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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 
2018. 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,
Carel Laenen en Jan van der Klis
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3Inhoudsopgave Inleiding

Toen de Zweedse Greta Thunberg een jaar of 10 was 
kreeg ze op school een film te zien over ronddrijvend 
plastic in de Stille Oceaan. Ze moest ervan huilen. Het 
bleek de kiem voor een levenshouding die haar in 
2018 wereldberoemd maakte als ‘klimaatspijbelaar’.

Het voorbeeld van Greta zet aan tot nadenken: dat 
filmpje, dat de leerkracht waarschijnlijk ieder jaar 
laat zien, was voor de scholiere nieuw en schokkend. 
Het laat zien hoe belangrijk het is dat wij als 
onderwijsmensen steeds met een frisse blik blijven 
kijken naar ons werk en naar onze leerlingen. Omdat 
wat we zeggen, wat we doen en wat we laten zien 
soms meer impact heeft dan we zelf verwachten.

Dit bewustzijn vindt de KSU belangrijk. Niet voor 
niets is onze visie ‘De leerling blinkt uit’. Wat kunnen 
wij doen om onze leerlingen te laten uitblinken? In 
dit jaarverslag kunt u lezen hoe onze scholen dit in 

2018 hebben ingevuld. Het geeft een mooi beeld 
van hoe wij, met 700 medewerkers verdeeld over 
25 katholieke basisscholen, zo’n 7.200 kinderen in de 
stad Utrecht vooruit willen helpen.

In dit jaarverslag kijken we terug op interne en 
externe ontwikkelingen en bieden we zicht op 
onze plannen en verwachtingen voor de nabije 
toekomst. We leggen een koppeling tussen inhoud 
en cijfers en presenteren de jaarrekening 2018. 
Deze is opgesteld door de KSU 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.

College van Bestuur,
Carel Laenen en Jan van der Klis



4 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, aandacht en veiligheid;

•  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 te kunnen uitblinken. 
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 

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 staat op 
pagina 5.

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 2018 uit de volgende leden:

Voorzitter:   mevrouw P.M.L. Ykema
Vicevoorzitter:  mevrouw A. van den Berg-Ram
Lid:    de heer P.A.W. Lamers
Lid:    de heer J. van Lent
Lid:    de heer A. Mourik

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 2018 onveranderd 
en bestond uit:

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

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, (mevrouw K. Frinsel) en de 
directeur primair proces (mevrouw K. Monnink) 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.
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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

School: KBS St. Jan de Doper
Wijk: Hoograven
Aantal leerlingen: 196
Aantal medewerkers: 21
Ons motto: Samen wijs

Schoolleider (waarnemend) Miranda Kipping: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze 
leerlingen:
“In 2018 hebben wij op verschillende gebieden gewerkt aan 
professionalisering. Zo heeft het team een scholing gevolgd 
voor begrijpend lezen, voor werken met de nieuwe methode 
Staal en met Gynzy op chromebooks. In de kleuterbouw 
is het leerlingvolgsysteem ‘Kijk’ ingevoerd, met daaraan 
gekoppeld een rapport voor ouders. Op deze manier 
zorgen wij ervoor dat wij als school blijven aansluiten bij de 
ontwikkelingen in de maatschappij.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Om de leerlingen maximaal uit te laten blinken blijven wij 
hen op verschillende manieren prikkelen en uitdagen. Dat 
vraagt van ons dat wij onszelf en de leeromgeving blijven 
ontwikkelen. Daarom houden we teambijeenkomsten, 
doen aan collegiale consultatie en – concreet voorbeeld – 
maken we ons schoolplein aantrekkelijker met behulp van 
Schoolplein14.”



6 Cluster I:
Clusterdirecteur: mevrouw C. Versprille

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 
verantwoordelijkheden tussen schoolleider en 
clusterdirecteur staat beschreven in het schema Taken, 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB). 
In 2018 verzorgde administratiekantoor as/Works 
Apeldoorn de salarisadministratie. De KSU verzorgde 
zelf de personeelsadministratie en de financiële 
administratie.

1.4  Belangrijke elementen van gevoerd 
beleid

Het College van Bestuur (CvB) vergadert wekelijks 
gedurende het schooljaar. Afhankelijk van de onder-
werpen 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 2017 heeft het bestuur een samenwerkings-
overeenkomst getekend met de Cruyff Foundation 
voor het Project Schoolplein 14. Als gevolg hiervan 

zijn in 2018 van de KSU-scholen 14 schoolpleinen zo 
aangepast zodat 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 terug lopen-
de leerlingaantal van KBS De Notenboom heeft het 
bestuur in 2017 het besluit genomen om de school 
gefaseerd (in ± 8 jaar) af te bouwen. In de loop van 
2018 is gebleken dat de terugloop van het aantal 
leerlingen sneller ging dan verwacht. De teamleden 
en de schoolleiding hebben daarop aangegeven dat 
hierdoor druk komt te staan op de kwaliteit van het 
onderwijs en het pedagogisch klimaat. Richting het 
bestuur hebben zij de wens geuit om hierover in 
gesprek te gaan met de individuele ouders en met hen 
te verkennen of zij open staan voor alternatieven. Het 
bestuur heeft hier mee ingestemd. Dit laat onverlet 
dat de eerdere bestuurlijke toezegging aan de ouders 
(dat leerlingen hun schoolloopbaan op De Notenboom 
mogen afmaken) blijft gelden.

Het bestuur heeft zich samen met andere school-
besturen ingespannen voor erkenning van het 
voltijds hoogbegaafdenonderwijs door het Samen-
werkings verband (SWV), binnen het continuüm van 
voorzieningen in het kader van passend onderwijs. 
In 2018 is deze erkenning er gekomen. Het bestuur 
van het SWV heeft een visiedocument vastgesteld 
met de beleidscontouren voor de komende jaren. 
In het voorjaar 2019 zal de eerste uitwerking met 
betrekking tot toelatingseisen, financiering en bepaling 
van de omvang van de benodigde capaciteit aan het 
bestuur van het SWV worden voorgelegd. Erkenning 
door het SWV betekent ook dat de gemeente de 



7huisvestingsverordening aanpast, wat nodig is om de 
groepen voltijds HB-leerlingen te huisvesten. Daarmee 
komt een einde aan de situatie waarin de KSU zelf de 
bekostiging van de huisvesting op zich nam en moest 
voorzien in ruimtes, aan de eigen bijdrage van de 
KSU uit haar algemene middelen en aan de financiële 
ondersteuning vanuit de vrienden-stichting om de 
exploitatie sluitend te krijgen.

