administratie in eigen hand nemen, 
verwachten wij hierin een duidelijke verbetering. Ook 
zullen de rapportages in AFAS worden uitgebreid met 
zogenaamde ‘rollende prognoses’ (prognose van de 
uitkomst van het kalenderjaar), zodat tijdige bijsturing 
makkelijker wordt.

In 2017 zijn we ook begonnen om AFAS in gebruik 
te nemen als ‘ERP’-pakket (Enterprise Resource 
Planning, ofwel software ter ondersteuning van 
bedrijfsprocessen). Het doel is de vele handmatige 
activiteiten op de personeelsadministratie te 
verminderen, waardoor er efficiënter kan worden 
gewerkt en de werkdruk omlaag gaat. Inmiddels 
zijn bijvoorbeeld alle contracten al in het systeem 
ingevoerd. Voor P&O is een aantal trajecten opgestart 
die in 2017 nog niet tot hun recht zijn gekomen, zoals 
de logistieke afstemming bij in- en uitdiensttredingen. 
Dit alles wordt in 2018 verder uitgewerkt.

We gaan dan ook verder met het verkennen van de 
mogelijkheden om het digitale postsysteem DDI te 
vervangen door een ander systeem, waarbij we kijken 
of AFAS hierin een rol kan spelen. Dit was al voorzien 
voor 2017, maar door de ontwikkelingen binnen 
het cluster bedrijfsvoering (met name de insourcing 
van de financiële administratie) was dit niet haalbaar. 
Vervanging blijft noodzakelijk omdat het bestaande 
systeem niet meer regulier wordt ondersteund.

Inhuur vervanging 
Ook in 2017 heeft de KSU meer uitgegeven aan 
‘solidariteit’ dan er binnen het budget beschikbaar 
was. De post solidariteit wordt (gedeeltelijk) gebruikt 
voor de vervanging van zieke medewerkers en 
heeft als voordeel dat scholen vervanging van ziekte 
kunnen opvangen op basis van solidariteit over alle 
scholen. In totaal gaat het om een overschrijding 
met 385k. Daarnaast hebben de scholen voor met 
name zwangerschapsvervangingen 175k meer 
uitgegeven dan er baten waren vanuit het UWV. Dit 
is veroorzaakt door een maximum op de vergoeding 
aan de inkomstenkant enerzijds en de doorbetaling 
gedurende vakantieperiodes van vervangende 
medewerkers aan de lastenkant anderzijds.

Subsidies
Net als andere jaren hing in 2017 een reductie van 
subsidies vanuit de gemeente boven de markt. In 2017 
is dit niet doorgegaan. Inmiddels is duidelijk dat de KSU 
per 2019 minder middelen ter beschikking zal krijgen 
vanuit OCW en de gemeentelijke OAB-middelen.

Gewichten
Op basis van de controles van gewichten op scholen 
met gewichtenleerlingen had DUO berekend dat de 
KSU eind 2017 over de (drie) schooljaren 2015/2016, 
2016/2017 en 2017/2018 gerekend een terugbetaling 
van totaal 552k, moest doen. De KSU heeft hier 
tegen bezwaar aangetekend en dat bezwaar loopt 
nog ten tijde van de sluiting van het boekjaar 2017. 
Naar aanleiding van deze controles heeft de KSU 
een verbeterslag gemaakt door de administratieve 
verwerking van leerlinggegevens verder aan te 
scherpen.



38 Extra inzet op scholen
In 2017 zijn enkele maatregelen genomen om scholen 
financieel te ondersteunen, en dan in het bijzonder 
de (voltijds) hoogbegaafdenafdeling (VHB) op KBS De 
Achtbaan en De Notenboom.
Op KBS De Achtbaan zijn aanpassingen aan het 
gebouw verricht om de verhuizing van de HB-groepen 
vanuit SBO De Binnentuin mogelijk te maken.
Op KBS De Notenboom zijn extra investeringen 
gedaan (onder meer in personele bezetting) om 
het voortbestaan van de school de komende jaren 
te waarborgen. Zo kunnen de leerlingen op deze 
krimpende school hun schoolcarrière afmaken. De KSU 
ziet dit als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Op dezelfde locatie als De Notenboom gevestigd is, zit 
KBS Stepping Stones. Deze school wordt gekenmerkt 
door groei. De strategische inzet om in het oostelijk 
deel van de stad een lespunt te behouden lijkt te 
slagen. Ook deze locatie is in 2017 extra opgeknapt 
om een goede en aantrekkelijke leeromgeving te 
bieden. Stepping Stones biedt tweetalig onderwijs en 
ontvangt via KSU-beleid extra middelen om dit vorm te 
kunnen geven.

Inkoop
Inmiddels is het inkoopbeleid geactualiseerd en is 
een aantal inkooptrajecten uitgevoerd, waaronder de 
aanbesteding van de leermiddelen en meubilair voor 
de leerlingen en de inkoop van ICT-hardware. Besloten 
is de schoonmaak niet als aparte afdeling te gaan 
organiseren, omdat dit te ingewikkeld en risicovol 
werd. We hebben gekeken hoe we de schoonmaak 
dan wél beter en tegen dezelfde kosten kunnen 
organiseren. In 2018 zal dit verder worden uitgewerkt.

ICT
In 2017 is het bestaande ICT-beleidsplan tegen het 
licht gehouden. Op basis hiervan onderzoeken we 
of we, ondersteund door een extern bedrijf, kunnen 
overgaan naar de Microsoft Azure omgeving, omdat 
dit een eventuele overstap naar cloud-gebruik van 
ons systeem- en netwerkbeheer faciliteert. Een andere 
manier van netwerkbeheer gaat ook een andere wijze 
van aansturing en onderhoud betekenen. Vooralsnog 
is het bestaande systeem- en netwerkbeheer tot eind 
2019 in een contract vastgelegd.

De KSU heeft alle gebruikte licenties op de scholen in 
kaart gebracht en onderverdeeld naar kantoorlicenties, 
didactische licenties en de lasten van systeem/
netwerkbeheer. Het idee erachter was om hier 
een efficiencyslag in te gaan maken. Dit bleek niet 
nodig, wel was het een meerwaarde om te zien 
welke middelen er in totaal in ICT omgaan. Voor de 
(meerjaren)begroting betekent dit een verbetering van 
begroten.

Balanspositie 
De balans is een momentopname van de vermogens-
positie van een organisatie. De vergelijking van de 
financiële situatie van het ene jaar met het andere 

jaar geeft een idee van de financiële ontwikkeling 
die de organisatie in een jaar doormaakt. In de 
onderstaande figuur is de geconsolideerde balans van 
de KSU (KSU en Beheersfonds samen) in verkorte vorm 
weergegeven, met daarbij een korte toelichting op 
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van een jaar 
geleden.

•  De kortlopende schulden zijn gedaald, er zijn hier 
geen bijzonderheden te melden.

•  De voorzieningen zijn gestegen omdat de dotatie 
‘voorziening onderhoud’ groter was dan de 
onttrekking in 2017. Dit is in overeenstemming 
met het oorspronkelijke meerjarenonderhoudsplan 
en enkele keuzes die gemaakt zijn om een aantal 
projecten naar 2018 en 2019 te verplaatsen.

•  De (materiële) vaste activa zijn gestegen, met name 
als gevolg van het verlies en investeringen in ICT-
apparatuur.

•  De liquide middelen zijn gedaald als gevolg van de 
investeringen van 2017.

Financiële positie op balansdatum

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Activa Passiva

Vaste activa 5.895.292 4.875.847 Eigen vermogen 7.871.865 9.442.297

Vorderingen 3.520.053 3.796.874 Voorzieningen 1.882.145 1.691.777

Liquide middelen 5.123.760 7.665.842 Kortlopende schulden 4.785.095 5.204.489

Activa totaal 14.539.105 16.338.563 Passiva totaal 14.539.105 16.338.563
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School: KBS Op De Groene Alm
Wijk: Hoge Weide
Aantal leerlingen: 292
Aantal medewerkers: 26
Ons motto: Je beste zelf zijn

Schoolleiders Alice van Driel en Judith van der Lee:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“We hebben voor de bovenbouw een mooie investering op 
de eerste verdieping gerealiseerd. We hebben gekozen voor 
een bibliotheek en twee leerpleinen. Dit nodigt leerlingen uit 
tot lezen, onderzoeken, gezamenlijk verwerven van kennis en 
informatie. En het is ook gewoon een lekker-lezen-ruimte! De 
rust en extra ruimte op de leerpleinen dragen bij aan een fijn en 
sterk leerklimaat.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Ons speerpunt is Wetenschap, Natuur & Techniek. We zijn 
hiervoor ‘vindplaatsschool’ in Nederland. In 2018 gaan we onze 
actieve werkgroep WNT versterken door een coördinator op te 
leiden. We gaan onze leerlijn uitbreiden en verbindingen zoeken 
met de leerlijn beeldende kunst. Verder hebben we onderzoek 
gedaan naar feedback in onze school, gericht op het leren 
van de leerlingen. Hoe doe je dat goed? Hiermee gaan onze 
leerkrachten aan de slag: feedup, feedback en feedforward. Zo 
willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren."

Reserves
De KSU heeft haar reserves ingedeeld in een aantal 
categorieën, die er als volgt uit zien ultimo 2017:

Algemene reserve bovenschools 
Dit betreft een buffer ter waarborging van de 
continuïteit van de KSU. Deze reserve kan ook worden 
aangesproken voor de opstart van nieuw geplande 
scholen of dependances en voor extra investeringen in 
scholen met een (dreigend) inspectiearrangement.

Reserve publiek (eigen risico) 
De KSU is sinds 1 oktober 2013 volledig eigen-
risico drager bij ziekte en verlof. Daarmee spaart de 
organisatie verzekeringspremies uit, maar er staan wel 
vervangingskosten tegenover. Vanwege het daaruit 
voortvloeiende risico is besloten een bestemmingsreserve 
te vormen van maximaal €500k. In 2017 is vanwege 
de overschrijding op vervangingslasten wegens ziekte 
besloten deze reserve voor €250k aan te spreken.

Reserve Personeel en Arbeidsmarktbeleid scholen 
Deze reserve dient als dekking van specifieke 
personele risico’s, zoals extra hoog uitvallende Bapo-
lasten, kosten voor ouderschapsverlof, kosten van 
arbeidsconflicten. Ook kunnen hiermee, bij plotseling 
wegvallende inkomsten, tijdelijk de verplichtingen aan 
personeel worden voldaan. Deze reserve is per school 
gemaximeerd op € 300k (circa 4 formatieplaatsen). 
Daarnaast dient de reserve per school minimaal €1k te 
bedragen.

Reserve Materieel scholen
Deze reserve per school is bedoeld voor alle overige 
(materiële) doeleinden. De reserve is per school 
gemaximeerd op € 300k en moet minimaal €1k 
bedragen. Het is onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk om deze reserve en de bovengenoemde 
‘Reserve Personeel en Arbeidsmarktbeleid scholen’ 
samen te voegen.