Personeel en Organisatie
Naar aanleiding van de uitslag van de personeels-
enquête die gehouden is na de invoering van de 
nieuwe cao, heeft het bestuur besloten een werkdruk-
onderzoek 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.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het sinds 2017 
steeds moeilijker om voldoende en gekwalificeerde 
arbeidskrachten te vinden. De verwachting is dat 
het tekort aan kwalitatief goede leerkrachten verder 
zal toenemen. Daarom is in 2018 de werkgroep 
‘aantrekkelijk werkgeverschap’ opgericht, bestaand 
uit schoolleiders, een clusterdirecteur en twee 
staffunctionarissen (PR en Communicatie en P&O). 
Deze werkgroep heeft een onderzoek geïnitieerd 
onder medewerkers en studenten om te bepalen 
wat de sterke punten van de KSU als werkgever zijn. 
Doel is om deze punten mee te nemen in een nog te 
ontwikkelen arbeidsmarktcampagne in 2019. Ook is 
er een event voor studenten georganiseerd met de 
bedoeling deze te binden aan de KSU. De werkgroep 

‘aantrekkelijke werkgeverschap’ zal ook in 2019 
blijven bestaan om acties en maatregelen te bedenken 
om het lerarentekort tegen te gaan.

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.

Professionalisering is een van de speerpunten van het 
vigerende Strategisch Beleidsplan. In 2018 is wederom 
veel aandacht besteed aan de professionalisering 
van bouwcoördinatoren, schoolleiders en 
kweekvijverkandidaten. De schoolleiders hebben een 
opleiding Leiderschap, verzorgd door Academica, 
afgerond.

De KSU is begin 2018 gestopt met de samenwerking 
met Arbobutler. Aanvankelijk heeft de KSU zelf 
een bedrijfsarts en een verzuimcoach ingehuurd; 
in september 2018 is de KSU overgestapt naar de 
arbodienst Cohesie.

Het aantal verzuimdossiers is gedaald in 2018. 
Dit komt ook doordat strakker is gestuurd op 
verzuimbegeleiding. Daarnaast zijn de kosten voor 
verzuim niet meer enkel geboekt op solidariteit, maar 
ook op het eigen budget van de school. De eerste 
twee weken dat een medewerker ziek is, worden 
gedragen door de school zelf. Door deze nieuwe 
constructie is de afdracht voor de solidariteit omlaag 
gebracht van 5% naar 2,5% van de personele 
bekostiging.

School: KBS Gertrudis
Wijk: Rivierenwijk
Aantal leerlingen: 553
Aantal medewerkers: 44
Ons motto: Dalton met een plus!

Schoolleider Carmela Tumminaro: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Onze spellingresultaten lagen weliswaar boven het landelijk 
gemiddelde, maar pasten niet bij de hoge verwachtingen die we 
hebben van onze doelgroep. Daarom hebben wij een nieuwe 
spellingmethode gekozen en ingezet op teamscholing voor de 
verbetering van de spellingdidactiek. Bij de citoanalyse in januari 
2019 hebben we kunnen zien dat dit al zeker effect heeft 
gehad. Met name de zwakkere spellers profiteren enorm van het 
verbeterde lesaanbod.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“In 2018 zijn we in de onderbouw gestart met het 
observatiesysteem Leerlijnen. De leerkrachten zijn geschoold 
om de doelen van Leerlijnen zo veel mogelijk thematisch aan te 
bieden. Dit willen we voortzetten en uitbouwen. Het aanbod 
wordt verrijkt waardoor de kinderen zowel impliciet als expliciet 
leren, spelenderwijs vanuit een rijke leeromgeving, waarbij de 
leerkracht de leerdoelen goed voor ogen heeft. Zo kunnen de 
kinderen in hun eigen tempo uitblinken.”



8 Er waren in 2018 zes vacatures voor schoolleiders. 
Hiervan hebben we er drie kunnen vervullen met 
interne (kweekvijver)kandidaten. Dit betroffen: KBS 
Haarrijn, SBO St. Maarten en KBS Wijzer aan de Vecht. 
Voor drie scholen is een externe kandidaat gevonden: 
KBS De Achtbaan, KBS Ariëns en KBS St. Jan de Doper.

AVG
De invoering van de AVG heeft de nodige tijd en 
aandacht van het CvB en de staf gevraagd. In 2018 
zijn alle noodzakelijke protocollen en documenten 
vastgesteld door het bestuur en is een externe 
functionaris gegevensbescherming aangesteld, 
waarmee de KSU voldoet aan de basisvereisten. In 
2019 zal verder ingezet worden op bewustwording 
en communicatie en zal de beheerstructuur verder 
worden ingericht.

Identiteit
In december is een eindverslag van het in 2017 
gehouden onderzoek naar de Katholiek Identiteit 
verschenen met enkele conclusies en een zevental 
aanbevelingen. In de resonansgroep ‘identiteit’ 
is besloten om deze aanbevelingen in praktijk te 
brengen, hetgeen onder andere geresulteerd heeft in 
de voorbereiding van de Dag van de Aandacht, die 
op 25 maart 2019 gehouden zal worden. Op deze 
dag beginnen we samen een zoektocht naar wat 
katholiek zijn voor ons als scholenorganisatie betekent. 
De kernwaarde ‘aandacht’ staat centraal (zie ook 
hoofdstuk 6).

Accommodatie en facilitaire zaken
De KSU zal naar verwachting in 2022 een nieuwe 
acht-klassige school met gymzaal openen in Haarrijn 

en, ook rond die tijd, een nieuwe negen-klassige school 
voor 0-12-jarigen (met gymzaal) in het gebied van 
de Merwede Kanaalzone (MWK). Voor deze laatste 
school is een zelfstandig brinnummer aangevraagd. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
In 2018 heeft zeer regelmatig overleg plaatsgevonden 
met de gemeente over de multifunctionele accommo-
daties (MFA) die aan grondige renovatie toe zijn. Voor 
de KSU betreft dit de scholen KBS De Achtbaan (MFA 
Voorn) en KBS Hof ter Weide (MFA Waterwin).

Financiën & Formatie
Het bestuur heeft de volgende documenten 
vastgesteld:
• het Bestuursformatieplan 2018-2019
• het Jaarverslag 2017
• de Meerjarenbegroting 2018-2022
• de Geconsolideerde Exploitatiebegroting 2019

Bedrijfsvoering
Per 1 januari 2018 heeft de KSU de financiële 
administratie zelf ter hand genomen, vanuit de 
overtuiging dat dit effectiever en efficiënter is. Dit 
was al in 2017 voorbereid. De financiële afdeling is 
hiervoor uitgebreid met enkele stafmedewerkers.

Voorts is de Arbodienstverlening aanbesteed en is een 
start gemaakt met de aanbesteding schoonmaak. 
De uitkomsten van de vorig jaar gehouden risico-
inventarisatie zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Bestuurlijk
In het najaar van 2017 is besloten om de looptijd van 
het huidige SBP met twee jaar te verlengen. In het 
najaar van 2018 is op de scholen geïnventariseerd 

wat er al gerealiseerd is en wat nog aandacht vraagt. 
De uitkomsten hiervan zijn eind 2018 aan het CvB 
gerapporteerd, met als belangrijkste conclusies:
•  Het SBP leeft en is een leidraad is voor het 

schoolplan.
• Voortzetting is realiseerbaar.
•  De pijlers gaven focus, maar de beloftes zijn lastig 

te operationaliseren.
•  De schoolleiders hebben een helder verhaal met 

visie, doelen en maatregelen.
• Alle scholen werken gericht aan kwaliteit.

Er zijn nog een aantal vraagtekens dan wel 
ontwikkelings-/verdiepingsmogelijkheden. 
Dit betreft de volgende onderwerpen: 
• verrijkt cognitief aanbod
• infrastructuur voor kennisontwikkeling
•  partnerschap met trainingsinstellingen en de 

pabo‘s
• KSU-vakmanschap
• KSU-merk
•  (onderhoud) professionele cultuur (dat vraagt 

aandacht)
In het voorjaar van 2019 zal bekeken worden of en 
hoe we hier verder in gaan investeren.

Het bestuur behartigt de belangen van de KSU extern 
en neemt mede verantwoordelijkheid voor het primair 
onderwijs in de stad Utrecht door te participeren in:
• het platform van de UOA 
•  het overleg met de gemeente en de G4 over het 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
• het schoolbestuurlijk overleg van de G5
•  de stuurgroepvergaderingen van de Marnix 

Academie



9• de opleidingsraad van de HU
• de veldadviesraad van de MEL
• de werkveldcommissie van de ALPO
•  de bijeenkomsten van schoolbesturen en 

Universiteit Utrecht over W&T
• de bestuursvergaderingen van het SWV
• de stuurgroep MFA
• het huisvestings-OOGO
• de stuurgroep WOU
• de stuurgroep van de BSA
• het bestuurlijk overleg POVO

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

Korting op onderwijs achterstandsmiddelen 
(OAB)
In 2018 hebben wij waar mogelijk voorbereidingen 
getroffen om de verwachte korting op de OAB-
middelen vanuit het rijk (2 miljoen) en de gemeente 
(1,7 miljoen) op te vangen. Daarnaast zijn we als 
bestuur actief aan de slag gegaan om de omvang van 
het verwachte tekort zoveel mogelijk te beperken. 
Zo hebben we zelfstandig naar OCW en samen met 
de andere schoolbesturen in de stad richting de 
gemeente Utrecht actief gelobbyd en overlegd om de 
korting op middelen vanuit de gemeente te beperken. 
De KSU is ook aangehaakt bij de schoolbesturen in 
de G5 die gezamenlijk optrekken om de specifieke 
gevolgen voor de grote steden bij politiek en OCW 
aan te kaarten. Hierbij was en is ook de PO-raad 
betrokken. Tot slot hebben we bij de Tweede Kamer 
en OCW de specifieke situatie van de KSU onder de 
aandacht gebracht en een hoge ambtelijke delegatie 
uitgenodigd om begin 2019 een bezoek te brengen 

aan enkele van onze scholen. Mede dankzij deze 
inspanningen is uiteindelijk het voor ons minst slechte 
scenario uit de bus gerold, met overigens nog steeds 
een flinke korting op de middelen. Een driejarige 
overgangsregeling geeft scholen de tijd om 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:
•  Om kwalitatief goede leerkrachten te vinden is 

eind 2018 een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld 
(die begin 2019 uitgerold gaat worden) met een 
tweeledig doel: het aantrekken van nieuwe leer-
krachten en het versterken van het imago van de 
KSU als aantrekkelijk werkgever.

•  We zorgen voor voldoende opleidings mogelijk-
heden en bindingsbijeenkomsten.

•  Zij-instromers krijgen de mogelijkheid om bevoegd 
leerkracht te worden (in het afgelopen jaar waren 
dit er zes).

•  Onderwijsassistenten krijgen de mogelijkheid door 
te groeien naar de functie van leerkracht.

Het effect is dat we in 2018 nog steeds in staat zijn 
geweest om al onze groepen te bemensen, alleen 
de druk op de vervanging is in vergelijking met 2017 
aanzienlijk toegenomen. Hoewel we alles op alles 

School: KBS Ariëns
Wijk: Hoograven
Aantal leerlingen: 147
Aantal medewerkers: 21
Ons motto: Kanjers in leren!

Schoolleider Fieke van Olden: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“In 2018 stond professionalisering centraal. Om kwalitatief beter 
begrijpend leren te realiseren heeft ons team zich bekwaamd 
in close reading en Expliciete Directe Instructie (EDI). Daarmee 
kunnen we alle leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de 
leerdoelen brengen en hen zo succes laten ervaren. Zo bouwen 
we samen aan een mooie doorgaande lijn van groep 1 tot en met 
groep 8. En zijn we echte Kanjers in leren!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“In 2019 willen wij hieraan verder bouwen. EDI moet dan een 
vaste factor in de lessen zijn. Verder krijgen kanjertraining, 
burgerschap en sociale vaardigheden dit jaar extra aandacht.”