Reserves

Omschrijving Saldo 1-1 Resultaat Saldo 31-12

Algemene reserve –134.196 160.364 26.168

Bestemmingsreserve publiek (Eigen Risico) 500.000 –250.000 250.000

Bestemmingsreserve personele fricties 4.288.079 –1.195.642 3.092.437

Bestemmingsreserve materieel 2.190.670 –170.673 2.019.997

Bestemmingsreserve 1e waardering activa 106.588 –34.418 72.170

Bestemmingsreserve bijzondere omstandigheden 600.000 – 600.000

Bestemmingsreserve middelen voor leerlingenzorg 642.307 – 642.307

Beheerfonds 1.248.849 –80.063 1.168.786

Totaal 9.442.297 –1.570.432 7.871.865



40 Reserve 1e waardering activa (nulmeting)
De reserve nulmeting (voor onderhoud) blijft 
op schoolniveau geregistreerd. Deze reserve is 
ontstaan in 2005, toen er voor het eerst een balans 
werd opgemaakt. De op dat moment aanwezige 
materiële vaste activa werden toen opgenomen in 
de administratie. Hier is deze bestemmingsreserve 
tegenover geplaatst. De bestemmingsreserve is 
bedoeld ter dekking van de afschrijvingslasten van 
de betreffende activa en heeft daarmee een eindig 
karakter (nu nog circa twee jaar).

Bestemmingsreserve bijzondere omstandigheden 
Deze reserve is gevormd om tegemoet te komen 
aan de financiële gevolgen van calamiteiten en/of 
onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld betreffende 
het gebouw, het materiaal of persoonlijk lief en leed) 
of om belangrijke huisvestingswensen van scholen te 
kunnen uitvoeren. De helft van de reserve is bestemd 
voor solidariteit, de andere helft voor meer strategische 
investeringen. Jaarlijks moet in de begroting een 
bedrag worden opgenomen om de reserve op het 
aangegeven niveau te houden.

Reserve middelen voor leerlingenzorg
In het kader van de invoering van passend onderwijs is 
er een nieuw groter samenwerkingsverband in de stad 
Utrecht gevormd. Het oude samenwerkingsverband 
waar de KSU deel van uitmaakte tot 1 augustus 
2014 (RKAB stad, WSNS) is opgeheven. De 
bestaande reserve is (conform de statuten) verdeeld 
over de deelnemende besturen. Het bestuur heeft 
besloten dit bedrag voorlopig toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve leerlingenzorg. Deze reserve 
is bedoeld voor activiteiten op het gebied van 

leerlingenzorg in het kader van passend onderwijs. 
De uitgaven vanuit deze reserve moeten duurzaam, 
meerjarig en in projectvorm worden vormgegeven. 
Dit laatste vanwege het incidentele karakter van deze 
middelen. Van het totale bedrag betreft €400k WSNS-
gelden en de rest (€242k) gemeentelijke middelen.

Beheersfonds
Het beheersfonds is een algemene reserve, 
ondergebracht in een afzonderlijke Beheersstichting.

Geconsolideerd resultaat
Ten opzichte van 2016 is het resultaat €931k lager. 
De baten zijn gestegen met €1.600k, waaronder 
een indexering van €660k. De correctie op te veel 
ontvangen baten, vanwege de gewichten (€552k), 

is verwerkt in de Rijksbijdrage. Zonder deze terug-
betaling waren de totale baten gestegen met €2.150k.

In de tweede helft van 2017 heeft het ministerie van 
OCW aangegeven wat er per school, als uiteindelijke 
uitkomst van de controle van de gewichten van 
oktober 2014, gecorrigeerd moet worden, vooralsnog 
zonder financiële berekening. De KSU heeft op basis 
van deze opgave de betreffende dossiers beoordeeld 
en per leerling aangegeven wat, op basis van de 
beschikbare gegevens, het uitgangspunt is geweest 
voor de weging. Dit heeft geleid tot een aantal 
bezwaren, die voor een deel gehonoreerd zijn. Dit is 
in februari 2018 bekend geworden en betekent een 
correctie op de bekostiging van €552k. Tegen deze 
opgave heeft de KSU wederom bezwaar aangetekend, 

Geconsolideerd resultaat

2017 werkelijk 2016 werkelijk Verschil

Rijksbijdrage 38.396.703 36.900.595 1.496.108

Overige overheidsbijdragen 2.168.266 2.303.350 –135.084

Overige baten 1.716.719 1.477.028 239.691

Totale Baten 42.281.688 40.680.973 1.600.715

Personele lasten –36.815.047 –33.889.890 –2.925.157

Afschrijvingen –1.071.620 –969.199 –102.421

Huisvestingslasten –2.537.591 –3.147.477 609.886

Overige lasten –3.461.791 –3.363.378 –98.413

Totale lasten –43.886.049 –41.369.944 –2.516.105

Saldo gewone exploitatie –1.604.361 –688.971 –915.390

Financiële exploitatie 33.929 49.623 –15.694

Totaal saldo KSU –1.570.432 –639.348 –931.084
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School: SBO De Binnentuin
Wijk: Leidsche Rijn
Aantal leerlingen: 198
Aantal medewerkers: 34
Ons motto: Leren om te groeien doe je samen

Schoolleider Cindy Hamers:

Zo dragen de kwaliteiten van de leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Onze leerlingen krijgen de kans om leiderschap te tonen, door 
zelfstandig keuzes te maken en daar verantwoordelijkheid voor te 
nemen. Op school oefenen we hiermee. Leiderschap bij leerlingen 
vraagt om loslaten van de leerkracht. De vraag wat moet je leren en 
wat wil je nog leren, staat daarbij centraal. Onze leerkrachten laten, 
naast het verplichte aanbod, de kinderen vrijer om samen tot nieuwe 
doelstellingen te komen. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar: 
Leren om te groeien, doe je samen!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Net als in 2017 leggen wij ook dit jaar de nadruk op ‘THE LEADER 
IN ME!’. We werken met grote projecten waarin kinderen de rollen 
verdelen en verantwoordelijkheid nemen. Het vorig jaar gestarte 
pop-up restaurant was een groot succes. In 2018 denken we 
bijvoorbeeld aan het oprichten van kinderwerkgroepen voor de 
invulling van feesten en vieringen in de school.”

dat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog 
liep. De correctie heeft betrekking op de uitwerking in 
een drietal schooljaren (15/16, 16/17 en 17/18).

Tegenover de stijging van de baten staat een stijging 
van de lasten met €2.516k, waarbij vooral de 
personele lasten zijn gestegen met €2.925k. €641k 
hiervan betreft gestegen pensioenlasten, €1.207k 
lonen en salarissen inclusief sociale lasten (deze 
laatste inclusief de incidentele toekenning uit de cao 
- effect €280k- en maatregelen die in 2017 genomen 
zijn om een extra inspanning te leveren voor De 
Achtbaan en De Notenboom (€360k). De verandering 
in de disconteringsvoet voor de berekening van de 
voorziening jubilea betekent een negatief effect van 
€125k. De personele lasten laten ook een stijging 
zien, doordat de lasten van de inzet van de technische 
dienst voor onderhoud van de scholen niet ten laste 
van de voorziening zijn gekomen, maar direct in de 
exploitatie zijn geboekt (effect €123k).

Tegelijk zijn er meer middelen besteed aan inhuur 
(€530k) dan het jaar ervoor. Door de dalende 
rentepercentages en het gedaalde vermogen is de 
financiële exploitatie €15k gedaald ten opzichte van 
2016.
Met het samenwerkingsverband zijn inmiddels 
afspraken gemaakt om groei te financieren voor het 
lopende schooljaar. Dit heeft in 2017 geleid tot extra 
baten van €80k.

Een deel van dit verlies is niet begroot (gewichten, 
KBS De Notenboom/KBS De Achtbaan). De afspraak 
om (meerjarig tot 2020) uit te komen op een 
maximaal verlies van €600k om het eigen vermogen 

geleidelijk te reduceren, is niet gehaald. Voor de 
toekomst betekent dit dat de ombuiging om te komen 
tot een budgetneutraal resultaat eerder zal moeten 
worden ingezet.

Investeringen
In 2017 is een aantal investeringscategorieën 
toegevoegd. Dit betreft de investeringen in 
speeltoestellen en gymzaalmaterialen. Daarnaast zijn 
investeringscategorieën gereorganiseerd, en dan met 
name ICT. Dit heeft geen effect op de hoogte van de 
afschrijvingslasten (geen stelselwijziging); het levert 
ons wel meer inzicht op voor de (meerjaren)begroting. 
De afschrijvingslasten blijven stijgen, net als voorgaand 
jaar als gevolg van ICT-investeringen. Dit legt een druk 
op de resterende middelen binnen de begroting van 
de (scholen van de) KSU.

De afgelopen paar jaren was de begroting met 
name gericht op de ontwikkeling in de exploitatie 
en de onderliggende kengetallen. Een meerjaren-
investeringsbegroting is nog niet aanwezig. Dit 
onderdeel van de meerjarenbegroting zal in 2018 
worden opgepakt.

Beheersfonds
Analoog aan voorgaand jaar voert het beheersfonds 
een beknopte exploitatie. Het fonds is eigenaar van 
het pand van de TD (lasten als huur worden aan de TD 
doorbelast, de investering is destijds betaald uit private 
middelen), dekt de bezoldiging en kosten van de 
Raad van Toezicht, en ontvangt rente over de liquide 
middelen. Doordat de rente structureel laag is, daalt 
het saldo van de beheersstichting.



42 Exploitatie in relatie tot de begroting
Algemeen
Het resultaat over 2017 is €1.165k lager dan 
begroot. Voor €552k betreft dit de verwerking van 
de terugbetaling van de gewichten. Dit bedrag 
betreft een terugbetaling over drie jaren, waarbij de 
hoogte 0.5% van de Rijksbekostiging is over deze 
jaren. Op KBS De Achtbaan en KBS De Notenboom 
is een additionele financiële impuls gedaan om 
de scholen op het kwalitatief gewenste niveau te 
krijgen en te behouden (€360k niet begroot). Op 
de zwangerschapsgerelateerde vervanging heeft de 
KSU een negatief resultaat gedraaid van €175k (de 
uitgaven waren lager dan de ontvangsten vanuit het 
UWV). Op de vervanging voor ziekte is op de scholen 
een negatief begrotingsresultaat gedraaid van €385k. 
Onderstaand worden de hoofdlijnen weergegeven.