10 zetten om het lerarentekort te lijf te gaan, nemen de 
mogelijkheden om dit ook met succes te kunnen doen 
verder af.

Algemene Verordening Persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is in mei 2018 van kracht geworden. Deze wet 
vervangt 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. Dit is in 2018 gerealiseerd.

Er is ook privacybeleid gemaakt waarin staat 
beschreven hoe wij als KSU onze informatiebeveiliging 
en privacy ‘regelen’. Ook staat er een privacyverklaring 
op onze website. Gekoppeld aan ons privacybeleid zijn 
er documenten ontwikkeld zoals:
• procedure toestemming gebruik beeldmateriaal
• reglement cameratoezicht
• gedragscode ICT en internetgebruik
• procesbeschrijving melden datalekken
Ook vult de KSU het verwerkingsregister. Dit register 
bevat informatie over de persoonsgegevens die binnen 
of ten behoeve van de onderwijsinstelling worden 
verwerkt.

Juridisering van de samenleving
De KSU merkt dat ouders eerder dan voorheen via 
juridische procedures geschillen met de scholen willen 
oplossen. In 2018 hebben we ervaren dat de impact 

hiervan op teams en schoolleiders enorm groot 
kan zijn, net als de tijd, aandacht en hoeveelheid 
middelen die hiervoor bovenschools moeten worden 
ingezet. Hoe we ons moeten verhouden tot deze 
maatschappelijk ontwikkeling vormt voor het College 
van Bestuur een voortdurende bron van zorg en 
aandacht.

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 2018 zijn de laatste KSU-scholen getoetst op 
technische haalbaarheid. Dat heeft geresulteerd 
in subsidieverlening door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland in 2018 voor KBS Marcus. 
In 2019 worden de zonnepanelen geplaatst.



112. Beleid & Kernactiviteiten: voortgang strategisch beleidsplan

In ons strategisch beleidsplan 2015-2019 werken we 
vanuit onze missie: ‘KSU: meer dan een basis’. Onze 
missie laat zien waar wij aan willen bijdragen: Wat 
is ons bestaansrecht? Hoe maken wij het verschil en 
wat voegen wij toe? Ofwel, wat is onze meerwaarde? 
Deze vragen beantwoorden wij vanuit onze identiteit: 
onze katholieke grondslag, verrijkt met onze zes 
kernwaarden. Dat is de basis voor de missie die wij in 
onze scholen tot uiting brengen, in onze grondhouding, 
onze werkwijze en ons gedrag. Dat is wat wij willen 
toevoegen als onderwijsorganisatie. Wij willen op 
onze scholen méér bieden dan alleen kwalitatief goed 
basisonderwijs en doen dat ook. Vandaar ‘méér dan 
een basis’. Dit vullen we in langs drie lijnen:
•  Een sociale context: KSU-scholen bieden kwalitatief 

en uitdagend onderwijs, dat is ingebed in warmte, 
betrokkenheid en aandacht.

•  Een rijk curriculum: naast de vanzelfsprekende 
aandacht voor ‘basisvakken’ als taal en rekenen, 
creëren we volop ruimte voor het ontwikkelen van 
de talenten van leerlingen in de volle breedte.

•  Een ambitieuze leeromgeving: we dagen elke 
leerling uit de eigen talenten en kwaliteiten te 
ontdekken en te ontwikkelen.

Het huidige SBP loopt tot en met 2018, maar 
eind 2017 is besloten de looptijd met twee jaar 
te verlengen. Hiervoor heeft de staf, samen met 
de clusterdirecteur in de zomer van 2018 alle 
schoolleiders over het SBP geïnterviewd. Deze 
interviews hadden een tweeledig doel, te weten zicht 
krijgen op waar de KSU precies staat in de uitvoering 
van het SBP en antwoord krijgen op de vraag of het 

SBP in stand kan blijven en integraal verlengd moet 
worden of dat er aanpassingen nodig zijn. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat het SBP goed leeft. De 
pijlers van het SBP zijn nog steeds actueel: ze zijn op 
schoolniveau vertaald in de schoolplannen en komen 
terug in de jaarplannen.

Een aantal zaken uit het SBP vraagt echter extra 
aandacht:
•  Het verrijkte cognitieve aanbod is nog niet overal 

naar wens gerealiseerd.
•  De infrastructuur voor kennisontwikkeling vraagt 

nog nadere aandacht.
•  Partnerschap met de pabo-instellingen kan beter 

en hechter worden ingericht.

Een aantal andere punten vraagt om verduidelijking 
omtrent wat we precies willen met de verdere 
invulling:
•  Het KSU-merk kent verschillende vertalingen: wat 

is het KSU-merk en hoe geven we daar uiting aan?
•  Het KSU-vakmanschap vraagt aandacht in termen 

van: is dit concreet uit te werken en wat willen er 
dan vervolgens mee?

Begin 2019 zal onderzocht worden hoe deze onder-
werpen de komende twee jaar opgepakt en ingevuld 
gaan worden. In het voorjaar 2019 moet dat leiden 
tot een addendum bij het SBP, waarna we 2019 en 
2020 benutten voor de verdere realisatie. In 2019 zal 
parallel aan de verlenging begonnen worden met de 
voorbereiding van een nieuwe vierjarige periode van 
2021-2025.

School: KBS De Zeven Gaven
Wijk: Kanaleneiland Noord
Aantal leerlingen: 170
Aantal medewerkers: 23
Ons motto: Talent voor de toekomst

Schoolleider Fieke van Olden: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Na onderzoek onder ouders, team en leerlingen heeft De Zeven 
Gaven de keuze gemaakt om vanaf groep 1 tot en met 8 Engels 
te gaan geven, om zo de aansluiting met het voortgezet onderwijs 
kansrijk te laten zijn. In de groepen 1 tot en met 4 wordt er 
thematisch gewerkt aan de hand van leerlijnen. In de bovenbouw 
gaan we na de Engelse (project-) week aan de slag met de nieuwe 
actieve lesmethode ‘Join in’, waarin communiceren centraal 
staat.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Begrijpend lezen en luisteren zijn belangrijke vaardigheden. 
Op De Zeven Gaven werken we steeds aan verbetering. 
Hiervoor zetten we in op Close Reading. Een krachtige instructie, 
heldere leesdoelen en interactie tussen leerlingen spelen een grote 
rol. Zo ontstaat goed leesonderwijs en een doorgaande lijn van 
groep 1 tot en met 8.”