Het tekort over 2017 hebben we weten te beperken 
door de volgende maatregelen: het maximaliseren 
van de opbrengsten (groeiregeling SBO - €80k), het 
gedurende een half jaar niet invullen van de vacature 
directeur primair proces (DPP); €50K nog te verrekenen 
baten van de ‘Vrienden van Leonardo’ van 2016/2017 
(€30k boven begroting), het alsnog behalen van BSO 
verhuuropbrengsten die over 2015 en 2016 niet in 
rekening waren gebracht (€50K) en maatregelen 
om, gezien het aankomende resultaat, €250k uit 
‘hoofdstuk 6’, dat is het beleidsonderdeel uit de 
begroting van de KSU, niet te besteden. 

Per categorie op hoofdlijnen
•  De rijksbijdragen zijn in totaal €1.608k hoger dan 

begroot, vooral als gevolg van indexeringsmiddelen. 
Hierin is overigens de correctie van gewichten 

Exploitatie in relatie tot de begroting

2017 werkelijk 2017 begroting Verschil

Rijksbijdrage 38.396.703 36.788.933 1.607.770

Overige overheidsbijdragen 2.168.266 2.199.859 –31.593

Overige baten 1.716.719 1.291.094 425.625

Totale Baten 42.281.688 40.279.886 2.001.802

Personele lasten –36.815.047 –34.107.147 –2.707.900

Afschrijvingen –1.071.620 –1.076.736 5.116

Huisvestingslasten –2.537.591 –2.573.497 35.906

Overige lasten –3.461.791 –3.095.818 –365.973

Totale lasten –43.886.049 –40.853.198 –3.032.851

Saldo gewone exploitatie –1.604.361 –573.312 –1.031.049

Financiële exploitatie 33.929 93.501 –59.572

Totaal saldo KSU –1.570.432 –479.811 –1.090.621

vanuit het verleden (€552k) verwerkt. De inkomens-
overdrachten zijn hoger dan begroot (€515k). Dit 
betreft gelden vanuit het samenwerkings verband 
Utrecht en landelijke samenwerkings verbanden. 
Met name zijn er meer arrangementen ontvangen 
dan begroot.

•  De overige baten zijn in totaal €425k hoger dan 
begroot, met name als gevolg van de verwerking 
van de huuropbrengsten binnen de baten, in plaats 
van negatieve huisvestingslasten (effect €284k). 
De detacheringsopbrengsten zijn gedaald (-€72k) 
omdat het samenwerkingsverband medewerkers 
van de KSU in dienst heeft genomen (omdat we 
geen salarislasten meer hebben is dit uiteindelijk 
een budgetneutraal effect). De ouderbijdragen 
waren te conservatief begroot wat een (positief) 

verschil betekent van €186k.
•  De personeelslasten zijn 2.707k hoger dan begroot, 

vooral als gevolg van de gestegen pensioen lasten 
ter hoogte van €615k (door de verhoging van de 
pensioenpremies). Zwanger schaps gerelateerde 
uitkeringen waren niet begroot met een positief 
effect op de begroting ad €398k. Inhuur 
overschreed de begroting met € 2.396k. Inhuur 
vindt zowel plaats op de reguliere formatie als 
vervangingsformatie. Deze laatste wordt bekostigd 
uit solidariteit, de eerste uit de schoolbudgetten. 
Toe- of afname c.q. onder- of overschrijding van 
inhuur moet daarom worden bezien in het totaal 
van de personele lasten (en begroting) en niet 
specifiek formatie of inhuur. In 2017 is de personele 
Rijksbijdrage gestegen met 5.6%, gecorrigeerd voor 
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School: KBS Mattheus
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 171
Aantal medewerkers: 21
Ons motto: Leren voor een mooie toekomst!

Schoolleider Maarten Goossens:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Het afgelopen jaar hebben we een inspectiebezoek op school 
gehad. We zijn trots op onze mooie beoordeling. De inspecteur 
was zeer te spreken over onze pedagogische aanpak. In het verslag 
beschreef ze het als volgt: ‘De Mattheusschool is een rustige en 
veilige haven voor de leerlingen in de wijk. De leraren creëren een 
prettig en ondersteunend pedagogisch klimaat.’ Dit veilige klimaat 
zorgt voor een optimale omgeving om uit te blinken!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Onze kernwoorden zijn: taal, talent en toekomst. We hebben 
ons de afgelopen jaren vooral gericht op taal en hebben hier een 
verbeterslag in gemaakt. Het komende jaar gaan we op school 
starten met een crea-circuit. Alle leerkrachten gaan lessen geven in 
iets waarin ze zelf uitblinken: dans, koken, drama, schilderen, noem 
maar op. Kinderen schrijven zich in voor de lessen naar keuze en 
leren zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen.”

de aanpassing van de gewichten. De lasten zijn 
gestegen met 7.8%. Dit is een negatief resultaat 
van €775k op de totale ontwikkeling van de 
personele bekostiging. Daarvan heeft vervanging 
een budgetoverschrijding laten zien van de eerder 
vermelde €560k (€385k vervanging scholen, €175k 
zwangerschapsgerelateerd), terwijl er extra inzet 
is geweest op De Notenboom en De Achtbaan 
(€360k). Daarnaast is de disconteringsvoet, 
benodigd voor het berekenen van de contante 
waarde van de verplichtingen inzake jubilea, 
gewijzigd van 4% naar 1%, met een negatief 
effect van €125k.

•  De afschrijvingen liggen op het niveau van de 
begroting.

•  Op het vlak van huisvesting (totale onderschrijding 
€35k) vallen de energielasten en schoonmaak-
lasten op met een overschrijding van €238k 
respectievelijk €204k. Maatregelen om het 
resultaat over 2017 niet te sterk te laten oplopen 
waren het terugbrengen van de dotatie onder-
houds voorziening (€140k) en het vermijden van 
extra inspanning op het gebied van onderhoud 
(effect €195k). Uit de accountantscontrole is 
vervolgens aangegeven dat zowel de dotatie als 
de onttrekking verlaagd moesten worden (zie 
onderdeel voorziening, netto effect is €185k). 
De herschikking van een aantal huuropbrengsten 
van negatieve lasten naar de baten betekende 
een negatief resultaat van €190k op de begrote 
‘overige’ lasten binnen huisvesting.

•  De overige lasten laten een overschrijding zien 
van in totaal €366k. Grotendeels (€348k) wordt 
dit veroorzaakt door een overschrijding op de 
leermiddelen, ICT, kleine inventaris en daarnaast 

te laag begrote middelen voor telefoon/fax 
(€76k) en kantoorbenodigdheden (€31k). Een 
meevaller betreft het niet hoeven afwaarderen 
van vorderingen, die in de begroting waren 
opgenomen vanwege een aantal vraagstukken bij 
de afronding van 2015. Het sterk sturen binnen 
de post ‘overig’ van overige lasten heeft geleid tot 
een minimaal effect op totaalniveau; wel heeft de 
herschikking geleid tot een zorgvuldiger invulling 
van lasten binnen deze categorie.

•  De financiële baten en lasten waren te hoog 
begroot (baten voor de stichting KSU wel 
meegenomen, echter niet als last bij de 
beheersstichting).

De verantwoording van subsidies blijft voor de KSU 
een aandachtspunt. Lasten zijn in de administratie 
nog niet in de boekingsgangen toegewezen 
aan de subsidie, waardoor het opstellen van de 
verantwoording een intensieve opdracht is. Het op 
de juiste plek boeken van lasten (en baten) levert 
verantwoording, maar ook tussentijdse bijsturing, 
op. Verantwoording vindt in 2017 na afloop van het 
(kalender)jaar plaats. In 2018 worden de rapportages 
in AFAS voor de scholen aangepast zodra de 
boekingsgangen juist zijn ingericht.
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via de voorziening groot onderhoud behoren te gaan, 
maar die rechtstreeks ten laste van het resultaat dienen 

te worden gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld lasten van de 
technische dienst en ander klein onderhoud. Hiermee 

11.2 Reserves per school
In deze paragraaf worden de reserves per school 
weergegeven alsook de voorzieningen ultimo 2017.

Reserve P&A, materieel
Het overzicht hiernaast geeft het saldo weer in 
een vergelijking tussen 2017 en 2016. €1k is een 
ondergrens; €300k is een bovengrens. Bij een resultaat 
van €1k betekent dit dat de school in principe reserves 
moet gaan opbouwen om risico’s en ontwikkelingen 
af te kunnen dekken.

Voorzieningen
De tabel op pagina 45 geeft de voorzieningen weer. 
Een van de maatregelen die we hebben getroffen om 
het resultaat over 2017 te verbeteren is scholen een 
lagere dotatie te verstrekken dan begroot. Dit betekent 
een beperkt risico op de korte termijn. In 2018 zal het 
meerjarenonderhoudsplan (mjop) worden herzien en 
zal ook het beroep op de onderhoudsvoorzieningen in 
het totale onderhoudsplan worden bezien in het licht 
van de mogelijkheden binnen de (meerjaren)begroting 
als regulier onderdeel van de Planning & Control 
cyclus.
Door de accountant is gedurende het jaar rekening-
traject de dotatie herrekend met behulp van het 
meerjarenonderhoudsplan 2016 door dotaties, die 
vanuit de regelgeving jaarverslaglegging niet hadden 
moeten worden opgenomen, buiten beschouwing 
te laten. In dit geval zou de dotatie tot en met 2023 
€285k moeten zijn, in plaats van de huidige dotatie ad 
€661k (verschil €376k).

Tevens is in 2017 te veel onttrokken aan de 
voorziening, vanwege dezelfde reden: lasten die niet 

Reserves per school P&A Materieel

School 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017

Marcus 300.000 236.847 52.384 46.188

Mattheus 65.403 22.231 42.677 39.275

St. Dominicus 300.000 221.006 225.136 213.436

St. Maarten 1.000 1.000 1.000 1.000

De Binnentuin 234.577 115.252 1.000 1.000

Johannes 132.708 92.971 3.622 39.658

Wijzer aan de Vecht 194.142 158.584 76.207 73.304

Montessori Buiten Wittevrouwen 223.491 173.905 124.947 118.712

Paulus 153.615 94.109 7.668 1.000

Ariëns 300.000 254.994 93.526 89.796

De Spits 205.470 135.121 239.069 229.230

De Zeven Gaven 300.000 248.704 10.382 6.053

Het Schateiland 300.000 232.550 347.340 300.000

Gertrudis 275.573 207.000 142.664 133.425

St. Jan de Doper 139.169 50.517 –44.520 1.000

Ludger 51.570 1.000 153.305 140.837

De Pijlstaart 284.364 246.653 38.902 35.755

De Catharijnepoort 81.448 23.773 168.825 162.449

De Notenboom 109.240 24.374 169.421 67.409

Stepping Stones 1.000 1.000 –35.432 1.000

De Achtbaan 1.000 1.000 120.484 54.241

Hof ter Weide 300.000 242.814 241.384 233.782

De JazzSingel 66.421 4.066 –27.766 1.000

Op De Groene Alm 264.893 223.088 15.451 10.325

Onder De Bogen 1.000 79.878 21.995 20.122
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School: SBO St. Maarten
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 104
Aantal medewerkers: 30
Ons motto: Goed in ontwikkeling

Schoolleider Elsbeth Kwant:

Zo dragen buitenschoolse partners bij aan het uitblinken van 
onze leerlingen:
“Wij zijn formeel partner bij de Brede School Overvecht (als eerste 
SBO in Nederland!). Hierdoor ontdekken onze kinderen hun talenten 
op allerlei gebieden. Ze bloeien op door met judo, dans, schaken en 
creatieve vakken bezig te zijn. Dit geeft zelfvertrouwen en maakt 
hen (en ons!) trots.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“We gaan werken met leerteams, zodat het leren binnen een 
professionele leergemeenschap wordt versterkt en daarmee het 
leren van de leerlingen. Dit proces wordt begeleid door een externe 
begeleider die ervaring heeft met dit traject. Wij zien ouders als 
educatief partners en willen onze visie op ouderbetrokkenheid 
herijken, en het beleid hierop aanpassen, zodat we samen met de 
ouders de ontwikkeling van de kinderen kunnen stimuleren.”