12 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. In 2017 hadden 11 scholen 
zich ingeschreven voor een begeleid traject om tot 
een ‘Communicatie-actieplan’ te komen, onder 
begeleiding van het externe bureau Business Openers. 
De schoolleiders hebben met een medewerker twee 
workshops gevolgd en de basis gelegd van het 
communicatieplan. In 2018 hebben zij nog twee 
bijeenkomsten gehad om het plan te gaan uitvoeren. 
In het tweede kwartaal 2018 is besloten tot een pas 
op de plaats om te evalueren of andere scholen deze 
of wellicht een andere behoefte hebben op dit punt. 
Dit is meegenomen in de evaluatie van het strategisch 
beleidsplan 2015-2019 in het vierde kwartaal. In 2019 
zal duidelijk worden of er een nieuw traject gestart 
gaat worden.

Het KSU-merk
Restyling KSU-logo
Een van de speerpunten van het strategisch 
beleidsplan is het ‘KSU-merk’. Er is de afgelopen jaren 
veel energie gestoken in de identiteit en profilering 
van de individuele KSU-scholen en in 2018 lag de 

focus op het KSU-merk. Omdat een logo sterk 
bepalend is voor de uitstraling van een organisatie is 
het KSU-logo in 2018 gerestyled naar een beeldmerk 
dat past bij de kernwaarden van de KSU: eenvoud, 
vernieuwing en plezier en passend bij deze tijd. De 
groene vlek is behouden, omdat dit de moedervlek 
van de organisatie is. De vorm van de vlek is het 
vroegere centrum van Utrecht. Elke school heeft in 
het logo een groene vlek, een puzzelstukje uit de 
‘moedervlek’. Het verbindt ons en maakt ons sterk 
als merk. De schoollogo’s worden niet aangepast. De 
kick-off van het nieuwe logo is voorzien tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2019.

2.2 Pijlers voor talentontwikkeling

Basis op orde
We blijven werken aan goede opbrengsten. In 2018 
is een werkgroep kwaliteit opgericht die inzoomt op 
de kwaliteit. Hoe werken we (nog) gestructureerder 
en gerichter aan goede kwaliteit en hoe creëren we 
een kwaliteitscultuur waarin blijvende ontwikkeling 
centraal staat.

Opbrengsten
Om de hoge ambities van de KSU te kunnen realiseren 
is een stevige basis nodig. Betreffende de opbrengsten 
van het onderwijs betekent dit dat alle KSU-scholen 
minimaal en duurzaam scores behalen boven de 
ondergrens van de Inspectie op de eindtoetsen. Zeven 
scholen namen in 2018 de Cito-toets af en veertien 
scholen maakten gebruik van de IEP. Dit leverde 
onderstaande resultaten op.
•  Zes scholen behaalden een score onder de 

ondergrens.

•  Twee scholen scoorden boven de ondergrens en 
onder het landelijk gemiddelde.

•  Drie scholen scoorden tussen het landelijk 
gemiddelde en de bovengrens.

•  Tien scholen scoorden boven de bovengrens.

< Ondergrens

Ondergrens - Gemiddeld

Bovengrens - Gemiddeld

> Bovengrens

2018

29%

10%

14%

47%

We constateren dat het aantal scholen dat boven de 
bovengrens scoort verder toe is genomen, maar dat 
ook het aantal scholen dat onder de ondergrens scoort 
groter is in vergelijking met het vorig jaar. Kijkend naar 
de scores van de afgelopen vier jaar lijkt zich op basis 
van het totaalbeeld een patroon af te tekenen waarin 
het aantal scholen dat onder de ondergrens scoort 
per jaar iets toeneemt. We kunnen hier niet direct uit 
afleiden dat ingezette interventies op bepaalde scholen 
een minder duurzaam effect hebben, want lang 
niet altijd zijn het dezelfde scholen die in bepaalde 
categorieën vallen.
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< Ondergrens

Ondergrens - Gemiddeld

Bovengrens - Gemiddeld

> Bovengrens

2015

5%

25%

30%

40%

 

< Ondergrens

Ondergrens - Gemiddeld

Bovengrens - Gemiddeld

> Bovengrens

2016

24%

28%24%

24%

< Ondergrens

Ondergrens - Gemiddeld

Bovengrens - Gemiddeld

> Bovengrens

2017

5%

40%

20%

35%

Wanneer we inzoomen op de individuele scholen 
die onder de ondergrens scoorden in 2018, blijkt 
uit (tussentijdse) analyses van onze data (zoals het 
LOVS en gesprekken met schoolleiders) dat er geen 
eenduidige oorzaak valt aan te wijzen. De factoren 
verschillen per school en leiden overwegend niet 
geïsoleerd, maar in combinatie met elkaar tot 
onvoldoende scores. Deze analyse vraagt om een 
oplossing in de vorm van maatwerk per school en niet 
een stichtingsbrede aanpak in termen van generieke 
acties of maatregelen. We moeten per school de 
samenhang tussen de meest kritische succes- en 
faalfactoren in kaart brengen om helder te krijgen 
welke maatregelen nodig zijn om het tij te keren. Daar 
ligt een grote uitdaging voor de komende jaren en ons 
nieuw te ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem.

Positief is overigens dat de scores per school niet 
als een verassing kwamen: de voorspellingen van 
een jaar vóór de eindtoets klopten voor 93%. 
Juist met dat gegeven moet het mogelijk zijn om 
de interventiestrategieën te verbeteren. Daarbij 
kunnen de uitkomsten van de gevoerde gesprekken 
rondom de verlenging van het strategisch beleidsplan 
behulpzaam zijn. Kwaliteitsmanagement en 
opbrengstgericht werken moeten en kunnen verder 
verankerd worden in de scholen. De cultuur op de 
scholen is zo dat er vrijuit over kwaliteit gepraat kan 
worden, en dat is een belangrijke voorwaarde voor 
verdere verbeteringen.

Tot slot is het binnen het kader van passend onderwijs 
belangrijk dat de basisondersteuning gerealiseerd kan 
worden. Dit is dan ook opgenomen als indicator in 
de monitor van het strategisch beleidsplan. Van ons 

School: KBS De Spits
Wijk: Lunetten
Aantal leerlingen: 519
Aantal medewerkers: 44
Ons motto: KBS De Spits: een stap verder!

Schoolleider Peter Kooy: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Om ons onderwijs te versterken zijn we onder meer aan de 
gang gegaan met het ontwikkelen van games als leermiddel. Dit 
hebben we samen met het VO gedaan. Deze onderwijsinnovatie 
blijkt goed te werken bij leerlingen die meer uitdaging nodig 
hebben. Verder stond en staat muziekonderwijs op De Spits hoog 
in het vaandel. In samenwerking met UCK, conservatorium en 
Hogeschool Utrecht wordt een mix aan muzieklessen gegeven, 
met allerlei nieuwe ideeën. Daarbij gebruiken we de nieuwe 
methode 123ZING!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“We willen onze leerlingen laten uitblinken in hun eigen unieke 
kwaliteiten en ze hun eigen unieke talent laten ontdekken. Daar 
gaan wij ze ook in 2019 weer in uitdagen. Dat doen we door 
onze werkwijze en onderwijsaanpak verder aan te scherpen en 
te versterken, onder meer door goed en gebalanceerd gebruik te 
maken van digitaal onderwijs.”



14 voornemen om zelf de basisondersteuning te auditen 
hebben we afgezien, toen we de kans kregen om 
aan te sluiten bij een dergelijk initiatief van het SWV 
Utrecht PO. In 2018 is hier voorbereidend werk voor 
gedaan, dat afgerond wordt begin 2019. Dan wordt 
stadsbreed de basisondersteuning en de mate waarin 
deze gerealiseerd wordt onderzocht.

Plusaanbod
De KSU wil dat elke school een plusaanbod ontwikkelt 
dat aansluit bij het schoolprofiel. In 2017 is deze 
doelstelling van het strategische beleidsplan reeds 
gerealiseerd. In 2018 vond verdere verdieping plaats 
op onderstaande gebieden:

VVTO en TTO (tweetalig onderwijs)
Na KBS Op De Groene Alm en KBS Wijzer aan de 
Vecht hebben in 2018 KBS St. Dominicus en KBS St. 
Jan de Doper het EarlyBird-certificaat gehaald. Voor 
begeleiding en ondersteuning van de scholen die zich 
willen gaan certificeren was in 2018 €20k beschikbaar 
gesteld vanuit het onderwijsbudget en dat zal de 
komende jaren zo blijven.

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. We 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, een titel die 
wordt toegekend door het wetenschapsknooppunt. 
Als Vindplaatsschool deelt de school met andere 
scholen in de regio de kennis en good practices die zij 
heeft opgedaan op het terrein van W&T. Dat gebeurde 
ook in 2018 op de jaarlijkse W&T-academie.

Bestuurlijk is de KSU aangehaakt bij het bestuurlijk 
overleg KNWT, dat tot doel heeft wetenschap en 
techniek in het primair onderwijs in de regio Utrecht 
verder te verbeteren en te verspreiden.

Kunst en cultuur
Binnen het domein kunst en cultuur wordt veel 
en op veel verschillende manieren ontwikkeld: 
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 Kopakan. Dat maakt dat deze profielen 
kwalitatief ook goed kunnen worden ingevuld. KBS De 
Pijlstaart heeft met Kopakan bijvoorbeeld een leskist 
ontwikkeld.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
De KSU vindt het belangrijk dat alle leerlingen 
het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Zowel 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, als 
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Daarom 
is de KSU blij dat alle KSU-scholen een verrijkt cognitief 
onderwijsaanbod aanbieden waarin, in verschillende 

gradaties, aandacht is voor cognitief getalenteerde 
leerlingen. In 2018 is de wens uitgesproken hier 
aan te blijven werken en het onderwijs voor deze 
leerlingen verder te blijven ontwikkelen, waarbij we 
nadrukkelijker naar buiten treden om onze visie, kennis 
en ervaring beschikbaar te stellen aan andere scholen. 
Dit heeft geleid tot het verder ontwikkelen van het 
KSU-beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Dit 
hebben we gedaan in samenspraak met onder andere 
het 5a-netwerk en het SWV Utrecht PO, waardoor 
er meer structurele aandacht is gekomen voor deze 
doelgroep. In 2019 gaan we het voltijd onderwijs aan 
hoogbegaafden verder vormgeven en de effectiviteit 
van het verrijkte aanbod monitoren.

De gesprekken met het SWV Utrecht PO hebben de 
stadsbrede discussie over meer- en hoogbegaafdheid 
verder aangewakkerd. Dit leidde in 2018 tot een 
visiestuk over de ondersteuning van deze doelgroep, 
dat is vastgesteld door het bestuur van het SWV. 
Verschillende werkgroepen zijn nu bezig om de 
vertaalslag naar de praktijk te realiseren. De KSU 
neemt hier actief in deel en ziet dit als een prioriteit. 
We verwachten dat we in 2019 delen hiervan kunnen 
implementeren.

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 



15eenvoudigweg 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’. 
Eind 2018 hebben veertien schoolleiders het 
leiderschapsprogramma van Academica Business 
College met succes afgerond. In april 2019 zullen 
nog vijf schoolleiders dit programma afronden. De 
deelnemers zetten hiermee een flinke stap in de 
ontwikkeling van hun leiderschap en mogen zich op 
drie thema’s herregistreren in het schoolleidersregister. 
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 verder geïnvesteerd in de pro-
fessionele cultuur. De schoolleiders zijn bijgeschoold 
in onderwijstheorieën (het zogenaamde Academica-
traject) en hebben deze in 2018 in een paper gelinkt 
aan de praktijk. Hierop worden zij in 2019 beoordeeld, 
waarna herregistratie in het schoolleidersregister 
mogelijk is.

We zien dat de verschillende beloftes op het gebied 
van professionele cultuur steeds meer vorm krijgen:
•  Leidinggevenden zijn zich bewust van hun voor-

beeld rol in het realiseren van een professionele 
cultuur en beschikken over kennis en competenties 
die hen helpen bij het reflecteren op hun rol als 
leidinggevende. Het academica-traject heeft 
daarbij geholpen.