Voorziening groot onderhoud

School 31-12-2016 Donatie Ontrekking 31-12-2017

Marcus 76.575 26.233 6.379 96.429

Mattheus 62.163 12.364 8.831 65.696

St. Dominicus –20.544 59.048 56.109 –17.605

St. Maarten 83.790 18.907 4.675 98.022

De Binnentuin 130.554 22.374 9.334 143.594

Johannes 75.279 15.147 1.835 88.591

Wijzer aan de Vecht 38.024 11.528 7.139 42.413

Bestuurskantoor –33.307 – 2.032 –35.339

Technische Dienst 18.799 – – 18.799

Montessorischool Buiten Wittevrouwen 10.004 40.194 5.065 45.133

Paulus 115.181 30.613 2.993 142.801

Ariëns 72.503 15.037 3.086 84.454

De Spits 187.292 50.630 7.444 230.478

De Zeven Gaven 116.793 27.396 1.908 142.281

Het Schateiland 97.878 24.574 128 122.324

Gertrudis –77.616 45.624 76.863 –108.855

St. Jan de Doper 21.830 21.834 35.473 8.191

Ludger 29.199 40.000 1.690 67.509

De Pijlstaart –9.330 16.272 1.145 5.797

De Catharijnepoort 72.846 41.311 51.804 62.353

De Notenboom 43.563 14.130 76.834 –19.141

Stepping Stones – – 905 –905

De Achtbaan 73.157 44.895 37.118 80.934

Hof ter Weide 11.531 50.058 2.167 59.422

De JazzSingel –5.947 10.584 3.942 695

Op De Groene Alm 4.150 23.122 2.058 25.214

Onder De Bogen – – 483 –483

Aanpassing na controle jaarrekening –376.000 –191.000 –185.000

Totaal Voorziening gebouwen 1.194.366 285.875 216.440 1.263.801



46 zou €216k worden onttrokken aan de voorziening, in 
plaats van €407k (verschil €191k).In de onderstaande 
tabel is dit in de laatste regel verwerkt. Per januari 
2018 zal een nieuwe stand per school worden 
vastgesteld, waarbij de totalen gelijk blijven.

11.3 Treasurybeleid
In 2017 is het bestaande treasurybeleid gecontinueerd. 
Daarin is opgenomen dat treasury bij de KSU primair 
als doel heeft het zodanig beheren van de middelen 
dat financiële risico’s zo veel mogelijk worden beperkt, 
dat met inachtneming daarvan wordt gestreefd 
naar een zo hoog mogelijk rendement en dat 
financieringskosten zo veel mogelijk worden beperkt. 
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij 
de KSU is dat deze de financiële continuïteit van de 
organisatie waarborgt.

Het treasurybeleid wordt, onder verantwoordelijkheid 
van de portefeuillehouder financiën in het College van 
Bestuur, uitgevoerd door de manager bedrijfsvoering. 
Hij is het die voorstellen tot wijzigingen in het 
beleggings- en beleningsbeleid kan indienen bij het 
CvB. Eventuele wijzigingen worden alleen van kracht 
als het College daartoe besluit en de Raad van Toezicht 
dit goedkeurt.

Het kan voorkomen dat er, door wijzigingen in de 
rentestructuur, andere beslissingen genomen moeten 
worden dan in het treasuryplan zijn opgenomen. 
In dat geval maakt de manager bedrijfsvoering een 
uitzonderingsrapportage. Dat doet hij ook als het 
College van Bestuur instrumenten wil inzetten die 
niet zijn aangegeven in het treasuryplan. Het CvB 
bespreekt deze uitzonderingsrapportage met de 

manager bedrijfsvoering. Pas na instemming van het 
CvB mag actie worden ondernomen. Het College van 
Bestuur informeert de Raad van Toezicht hierover. Ook 
dit was in 2017 niet actueel.
Voor het aangaan van kredietovereenkomsten (bij-
voor beeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, 
onderhandse en andere meerjarige leningen) worden 
minstens twee offertes aangevraagd. Vervolgens beslist 
het College van Bestuur of de betreffende krediet-
over eenkomsten wel of niet worden aangegaan. Voor 
bedragen boven de € 300.000 die niet in de begroting 
zijn opgenomen, is ook goedkeuring van de Raad van 
Toezicht nodig. Dit was in 2017 niet aan de orde.

Eind 2017 is gestart met een pilot op drie scholen 
om een deel van de betaalrekeningen te vervangen 
door zogenaamde debit-kaarten. De facto zijn dit 
kaarten met een tegoed. Dit maakt de administratieve 
verwerking eenvoudiger en levert een duidelijkere 
rapportage van baten en lasten op. Dit is op school 
van belang voor ouderraad en tussenschoolse opvang.
Ook zijn we begonnen de incasso van de ouder-
bijdrage te automatiseren. De koppeling met de 
brongegevens uit ParnasSys leverde echter in 2017 een 
probleem op, doordat ParnasSys technische toegang 
moest verlenen. Daarvoor moest een overeenkomst 
worden uitgewerkt en de techniek worden aangepast. 
Naar verwachting kunnen we de automatisering in 
2018 gaan invoeren voor de scholen die dit wensen.

De KSU houdt geen deposito’s aan of beleggingen.

11.4 Administratieve organisatie
De accountant heeft in het accountantsverslag en de 
management letter aangegeven dat de vastlegging 
van de financiële gegevens verbeterd moet worden. 
Dit heeft betrekking op het op de juiste positie boeken 
van de baten en lasten. De KSU heeft hiervoor een 
‘white paper’ (een inrichtingsdocument) opgesteld, 
waarin de inrichting van de administratieve organisatie 
is weergegeven per 2017.
Een belangrijk element is functiescheiding tussen de 
invoer en de uitvoering van betalingen. Zodra we in 
2018 de financiële administratie in eigen beheer doen, 
gaan we dit vormgeven.

11.5 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Onderwijsachterstandsbeleid
Per 2019 (januari 2019 voor de gemeenten, augustus 
2019 voor de scholen) worden de middelen voor het 
onderwijsachterstandsbeleid (OAB) anders verdeeld. 
De G4-gemeenten zullen minder middelen ontvangen, 
de overige gemeenten juist meer. De verdeling gaat 
plaats vinden via door het CBS berekende indicatoren 
en door de rijksoverheid gemaakte keuzes in deze.

Het inmiddels (april 2018) gekozen scenario betekent 
een volgende wijze van toedeling: 
 

Onderwijsachterstandsbeleid

Besturen Gemeenten

Omvang doelgroep 15 % 15% (2,5 jaar – 4 jaar en basisschoolleerlingen

Drempel 12 % 5 %

Gemiddeld bedrag per kind € 2.750 € 2.850



47Er komt een overgangsregeling voor besturen en 
gemeenten gedurende 3 jaar. Per 2022 moet de 
nieuwe toedelingssystematiek volledig zijn ingevoerd.

Voor de KSU is dit een enorme achteruitgang: 
vanuit de Rijksbekostiging betekent dit alleen al 
een teruggang van €2.100k; dit is omgerekend 35 
fte. De gemeente heeft aangegeven haar subsidies 
door te willen laten lopen gedurende het schooljaar 
2018/2019, maar vanaf augustus volgt ook in potentie 
een reductie van deze middelen. Vanuit de gemeente 
is hierover nog niet gecommuniceerd. 
In de begroting voor 2019 zullen de financiële effecten 
(per jaar) bekend zijn. Dan kunnen we aangeven hoe 
we de teruggang van deze baten gaan opvangen.

Inmiddels is aangekondigd dat er wederom een 
controle uitgevoerd wordt voor de vaststelling van de 
gewichten op teldatum 1 oktober 2017. Dit gebeurt 
in Nederland op een honderdtal scholen. Het is niet 
bekend of een school van de KSU hier een onderdeel 
van is. Eventuele effecten worden pas na 2017 
bekend.

11.6 Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf worden de (financiële) ont-
wik kelingen weergegeven van exploitatie en 
balans in een meerjarenperspectief inclusief 
ontwikkelingen, risico’s en te nemen maatregelen. 
Met inachtneming van de ontwikkelingen omtrent de 
onderwijsachterstandsmiddelen en het forse effect 
daarvan op de KSU, alsmede het negatieve resultaat 
over 2017 en de uitgevoerde risico-analyse, is op de 
volgende pagina de meest actuele meerjarenbegroting 
opgenomen.

Meerjarenbegroting per 2019
De meerjarenbegroting bestaat uit de exploitatie-
begroting, de balans, kasstroom en kengetallen (van 
KSU en KSU Beheer geconsolideerd). Dit levert de 
mogelijkheid om voor de totstandkoming van deze 
begroting een aantal gegevens te muteren en te 
beoordelen of deze passen binnen de kengetallen 
zoals deze zijn afgesproken.

De KSU kent afspraken met de Raad van Toezicht 
omtrent de kapitalisatiefactor, solvabiliteit, liquiditeit en 
weerstandsvermogen. De afgesproken streefwaarden 
voor rentabiliteit en huisvestingsratio zijn aangegeven 
vanuit OCW. De kapitalisatiefactor is de facto niet 
meer in gebruik. Wel is deze vanwege de interne 
afspraak maar ook als referentie naar het verleden 
toegevoegd.

De huisvestingsratio is nieuw in het (financiële) 
toezichtskader vanuit de Inspectie OCW. Dit is het 
aandeel van de huisvestingslasten als onderdeel van de 
totale lasten.

Beleidskeuzes 
De KSU blijft investeren in personeel en in materiële 
zaken. Door middel van meerjarenbegrotingen met 
een beperkt en beheersbaar tekort wil de KSU blijven 
werken aan kwaliteit en de kengetallen richting de 
streefwaarden brengen.

Het CvB heeft de afgelopen jaren gestuurd op 
een negatief begrotingsresultaat van € 600k per 
jaar, tot 2020, om het opgebouwde vermogen 
gericht te investeren. Door de teruggang van de 
OAB-middelen en de actuele risico-inventarisatie 

moeten we dit uitgangspunt echter herzien. De 
recente risico-inventarisatie heeft, gezien het daarbij 
berekende benodigde weerstandsvermogen, 
aanleiding gegeven tot het beperken van negatieve 
begrotingen in de komende periode. Hiermee hebben 
we rekening gehouden bij het vaststellen van de 
meerjarenbegroting. Het ingeschatte effect van de 
teruggang van de OAB-inkomsten is hierin verwerkt, 
en gaf aanvullend aanleiding tot het bijstellen van 
bepaalde beleidskeuzes. De begrotingen vanaf 2019 
zijn gefaseerd bijgesteld richting een licht positief 
resultaat (vanaf 2020 + €429k). Onder het kopje 
‘Risico’s en het risicobeheersings- en controlesysteem’ 
gaan we hier nader op in.

In het (vigerende) bestuursformatieplan zijn de 
in de tabel op pagina 48 vermelde beleidskeuzes 
opgenomen. Hieronder allereerst een nadere 
verklaring van de genoemde beleidskeuzes onder a 
tot en met h (genoemde bedragen sluiten aan bij het 
SBP/ tabel A): 
a.  Inzet schoolreserves: deze middelen voor 

het opvangen van knelpunten binnen de 
scholen kunnen in het formatieproces worden 
meegenomen vanuit de reserves van de scholen. 
Dit kan op schoolniveau worden ingezet indien de 
reserve op schoolniveau ook aanwezig is.

b.  Inzet nieuwe scholen: dit betreft inzet van 
algemene middelen voor met name personele 
investeringen bij nieuwe scholen.

c.  Extra inzet strategisch beleid: in het kader van het 
Strategisch Beleidsplan voor de periode 2015-2019 
wordt rekening gehouden met een extra inzet 
vanuit de reserves van € 75.000.

d.  Extra kwaliteitsimpuls: de KSU wil investeren in 



48 kwaliteit, zowel personeel als materieel. Dit wordt 
gefinancierd vanuit deze reserves.

e.  Bijzondere inrichtingsdoelen: een extra 
kwaliteitsimpuls is begroot voor bijzondere 
inrichtingsdoelen. Dit zijn middelen om een school 
een extra impuls te kunnen geven. In dit verband 
is initieel jaarlijks € 50.000 opgenomen in de 
meerjarenbegroting.

f.  Investering hoogbegaafden: er is jaarlijks een 
bedrag van € 100.000 opgenomen als investering 
in het voltijds hoogbegaafdenonderwijs. Voor 
2020 wordt dit beleid geëvalueerd.

g.  Extra inzet meerjarenperspectief: dit betreft een 
investering in onder andere tweetalig onderwijs.

h.  Extra inzet reserves leerlingzorg: bij vaststelling van 
beleid kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden 
op de inzet van de reserves uit leerlingbegeleiding 
(met name WSNS).

Tabel A: Beleidskeuze (originele bedragen)
Gezien de teruggang van de inkomsten op het 
gebied van onderwijsachterstanden en de recente 
informatie vanuit de risico-inventarisatie over het 
weerstandsvermogen heeft het CvB gemeend 
ook in deze categorieën (beleidskeuzes a t/m h) 
een bijstelling te moeten doorvoeren. Hiernaast is 
de bijstelling weergegeven, zoals verwerkt in de 
meerjarenbegroting.

Tabel B: Aangepaste bedragen (CvB 19-04-18)
Het gevolg van deze keuzes is een correctie in de 
meerjarenbegroting, terug te vinden onder het kopje: 
‘Beleidsmaatregelen ten opzichte van B2018’. Voor 
de volledigheid geven wij hieronder in tabel C de 
verschillen ten opzichte van de eerste versie. Op deze 

Tabel A: Beleidskeuze

Beleidskeuze (SBP) 2018 2019 2020 2021 2022

a Inzet schoolreserves 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

b Inzet nieuwe school ODB 100.000 100.000 – – –

b Inzet nieuwe school Haarrijn 50.000 100.000 100.000 50.000 –

b Inzet nieuwe school Cartesius – – – – –

b Inzet nieuwe school Merwede Kanaalzone – – – – –

c Extra inzet strategisch beleid 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

c Voorbereiden nieuwe SBP + conf – – – – –

d Extra kwaliteitsimpuls personeel 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

d Extra kwaliteitsimpuls materieel 100.000 75.000 75.000 75.000 75.000

e Bijzondere inrichtingsdoelen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

f Investering hoogbegaafden 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

g Extra inzet meerjarenperspectief 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

h Extra inzet leerlingzorg pm pm pm pm pm

Totaal 800.000 825.000 725.000 675.000 625.000

Tabel B: Aangepaste bedragen

Beleidskeuze (aanpassing CvB 19-04-2018) 2018 2019 2020 2021 2022

a Inzet schoolreserves 150.000 75.000 50.000 50.000 50.000

b Inzet nieuwe school ODB 100.000 25.000 – – –

b Inzet nieuwe school Haarrijn 50.000 100.000 75.000 50.000 50.000

b Inzet nieuwe school Cartesius 50.000 50.000 25.000

b Inzet nieuwe school Merwede Kanaalzone 50.000 75.000 75.000

c Extra inzet strategisch beleid 75.000 50.000 – – –

c Voorbereiden nieuwe SBP + conf 25.000 175.000 50.000 25.000

d Extra kwaliteitsimpuls personeel 100.000 100.000 75.000 75.000 75.000

d Extra kwaliteitsimpuls materieel 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

e Bijzondere inrichtingsdoelen 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

f Investering hoogbegaafden 100.000 100.000 75.000 75.000 50.000

g Extra inzet meerjarenperspectief 75.000 25.000 – – –

h Extra inzet leerlingzorg pm pm pm pm pm

Totaal 800.000 575.000 625.000 500.000 425.000



49wijze wordt vanaf 2019 op onderdelen een aantal 
aanpassingen (per saldo verminderingen) gerealiseerd.

Tabel C: Verschil tussen tabel A en B 
De cijfers van 2020 tot en met 2022 zijn onder 
voorbehoud en worden qua omvang en inhoud 
aangepast aan de hand van het volgend strategisch 
beleidsplan en de financiële kaders.

Uitgangspunten exploitatie
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:

Baten
•  Er is rekening gehouden met een groei van de 

bekostiging van 2% als gevolg van een stijging van 
het aantal leerlingen.

•  Vanuit het samenwerkingsverband wordt per 
leerling 120 euro ontvangen.

•  Er zijn vooralsnog geen extra baten 
meegenomen vanuit het samenwerkingsverband 
voor de financiering van extra inzet voor 
hoogbegaafdenonderwijs.

•  De volledige baten van de TSO zijn meegenomen.
• De tussentijdse groeitellingen zijn meegenomen.
•  Er is een daling van de bekostiging van gewichten 

(gewichten en impulsgebieden) en gemeentelijke 
subsidies meegenomen, effectief per schooljaar 
2019/2020. Er is gerekend met een scenario 
waarvoor door de minister inmiddels gekozen is 
(met een kleine aanpassing voor de gemeentelijke 
middelen), met een totale teruggang van 2.7 
miljoen euro voor de KSU, die gelijkelijk oplopend 
is verdeeld over drie jaren. 2.1 miljoen euro betreft 
de teruggang in Rijksbekostiging, 0.66 miljoen 

Tabel C: Verschil tussen tabel A en B

Beleidskeuze (verschil aanpassingen 4-18) 2018 2019 2020 2021 2022

a Inzet schoolreserves – 75.000 100.000 100.000 100.000

b Inzet nieuwe school ODB – 75.000 – – –

b Inzet nieuwe school Haarrijn – – 25.000 – –50.000

b Inzet nieuwe school Cartesius – – –50.000 –50.000 –25.000

b Inzet nieuwe school Merwede Kanaalzone – – –50.000 –75.000 –75.000

c Extra inzet strategisch beleid – 25.000 75.000 75.000 75.000

c Voorbereiden nieuwe SBP + conf – –25.000 –175.000 –50.000 –25.000

d Extra kwaliteitsimpuls personeel – – 25.000 25.000 25.000

d Extra kwaliteitsimpuls materieel – 25.000 25.000 25.000 25.000

e Bijzondere inrichtingsdoelen – 25.000 25.000 25.000 25.000

f Investering hoogbegaafden – – 25.000 25.000 50.000

g Extra inzet meerjarenperspectief – 50.000 75.000 75.000 75.000

h Extra inzet leerlingzorg pm pm pm pm pm

Totaal 250.000 100.000 175.000 200.000

euro de teruggang van gemeentelijke subsidies, die 
is berekend door de verlaging voor de gemeente 
Utrecht door te rekenen over de bestaande 
subsidies. De KSU weet echter nog niet of en hoe 
de gemeente de daling van haar middelen doorzet 
aan de schoolbesturen in Utrecht.

•  De baten voor de werkdrukmiddelen worden 
geacht volledig te worden ingezet.

Lasten
•  Alle beleidskeuzes zoals hiervoor omschreven zijn 

meegenomen.
•  Analoog aan de stijging van het aantal leerlingen 

wordt in meerjarenperspectief ook een stijging van 
2% van het aantal fte doorgerekend.

•  Het uitgangspunt is dat een stijging van salarissen 

als gevolg van cao-afspraken gecompenseerd zal 
worden door een stijging van de baten vanuit 
OCW. De stijging van de anciënniteit (stijging in 
de loonschaal van zittende medewerkers) wordt 
geacht gecompenseerd te worden via de GGL-
bekostigingscomponent en instroom van jongere, 
goedkopere, medewerkers die meer ervaren 
medewerkers vervangen.

•  Een mogelijke uitzondering op het voorgaande 
punt van compensatie blijft de eventuele 
ontwikkeling van de pensioenlasten. In het huidige 
model is geen stijging van lasten noch baten 
meegenomen.

•  Voor de rentebaten wordt voor de KSU gerekend 
met de bekende rentevoet. De middelen die door 
de KSU bij KSU Beheer zijn ondergebracht worden 



50 aan de KSU vergoed tegen een rente van 2.5% 
over de daar ondergebrachte liquide middelen. 
Geconsolideerd heeft dit geen effect.

•  De scholingsmiddelen worden begroot conform 
de beleidsafspraak. Er wordt daarmee in deze 
meerjarenbegroting geacht geen onderbesteding 
te zijn.

•  Er wordt gerekend met een ontwikkeling van 
de vorderingen en kortlopende schulden door 
deze mee te nemen als percentage van de baten 
respectievelijk van de lasten.