•  Leidinggevenden zijn vaardig in het aansturen van 
veranderprocessen in hun schoolorganisatie gericht 
op het realiseren van een professionele cultuur. Dit 
is een continu proces waarin we in de organisatie 
een open cultuur ervaren. In 2019 willen we dit 
verder aanscherpen door te gaan werken met 
audits.

•  Medewerkers beschikken over inzicht in het 
functioneren in hun team en hun persoonlijke rol 
en bijdrage hierin. Wel blijkt het voor sommige 
medewerkers moeilijk om feedback te geven 
en te ontvangen. Ook dit krijgt in 2019 nadere 
aandacht via de audits en ‘leren van elkaar’ in 
leerkrachtnetwerken.

•  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 

Het Schateiland

School: KBS Het Schateiland 
Wijk: Kanaleneiland
Aantal leerlingen: 325
Aantal medewerkers: 38
Ons motto: Iedereen mag er zijn

Schoolleider Ronald Roovers: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Ouders, leerlingen en het team van Het Schateiland werken 
samen aan een fijne school. Door met elkaar in gesprek te gaan 
en kennis op te doen, ontwikkelen we onszelf continu. Luisteren 
naar elkaar heeft ervoor gezorgd dat we elkaar beter begrijpen en 
zo het kind nog beter kunnen helpen in zijn ontwikkeling.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Door leerlingen zelf doelen te laten stellen waaraan ze willen 
werken, dagen we hen uit op zoek te gaan naar hun eigen 
talenten en mogelijkheden. Leerkrachten, ouders en leerlingen 
bepalen gezamenlijk wat ze willen bereiken op verschillende 
gebieden die met school te maken hebben, zoals muziek, taal, 
samenwerking en sociaal-emotionele ontwikkeling.”



16 en het werkplezier verbetert en de ambities van 
de KSU gerealiseerd worden. Bindingsacties en de 
nieuwsjaarbijeenkomst worden hierbij als positief 
beoordeeld. Ook KSU 2.0 (hoe gaan we met elkaar 
om en nemen we allemaal verantwoordelijkheid 
voor de organisatie) leeft en wordt in praktijk 
gebracht.

2.5 Gericht partnerschap

Partnerschap met ouders/verzorgers
Alle scholen investeren in een goed contact met 
ouders. Dat doen ze op diverse manieren; via 
gesprekken, ouderavonden, maar ook door middel 
van nieuwsbrieven en via social schools.

Soms zijn intensieve ondersteuning bij opvoeden en 
hulp in de thuissituatie onontbeerlijk. Daarvoor werkt 
de KSU nauw 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)
Net als in voorgaande jaren is de VVE in 2018 verzorgd 
door Spelenderwijs, een organisatie met peutercentra 
en voorschoolse educatie. De leerkrachten van de 

KSU ervaren de samenwerking met de pedagogisch 
medewerkers over het algemeen als zeer plezierig. 
Datzelfde geldt voor de samenwerking met de 
kinderopvang.

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.

Wij verwachten dat praktijken als deze een grotere 
vlucht zullen nemen door de harmonisatie-wetgeving, 
waardoor ook het spelersveld in de stad kan 
veranderen. Hierover heeft de KSU samen met andere 
schoolbesturen in 2018 intensieve gesprekken gevoerd 
met de kinderopvanginstellingen, Spelenderwijs (als 
de belangrijkste aanbieder in Utrecht van VVE) en de 
gemeente. Deze gesprekken hebben geleid tot een 
beschrijving van uitgangspunten voor de kwaliteit 
van de voorschoolse educatie na de harmonisatie. 
Ook is gesproken over de wijze waarop de middelen 
toegekend kunnen worden.

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 2018 zijn alle KSU-scholen opleidings-/partnerschool 
geworden. 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.



173. Governance

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 de leden van 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 2018 zeven maal 
vergaderd: vier reguliere vergaderingen, twee 
themavergaderingen en een uitgebreide zelfevaluatie. 
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 werkdruk (deze bijeenkomst 
vond plaats op de KBS Gertrudis) en strategische 
positionering (deze bijeenkomst vond plaats bij 
KBS Stepping Stones). Een vertegenwoordiging van 
de Raad heeft tweemaal deelgenomen aan een 
vergadering van de GMR, eenmaal in aanwezigheid 
van het CvB en eenmaal zonder CvB.

Op basis van het rooster van aftreden is Mevrouw Petri 
Ykema per 31 december 2018 teruggetreden uit de 
Raad van Toezicht. Op dezelfde datum trad ook de 
heer Ardin Mourik terug, in verband met zijn nieuwe 

functie bij de PO-raad. Er heeft een open werving 
plaats gevonden voor de vacatures. Per 1 januari 
2019 treden mevrouw S. Niemeijer-ten Vaarwerk 
en mevrouw H. Stubbé-Albers toe tot de Raad van 
Toezicht.
 
Aandachtspunten:
In 2018 heeft de Raad van Toezicht onder meer de 
volgende onderwerpen besproken: 
• contouren kwaliteitszorgsysteem 
• afwikkeling gewichtenregeling en effecten ervan
•  ontwikkelingen met betrekking tot KBS De 

Notenboom 
• jaarrekening en bestuursverslag 2017 
• meerjarenbegroting 2018 – 2022
•  nieuwe regeling leerlinggewichten van OCW en de 

consequenties voor de KSU
• monitor Strategisch Beleidsplan 
• kwaliteitsrapportage eindscores 
• risicomanagement 
•  presentatie van Cohesie in verband met 

ziekteverzuim

Net als ieder jaar heeft de Raad ook in 2018 haar 
eigen functioneren geëvalueerd. De hoofdconclusies 
hiervan zijn dat de Raad het samenspel, de 
(kritische) inbreng en de samenstelling als goed 
ervaart. Aandachtspunten zijn de visie op toezicht 
en een verduidelijking van de eigen rol bij beleids-
voorbereiding.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de 
auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de 

School: KBS De Achtbaan
Wijk: Langerrak
Aantal leerlingen: 431
Aantal medewerkers: 33
Ons motto: Jouw talent goed op de rit

Schoolleiders Kim de Mos en Marieke Molier: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Kunst & Cultuur krijgt nog meer een focus! We hebben een 
grote ontwikkeling doorgemaakt met ons muziekonderwijs; 
dankzij onze muziekleerkracht wordt dit vak op een hoog niveau 
gegeven en komen de kinderen met allerlei nieuwe instrumenten 
in aanraking. Dit draagt bij aan de motorische ontwikkeling en 
bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek 
maken geeft kinderen veel plezier, maar er is meer: het leert 
ze ook rekening te houden met elkaar en stimuleert zo de 
ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“We gaan door met deze focus! We hebben ons team uitgebreid 
met een leerkracht die beeldende vorming geeft, zodat ook 
dit vak op een hoog niveau wordt gegeven. Kinderen leren 
ontzettend veel van kunst. Een van de belangrijkste lessen is dat 
er veel manieren zijn om de wereld te zien en er betekenis aan 
te geven. Er is een leerlijn neergezet en samen blijven we dit vak 
ontwikkelen op De Achtbaan.”