Ontwikkelingen en risico’s 
•  De aanpassing van onderwijsachterstandsmiddelen, 

gewichtenregeling en impulsgelden hebben 
een grote financiële impact op de in te zetten 
formatie. Voor de KSU betekent dit een teruggang 
in bekostiging van naar verwachting 2.1 miljoen 
euro op de Rijksbekostiging en 0.66 miljoen euro 
in subsidies vanuit de gemeente Utrecht. Dit 
laatste is echter een onzekere inschatting. In de 
meerjarenbegroting gaan we ten aanzien van de 
teruggang van de gemeentelijke OAB-middelen uit 
van een overgangsperiode van 3 jaar, maar het is 
nog niet geheel duidelijk hoe deze fasering er uit 
ziet.

•  Naast een nieuwe school in Haarrijn zijn er enkele 
andere ontwikkelingen met betrekking tot de 
nieuwbouw van scholen in de komende jaren. 
Conform bestaand beleid betekent dit een extra 
beslag op de beschikbare middelen in exploitatie 
voor de inrichting van de scholen.

•  Als gevolg van toenemende investeringen, met 
name op ICT-gebied zullen de afschrijvingslasten 
blijven stijgen. Er zal een meerjareninvesteringsplan 

worden opgesteld voor alle investeringsgroepen 
waaronder gebouwgebonden investeringen.

•  Ontwikkelingen in leerlingaantallen kunnen 
voor knelpunten zorgen. Krimp heeft een effect 
op de financiering, groei (boven verwachting) 
heeft een effect op huisvesting. Zowel krimp als 
groei kunnen veroorzaakt worden door macro-
economische factoren (denk aan de huizenprijzen) 
waar de stichting geen grip op heeft. Krimp ligt 
in Utrecht op totaalniveau niet voor de hand 
gezien de voorziene groei in Leidsche Rijn en 
ontwikkelingen in de binnenstad.

•  Het onderwijs wordt geconfronteerd met 
lastenstijgingen waarvan in de regel pas 
achteraf bekend is in hoeverre deze worden 
gecompenseerd. Denk hierbij aan de discussie 
omtrent de stijging van de pensioenlasten en de 
effecten van de te betalen transitievergoedingen.

•  De afgelopen jaren werd het budget voor het 
inhuren van medewerkers wegens vervanging flink 
overschreden. Om de inhuur te beperken zijn nu 
verschillende maatregelen genomen. Zo wordt 
de verantwoordelijkheid lager in de organisatie 
gelegd en worden de budgetten gedecentraliseerd. 
De oude situatie betekende effectief een open-
einderegeling voor vervanging. We maken nu een 
beweging naar een meer taakstellende begroting. 
Langdurig verzuim wordt nog centraal beheerd. 
Per april 2018 wordt kort verzuim (tot en met 
twee weken) door de scholen betaald. De reguliere 
afdracht, 2.5%, wordt met dit percentage 
verlaagd.

Risico’s en het risicobeheersings- en 
controlesysteem
In 2017 heeft de KSU een risicobeoordeling op 
basis van de door de PO-Raad ontwikkelde risicolijst 
uitgevoerd met doorloop in 2018. De op pagina 51 
weergegeven risico’s betreffen een naar inschatting 
van het bestuur hoog risico met mogelijke financiële 
gevolgen van meer dan 40.000 euro. Voor het 
inschatten van de financiële risico’s is gekeken of de 
gevolgen afgerond meer dan 0,1% van de begroting 
van de KSU betreffen. Uitgaand van een begroting 
van 40 miljoen euro, is de grenswaarde dus €40k. Als 
het bedrag lager is, worden de gevolgen geacht in 
de normale bedrijfsvoering te worden opgevangen. 
De aangegeven nummers zijn afkomstig uit het 
gehanteerde model van de PO-Raad.

Een aantal risico’s, met name 3, 16, 23, 42, 43, 46 
en 70 zijn maar deels door KSU zelf te beheersen: ze 
zijn (mede) afhankelijk van externe ontwikkelingen. 
Andere risico’s zijn wel door KSU zelf te beheersen.

Hieronder volgt een beschouwing van de risico’s 
per deelgebied en de beheersingsmaatregelen per 
deelgebied. 

Onderwijs & kwaliteitszorg
Op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg ziet 
het bestuur als hoog risico met financiële gevolgen 
alleen de klachten van ouders. Deze komen met 
enige regelmaat voor en nemen in aantal toe, en 
hoewel over het algemeen de financiële consequenties 
beperkt zijn, kunnen deze groter worden.
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3 Er zijn klachten van ouders over het onderwijs en/of de 
zorg.

14 Een meerjaren bestuursformatieplan ontbreekt of is niet 
volledig.

16 De Stichting KSU heeft onvoldoende of onvoldoende 
bekwaam personeel (ook met het oog op passend 
onderwijs).

17 De Stichting KSU maakt gebruik van onbevoegd 
personeel.

19 De Stichting KSU heeft geen zicht op het natuurlijk 
verloop.

22 De werkdruk is (te) hoog.

23 Het personeelsverloop is (te) hoog.

27 Een of meerdere personeelsdossiers zijn niet compleet.

29 De Stichting KSU heeft wachtgelders.

38 De gewichtenadministratie is niet op orde.

42 De bekostiging blijft achter bij de groei.

43 OCW en/of gemeente komt met nieuwe bezuinigingen.

46 De bekostiging dekt niet alle verplichtingen uit de cao.

54 Tussenrapportages ontbreken of zijn van onvoldoende 
kwaliteit.

55 Sturing op resultaten is onvoldoende.

58 De planning & controlcyclus ontbreekt of is van 
onvoldoende kwaliteit.

61 Een (meerjaren)investeringsbegroting ontbreekt of is van 
onvoldoende kwaliteit.

62 Een AO/IC ontbreekt of is van onvoldoende kwaliteit.

70 Er is sprake van suboptimale bezetting, structurele 
leegstand of juist ruimtegebrek.

79 Het ICT-systeem is onvoldoende beveiligd tegen hackers.

92 De kwaliteit van de informatievoorziening aan bestuur 
en toezichthouders schiet tekort.

102 Privacybeleid m.b.t. leerlingen, ouders en/of mede-
werkers ontbreekt of wordt niet consequent toegepast.

De KSU heeft de procedures op dit gebied op orde 
en heeft voldoende ervaring om dit risico als beheerst 
te beschouwen. De beheersing van de andere risico’s 
binnen dit domein zijn onderdeel van de normale 
inrichting van het onderwijs.

Personeel
Op het gebied van personeel zijn meerdere risico’s 
aanwezig die financiële consequenties kunnen 
hebben. Deze risico’s zijn vooral het gevolg van 
het feit dat wij onvoldoende feitelijke informatie 
beschikbaar hebben op basis waarvan we kunnen 
sturen en we niet alle belangrijke onderdelen van het 
personeelsbeleid volledig hebben.
Als maatregel heeft het bestuur beleid opgesteld om 
personeel te binden aan de organisatie. Daarnaast 
moeten we investeren in ICT en administratie om over 
kwalitatief goede gegevens te kunnen beschikken.

Financiën
Een aantal risico’s met financiële gevolgen heeft te 
maken met externe oorzaken, zoals de bekostiging. 
Deze gevolgen monitoren we als bestuur en waar 
nodig volgen we de consequenties daarvan op met 
(vroeg)tijdige maatregelen. Een ander deel van de 
risico’s met financiële gevolgen heeft te maken met de 
inrichting van de P&C-cyclus en de inrichting van de 
administratieve organisatie, met name de registratie 
van de gewichten op alle scholen. Een goede 
administratievoering en een verdere beschrijving van 
processen moeten dit risico beperken

Huisvesting en ICT
Op het gebied van huisvesting is de bezetting van 
de gebouwen, met overschotten en tekorten, het 

grootste risico met financiële gevolgen. Een aantal 
scholen heeft een overschot aan ruimte, andere 
tekorten (door groei). Het bestuur is hierover in 
voortdurend overleg met de gemeente en probeert de 
kosten van leegstand te minimaliseren.

Op het gebied van ICT zien we de beveiliging op 
aanvallen van hackers als het grootste risico met 
financiële gevolgen. Maatregelen om dit te voorkomen 
zijn heel duur. De externe systeembeheerder 
zorgt voortdurend voor back-ups. Een landelijk 
samenwerkingsplatform werkt aan een gezamenlijke 
beveiliging ‘aan de voorkant’.

Bestuur en organisatie
Het grootste risico met financiële gevolgen is de 
informatievoorziening aan CvB en RvT. Maandelijks 
worden de financiële kengetallen gerapporteerd aan 
het CvB. Sinds 2017 werken we aan het verbeteren 
van de kwaliteit hiervan. De begroting voor 2018 is 
een stap verder. Doordat we de financiële administratie 
zelf gaan doen, kunnen we processen beter op elkaar 
afstemmen en daarop reageren. Ook kunnen we 
de rapportages optimaliseren. Dit alles is een flinke 
kwaliteitsverbetering.

Communicatie
Op het gebied van communicatie ziet het CvB 
het privacybeleid als grootste risico met financiële 
gevolgen, zeker met de nieuwe wetgeving (AVG) 
in het achterhoofd. Omgang met data is onderdeel 
van het projectplan vanwege de implementatie van 
de AVG. Daarnaast zal iemand (verplicht) worden 
aangesteld/ingehuurd voor de bewaking van data 
(functionaris gegevensbescherming).
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Naast de maatregelen zoals hierboven beschreven, is 
er een financiële buffer benodigd om de resterende 
risico’s met geld op te kunnen vangen: het eigen 
vermogen. Daarbij gaat het om wat in redelijke mate 
aan risico’s afgedekt kan worden met financiële 
middelen; alle financiële gevolgen uitsluiten is niet 
mogelijk. Het eigen vermogen heeft een drietal 
functies, die in de bepaling van de hoogte zijn 
meegenomen, te weten: risico-, financierings- en 
transactiefunctie.

De uitwerking van het benodigde eigen vermogen is 
weergegeven in de onderstaande tabel.

Dit totaalbedrag komt overeen met het 
weerstandsvermogen PO van ongeveer 6%. OCW 

geeft hiervoor een ondergrens van 5%. Op basis 
van de andere kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, 
algemeen weerstandsvermogen, de -inmiddels 
afgeschreven- kapitalisatiefactor) komt de KSU in 2018 
uit boven de streefwaarden. Wel moet er worden 
gestreefd naar een positief rendement van 1%, 
zodat de kengetallen op orde blijven en komen. Dit is 
meegenomen in de in dit bestuursverslag opgenomen 
meerjarenbegroting.

Met de auditcommissie van de RvT wordt per vier 
maanden de financiële situatie besproken, risico's, 
prognoses en beheersmaatregelen benoemd en 
afgestemd. Dit komt vervolgens zo nodig, ter 
beoordeling van de auditcommissie, op de agenda van 
de RvT.

Twee keer per jaar worden de risico’s besproken: 
tijdens het begrotingstraject, in casu tijdens het 
opstellen van de kadernota voor de begroting 
en het formatieplan, en bij de uitwerking in de 
meerjarenbegroting.

Ontwikkeling leerlingaantallen
Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling aan van 
het aantal leerlingen bij een groei vanaf 1 oktober 
2018 van 2%. In 2022 bedraagt het verwachte 
aantal leerlingen 7.443, terwijl er op 1 oktober 2018 
een aantal van 6.876 leerlingen wordt verwacht. De 
Leidsche Rijn-scholen blijven hierin de voortrekkers 
(vanwege de groei van het stadsdeel) naast de twee 
sterk groeiende scholen KBS Gertrudis en KBS St. 
Dominicus.

Benodigd eigen vermogen

Risico basis 5% (risico functie) 5% jaarlijkse 
baten

€2.100k

Risico aanvullend (€350k 
informatievoorziening) + 
€642k reserve leerlingzorg 
(reserve voor beleid, te 
besteden)

€992k

Financieringsfunctie 50% MVA ex 
(gebouwen/
terrein)

€2.350k

Transactiefunctie Inschatting 50% 
van kort vreemd 
vermogen

€2.500k

TOTAAL €7.942k



53In principe fluctueert het aantal fte mee met de 
financiering c.q. het aantal leerlingen. Dat betekent de 
volgende aantallen fte per categorie:

FTE ultimo

OP OOP DIR TOTAAL 
fte

2017 430,1 81,9 22,7 490,9

2018 443,0 84,3 23,4 505,7 

2019 456,2 86,8 24,1 520,8 

2020 469,9 89,4 24,8 536,5

Kengetallen (* € 1.000)

Streef- 
waarde

Signaleringswaarden 
inspectie

Realisatie 
2017

Prognose 
2018 2019 2020 2021 2022

Liquiditeit (a+b)/c 1,0 < 0,75 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9

Rentabiliteit a/(b+c) –10 %

1 jarig < 10%
2 jarig < 5%

3 jarig < 0% –3,9% –1,3% –0,5% 1,0% 0,9% 0,9%

Solvabiliteit (a+b)/c 50% 30% 67% 60% 60% 61% 62% 63%

Weerstandsvermogen a/b 15% < 5% 18% 17% 16% 17% 18% 19%

Weerstandsvermogen PO (a–b)/c 5% 5% 4% 3% 5% 6% 8%

Huisvestingsratio (a+b)/(c+d) 10% > 10% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Echter, de teruggang van OAB-middelen, hetzij via 
de bekostiging OCW (Rijksbekostiging), hetzij via de 
gemeente (subsidies) heeft vanzelfsprekend effect op 
deze fte-ontwikkeling. Dit betekent een reductie in 
de beschikbare formatieruimte van indicatief 35 fte 
vanuit de Rijksbekostiging, uitgaande van € 60k als 
gemiddelde personele lasten per fte.

Overwegingen van het College van Bestuur 
inzake te nemen maatregelen blijkend uit de 
meerjarenbegroting
De reductie vanwege de teruggang van OAB-middelen 
betekent een teruggang in de mogelijke uitgaven.
Het CvB wil al in 2019 overgaan naar de situatie 
waarbij de baten en lasten met elkaar in evenwicht 
zijn, de reserves op orde zijn en er ruimte gecreëerd is 
voor twee voorziene nieuwbouwlocaties waar de KSU 
een school wenst te bouwen: Merwede Kanaalzone 
(indicatief 17 lokalen, 2019 dislocatie, eigen brin 2020 
of twee jaar later) en Cartesius-Driehoek (dislocatie 
Pijlstaart, 4-6 lokalen per 2021). Hiervoor is vanaf 2020 
een bedrag opgenomen in de Meerjarenbegroting 
(onder punt b).

Vervanging van kort verzuim (maximaal twee weken) 
wordt met ingang van 1 april 2018 decentraal 
geregeld. Scholen krijgen hiervoor 2.5% van de 
reguliere personele bekostiging extra. Dit cijfer 
is gebaseerd op een verzuimnorm van 5.0%. De 
afdracht voor solidariteit wordt met 2.5% verlaagd; 
de andere 2.5% blijft binnen deze post gereserveerd 
voor langdurig verzuim. Gedurende het 2e kwartaal 
van 2018 kijken we of deze verdeling werkbaar is.

Als gevolg van de nieuwe risico-inventarisatie moet 
de KSU haar weerstandsvermogen op orde krijgen. 
Daarom zal er per 2020 worden begroot op een 
positief resultaat van 1%. Voor 2019 is het doel een 
(licht) positief resultaat te gaan begroten.

In onderstaande figuur staan de kengetallen 
behorend bij de uitgewerkte meerjarenbegroting 
met als referentie de interne streefwaarde en de 
signaleringswaarden van de Inspectie.
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Onderstaand treft u de meerjarenbegroting (exploitatie 
over de periode 2018 tot en met 2022 in vergelijking 
met 2017) op hoofdlijnen (op basis van een eerder 
berekend voorlopig resultaat over 2017):

•  Er is in deze uitwerking gerekend met 
een teruggang van OAB-middelen via de 
Rijksbekostiging (OCW) van €2.100k verdeeld 
over drie jaren, ingaande 2019. De (onzekerheid 
over de) teruggang van gemeentelijke subsidies 
is berekend op basis van een scenario met een 
onzekere teruggang van €660k, ook verdeeld over 
drie jaren per 2019.

Meerjarenbegroting (* € 1.000)

Realisatie

2017

Begroot

2018 2019 2020 2021 2022

3.1 Rijksbijdrage 38.398 39.722 40.239 40.382 40.542 40.996

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.184 1.531 1.470 1.281 1.093 997

3.3 Overige baten 1.689 1.544 15.75 1.606 1.639 1.671

Totale Baten 42.271 42.797 43.283 43.269 43.273 43.665

4.1 Personeelslasten –36.557 –36.247 –36.972 –37.711 –38.466 –39.235

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa –1.072 –1.145 –1.202 –1.262 –1.325 –1.392

4.3 Huisvestingslasten –2.846 –2.880 –2.938 –2.996 –3.056 –3.117

4.4 Overige lasten –3.475 –3.120 –3.120 –3.120 –3.120 –3.120

Beleidsmaatregelen – – 711 2.232 3.068 3.585

Totale lasten –43.950 –43.392 –43.521 –42.859 –42.899 –43.279

Saldo baten en lasten –1.679 –595 –238 411 374 386

Financiële baten en lasten 34 59 19 18 18 18

Totaal resultaat –1.645 –536 –219 429 392 403

•  Naast de teruggang OAB is er, om op het 
benodigd vermogen te komen een ombuiging 
benodigd van 0,8 (respectievelijk 0,7) miljoen 
euro om een gezonde bedrijfsvoering te bereiken, 
vanuit bestaand beleid. Deze maatregel is terug te 
vinden onder de regel: “benodigde aanvullende 
maatregel stijging vermogenspositie”.

In de op pagina 54 afgebeelde overzichten is de 
invloed van de uitgewerkte meerjarenbegroting 
verwerkt in de verwachte meerjarige balanspositie 
respectievelijk het kasstroomoverzicht.

De bij de balans gehanteerde uitgangspunten (grof en 
op hoofdlijnen):
-  Vaste activa: beginbalans + investeringen –/– 

afschrijvingen
-  Vorderingen: percentage van de baten
-  Liquide middelen: sluitpost
-  Eigen vermogen: beginbalans + resultaat
-  Voorzieningen: beginbalans + dotaties –/– 

onttrekkingen
-  Kortlopende schulden: percentage van de lasten. 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Activa

- Vaste activa 5.856 5.788 5.673 5.509 5.293 5.010

- Vorderingen 3.520 4.280 4.328 4.327 4.327 4.366

- Liquide middelen 5.124 5.185 5.051 5.552 6.166 6.866

Activa totaal 14.500 15.253 15.052 15.388 15.786 16.242

Passiva

- Eigen vermogen 7.813 7.237 7.018 7.447 7.839 8.242

- Voorzieningen 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941 1.941

- Kortlopende schulden 4.746 6.075 6.093 6.000 6.006 6.059

Passiva totaal 14.500 15.253 15.052 15.388 15.786 16.242

Investeringen
Vorderingen % van de baten
Dotatie voorzieningen
Onttrekkingen voorzieningen
Kortlopende schulden % van de lasten

1,077
10%
632
632

14%

1,087
10%
645
645

14%

1,099
10%
658
658

14%

1,109
10%
671
671

14%

1,109
10%
684
684

14%

Kasstroomoverzicht (* € 1.000)

2018 2019 2020 2021 2022

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Netto resultaat
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Mutaties vorderingen
Mutaties kortlopende schulden

1.138
–595

19
–576

1.145
–

–760
1.329

952
–238

19
–219

1.202
–

–49
18

1.600
411
18

429
1.262

–
1

–93

1.723
374
18

392
1.325

–
0
6

1.809
386
18

403
1.392

–
–39
53

Kasstroom uit investeringsactiviteiten –1.077 –1.087 –1.099 –1.109 –1.109

Kasstroom uit financieringsactiviteiten – – – – –

Mutatie liquide middelen 61 –135 501 614 700

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

5.124
61

5.185
–135

5.051
501

5.552
614

6.166
700

Eindstand liquide middelen 5.185 5.051 5.552 6.166 6.866

School: KBS De Catharijnepoort
Wijk: Nieuw Engeland en Majella
Aantal leerlingen: 271
Aantal medewerkers: 34
Ons motto: Ontdek en ervaar je kracht!

Schoolleider Anita Verweij:

Zo hebben onze leerlingen in 2017 uitgeblonken:
“Op 31 maart 2017 hebben wij het ontstaan van de Catharijnepoort 
gevierd. In de kleuren van ons nieuwe logo stond halverwege onze 
beide locaties, op het Cremerplein, een ballonnenpoort. De kinderen 
zongen een mooi lied en mochten onder de symbolische poort 
door lopen. Die dag werden uitdagende workshops aangeboden en 
circusacts ingeoefend. Er viel voor de kinderen veel te ontdekken. 
Alle ouders mochten de talenten van hun kinderen komen 
bewonderen tijdens een voorstelling op het Schimmelplein.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“Bij ons ligt de nadruk op ontwerpend en onderzoekend leren. 
Enthousiaste leerkrachten vormen een lerend team dat onderzoekt 
hoe wij dit kunnen vormgeven in de school. Zij verzorgen in 
samenwerking met Eduscience scholingsbijeenkomsten voor 
collega’s en ze zorgen voor de benodigde lesmaterialen. We 
betrekken de ouders erbij door verslagen op social schools en een 
ouderavond waarop ook voor hen veel te onderzoeken, ontdekken 
en ontwerpen valt.”
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Strategisch beleid
In 2017 hebben we besloten om de planperiode 
van het huidige SBP met twee jaar te verlengen. Zo 
hebben we meer tijd voor borging en uitvoering. In 
2018 gaan we dat voorbereiden. We zullen onder 
begeleiding van B&T een werkgroep instellen die gaat 
adviseren hoe we die verlenging gaan invullen.

OAB
2018 zal financieel voor een groot deel in het 
teken staan van de voorbereidingen op de ver-
wachte teruggang van middelen voor onderwijs-
achterstandsbeleid. Hoewel er een overgangsregeling 
komt van drie jaar, moeten we meerjarig maatregelen 
treffen om dit op te kunnen vangen. In 2018 zal de 
meerjarenbegroting daarop aangepast worden. Dit 
alles zal een grote impact hebben op de scholen en op 
het ambitieniveau van de KSU; we zullen hierover met 
de schoolleiders, GMR en RvT in gesprek gaan. 

Krapte op de arbeidsmarkt
Ook in 2018 zal de krapte op de arbeidsmarkt verder 
toenemen, vooral als het gaat om vervangende 
leerkrachten. De KSU is daarop al gaan anticiperen en 
zal dat blijven doen. Zo gaan we de vervanging anders 
vormgeven, door het inrichten van een flexibele schil 
van leerkrachten op de scholen die in dienst zijn bij 
de KSU. Dat is geen oplossing voor de krapte, maar 
een goed vervangingsbeleid als dit maakt de KSU als 
werkgever wellicht aantrekkelijker.
In de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden 
zorgen we voor voldoende opleidingsmogelijkheden 
voor de medewerkers en bindingsbijeenkomsten, wat 

eraan moet bijdragen dat leerkrachten graag bij de 
KSU willen (blijven) werken. Daarnaast zullen we onze 
wervingsmogelijkheden en -kanalen verder verbeteren 
met name via social media. We gaan met onze 
partners in de stad (in UOA-verband) kijken wat we op 
dit punt samen kunnen doen. Dit wordt een speerpunt 
op de nieuwe UOA-agenda.

AVG
In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen voor 
de implementatie van de nieuwe wetgeving inzake de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In 2018 zullen we eerst het beleid en de procedures 
beschrijven en alle medewerkers informeren over het 
belang en de implicaties van deze nieuwe wetgeving. 
Vervolgens zullen we dit beleid invoeren en een 
functionaris gegevensbescherming aanstellen als 
intern toezichthouder.

Kwaliteitszorgsysteem
Aangezien Integraal per 1 augustus 2018 niet meer 
ondersteund wordt door ParnasSys, zijn we in 2017 
op zoek gegaan naar alternatieven. Hierbij hebben we 
tegelijk gekeken welke aanpassingen in het gehele 
kwaliteitszorgsysteem wenselijk zijn. De verwachting 
is dat er in de tweede helft van 2018 een nieuw 
kwaliteitszorgsysteem werkend is.
In 2019 zal de KSU voor het eerst bezocht worden 
door de Inspectie met het nieuwe Inspectiekader. 
De KSU staat hier positief tegenover, omdat dit 
meer dan het oude kader uitgaat van de eigen 
verantwoordelijkheid van de scholen en het bestuur 
met betrekking tot de inrichting en het beheer van 

het eigen kwaliteitszorgsysteem. De voorbereidingen 
daarvoor worden in 2018 getroffen.

Nieuwe UOA
De huidige Utrechtse Onderwijs Agenda loopt 
van 2014 tot en met 2018. Vorig jaar heeft KBA 
geïnventariseerd wat de opbrengsten van deze periode 
zijn, hoe de UOA gewerkt en gefunctioneerd heeft. 
Begin 2018 levert KBA het definitieve rapport op. 
Inmiddels wordt de nieuwe agenda voor de periode 
2018-2022 al opgesteld. Dit gebeurt in afstemming 
met het nieuwe collegeprogram en de nieuwe 
wethouder. De KSU is hier nauw bij betrokken.

Nieuwe arbodienst
In november 2017 hebben we besloten om het 
contract met Arbobutler voortijdig te beëindigen. 
Uiterlijk 1 juni 2018 zal de samenwerking starten met 
de nieuwe arbodienstverlener, Cohesie (waarmee 
we al eerder hebben samengewerkt). We delen 
dezelfde visie en verwachten dan ook veel van deze 
samenwerking. Niet alleen dat het ziekteverzuim 
daalt, maar ook dat er een cultuur ontstaat waarin 
het accent ligt op preventie. We zullen er veel tijd en 
energie in stoppen om dat te bewerkstelligen.

Studiedag Identiteit
Op 25 maart 2019 zal voor alle KSU-medewerkers 
een studiedag identiteit worden georganiseerd. De 
klankbordgroep ‘identiteit’, bestaande uit enkele 
schoolleiders, de identiteitsmedewerkers van de 
Marnix Academie en het CvB bereiden dit in 2018 
voor.
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In 2018 vindt de start plaats van de ingrijpende 
renovatie van twee multifunctionele accommodaties: 
Voorn (De Achtbaan) en Waterwin (Hof ter Weide). 
Onder aansturing van de gemeente hebben 
verschillende werk- en stuurgroepen dit proces zeer 
grondig voorbereid. Hof ter Weide zal voor een half 
jaar naar een tijdelijke locatie verhuizen. In 2019/2020 
zullen de gebouwen gerenoveerd worden opgeleverd.

Aanvraag nieuwe scholen/dependance
In 2018 zal de KSU een aanvraag doen voor een 
nieuwe school en/of dependance in de nieuw te 
bouwen wijken Cartesiusdriehoek en/of de Merwede 
Kanaalzone. De planvorming zal in 2018 worden 
afgerond, waarna met de bouwvoorbereiding van 
deze nieuwe woonwijken gestart wordt.
De voorbereiding voor de bouw van een KSU-
school in Haarrijn is in volle gang. Een werkgroep 
van de KSU formuleert samen met haar partner 
“Saartje” (kinderdagverblijf/BSO) het inhoudelijk en 
onderwijskundige programma van eisen.
Na selectie van een architect en de afronding van 
de aanbesteding voor een aannemer in 2018, zal zo 
spoedig mogelijk gestart worden met de bouw van het 
complex aan de Haarrijnse plas. 

Schoonmaak
In 2018 gaan we in kaart brengen of en hoe we 
de schoonmaak in eigen beheer kunnen doen. 
Dit zou kunnen ingaan per 2019, waarbij we 
gebruik willen maken van een payroll-constructie 
en een gespecialiseerd bureau voor het dagelijkse 
management. Een alternatief is om terug te vallen op 
een reguliere aanbesteding.

Insourcing financiën
Per januari 2018 zal de KSU haar eigen financiële 
administratie gaan voeren. Dit betekent dat we de 
activiteiten van ons voormalige administratiekantoor 
overnemen en zorgen voor een goede aansluiting met 
onze bestaande administratieve organisatie en interne 
beheersing, evenals de werkinstructies.

Communicatie
Zeven KSU-scholen krijgen in 2018 de gelegenheid om 
een promotiefilmpje te maken. Het schoolfilmpje moet 
aantrekkelijk en informatief zijn voor nieuwe gezinnen 
en vooral de sfeer en de profielschets van de school 
weergeven.

In 2018 wordt een huisstijlhandboek opgezet en 
onze leverancier van de online communicatie toolkit 
gaat de elf scholen langs die deelnemen aan het 
traject ‘communicatie actieplan’. Zijn inventarisatie 
van de wensen van de schoolleiders op het gebied 
van promotionele middelen moet uiteindelijk een 
goedgevulde communicatie toolkit opleveren, waar 
schoolleiders tijd en kosten mee kunnen besparen. 
Nadat de elf scholen het traject ‘communicatie 
actieplan’ hebben afgerond, kijken we of dit traject 
werkzaam is voor een volgende groep scholen. De 
verwachting is dat de volgende groep scholen het 
derde kwartaal 2018 kan starten met het traject.

School: KBS De Notenboom
Wijk: Utrecht Oost
Aantal leerlingen: 50
Aantal medewerkers: 9
Ons motto: School met een hart

Schoolleider Michelle Hess:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij het 
uitblinken van onze leerlingen:
“Het afgelopen schooljaar is veel geïnvesteerd in het pedagogisch 
en didactisch klimaat van de school. Door het inzetten van PBS 
(positive behavior support) heerst er meer positiviteit in de school. 
De kinderen corrigeren elkaar door het gewenste gedrag te 
benoemen. Leerkrachten bespreken dit ook en belonen kinderen 
voor hun gedrag. We zien de kinderen stralen en trots zijn op wat 
zij bereiken.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“In 2018 leggen wij de nadruk op het didactisch klimaat, zodat 
onze leerlingen optimaal de kans krijgen om uit te blinken. In de 
praktijk betekent dit dat wij de doelen die per half jaar gesteld 
worden vanuit de overheid naast de lesmethoden leggen die wij in 
huis hebben. De lessen worden zodanig aangepast dat bepaalde 
onderdelen die nog niet aan bod hoeven te komen ook nog niet 
aan bod komen. Hierdoor hebben we meer tijd voor de kerndoelen 
en kunnen we een betere basis bij de kinderen leggen. Zo kunnen 
de kinderen betere resultaten behalen.”
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Het afgelopen jaar is het onderwijsvak veel in het 
nieuws geweest. Denk aan de hoge werkdruk en de 
in verhouding lage salariëring. Jammer genoeg komen 
de mooie aspecten van het vak veel minder aan bod. 
Het plezier dat je als leerkracht beleeft aan uitspraken 
van kinderen, de voldoening als ze goed scoren, als 
je ziet dat jouw inspanningen vruchten afwerpen. Als 
leerkracht kun je kinderen inspireren en stimuleren 
en zo het verschil maken tussen succes hebben of 
achterblijven.

Kortom: leerkracht zijn is dankbaar en mooi werk. 
Onze leerlingen verdienen leerkrachten die uitblinken. 
We zijn trots op jullie en danken jullie voor jullie inzet 
in het afgelopen jaar.

Het bestuur hoopt dat iedereen zich komend jaar 
wederom met veel enthousiasme en passie zal inzetten 
om onze ambities en doelstellingen te realiseren en 
het vak te promoten.
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School: KBS Het Schateiland
Wijk: Kanaleneiland
Aantal leerlingen: 322
Aantal medewerkers: 41
Ons motto: Iedereen mag er zijn

Schoolleider Ronald Roovers:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen:
“Ons gebouw is verdeeld in eilanden, waar kinderen samen 
kunnen werken aan projecten en opdrachten of juist extra 
instructie kunnen krijgen op hun eigen niveau. Doordat ze op 
zo’n eiland andere kinderen tegenkomen met dezelfde talenten 
en interesses ondervinden ze dat ze door samenwerking nog veel 
meer moois kunnen maken. De grote hal in onze school is een 
podium waar leerlingen hun talenten kunnen laten zien, zoals 
dans, zang of voorlezen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2018:
“In 2018 laten we onze leerlingen kennis maken met verschillende 
creatieve vakken, zoals tekenen, dans, muziek, techniek, beeldende 
vorming. Want er is meer dan goed reken- en taalonderwijs alleen. 
Wie weet ontdekken ze zo verborgen talenten!”

Het Schateiland