18 remuneratiecommissie. Samenvattingen van de 
verslagen van de auditcommissie en de kwaliteits-
commissie maken deel uit van dit hoofdstuk. De 
remuneratiecommissie heeft ook in 2018 een 
functioneringsgesprek gevoerd met de voorzitter en 
het lid van het College van Bestuur. De Raad van 
Toezicht heeft zijn waardering uitgesproken voor de 
inzet en de resultaten van het College van Bestuur.

Verslag Kwaliteitscommissie
De kwaliteitscommissie van de RvT is zowel in het 
voorjaar als in het najaar bijeengeweest. In het najaar 
waren ook de clusterdirecteuren aanwezig.

In de vergaderingen heeft de kwaliteitscommissie de 
kwaliteitsrapportages van het bestuur doorgesproken. 
Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de 
eindopbrengsten van de scholen. Op de scholen waar 
de opbrengsten lager waren dan verwacht, heeft het 
bestuur maatregelen genomen. De clusterdirecteuren 
hebben deze maatregelen toegelicht en alvast vooruit 
gekeken naar komend schooljaar. De commissie heeft 
deze maatregelen besproken. De betrokken scholen 
worden gevolgd.

Een punt van zorg is de wijziging in de gewichten-
regeling en het effect dat dit heeft op de waardering 
van de opbrengsten. De wijziging heeft namelijk niet 
alleen financiële gevolgen; ook de eindscores zijn 
gerelateerd aan de gewichtenregeling. Omdat er 
geen benchmark voor SBO-scholen bestaat, wordt 
er een vergelijking gemaakt tussen de twee SBO-
scholen van de KSU. Met het bestuur is afgesproken 
dat het wenselijk is om voor deze scholen een eigen 
kwaliteitskader op te stellen.

Het instrument Integraal zal door de leverancier 
worden uitgefaseerd, waardoor de kwalitatieve 
gegevens op een andere wijze gegenereerd moeten 
worden. Binnen de KSU wordt daarom nu gekeken 
naar een nieuw kwaliteitszorgsysteem.

In 2018 heeft er geen Inspectiebezoek plaats-
gevonden. Volgend jaar zal er een inspectie bezoek 
komen in het kader van het nieuwe toezicht.

Verslag auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2018 vijf keer overleg 
gevoerd met de voorzitter van het College van 
Bestuur en de manager Bedrijfsvoering over de 
financiële zaken van de KSU.

Belangrijke, jaarlijks terugkerende, onderwerpen: 
• jaarrekening en jaarverslag 2017
• begroting en meerjarenbegroting 2018-2022
• financiële voortgangsrapportages
• risicoanalyse
• de relatie met de accountant Mazars
•  de afnemende bedragen van Rijk en gemeente 

inzake het Onderwijsachterstandenbeleid

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 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 aan het begin van 2018 uit drie 
ouderleden en drie personeelsleden. Omdat dit voor 
beide geledingen te weinig leden zijn, is de GMR 
intensief gaan werven. Uiteindelijk is de GMR 2018 
geëindigd met een bezetting van vier ouderleden 
en vier personeelsleden. Net hiervoor heeft een 
ouderlid (Gregor Lohman) de GMR verlaten omdat zijn 
zittingstermijn was verstreken.

In 2019 start de GMR met de volgende bezetting:
• de heer R. Harryson, voorzitter (oudergeleding)
• mevrouw M. Evers, secretaris (personeelsgeleding)
• mevrouw M. van Denderen (personeelsgeleding)
• mevrouw A. van Leeuwen (personeelsgeleding)
• de heer J. Bawa (personeelsgeleding)
• de heer G. van de Bunt (oudergeleding)
• de heer M. van Rossum (oudergeleding)
• mevrouw L. de Vries (oudergeleding)

De leden van de GMR zijn blij met de huidige 
bezetting.

In 2018 heeft de GMR zes keer vergaderd met het 
College van Bestuur. Er was een extra vergadering 
in januari, omdat in december 2017 vanwege 
slechte weersomstandigheden een vergadering niet 
kon doorgaan. De vergaderingen met het CvB zijn 
steeds voorafgegaan door een meningsvormende 
vergadering van uitsluitend GMR-leden (de 
zogenaamde GMR-min).



19Ten behoeve van het onderling contact en de goede 
communicatie woont een afvaardiging van de Raad 
van Toezicht gemiddeld twee keer per jaar een 
vergadering van de GMR bij. Veelal is dat een GMR-
min en een GMR-plus. In 2018 hebben de voorzitter 
en een lid van de Raad een GMR-min-vergadering 
bezocht. In verband met de overvolle agenda van de 
laatste twee GMR-vergaderingen van 2018 en de 
wisseling van het voorzitterschap van de Raad van 
Toezicht is in gezamenlijk overleg besloten om het 
volgende bezoek van de RvT aan de GMR begin 2019 
te laten plaatsvinden.

Aandachtspunten:
Verschillende GMR-leden hebben zitting genomen 
in diverse sollicitatiecommissies, voornamelijk ten 
behoeve van vacatures voor schoolleiders. De GMR 
wordt door het CvB steeds uitgenodigd om bij de 
tweede gespreksronde in die commissies zitting te 
nemen.

In mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in werking getreden. In 
verband hiermee heeft het CvB aan de GMR 
een groot aantal stukken met betrekking tot het 
informatiebeveiligings- en privacybeleid voorgelegd. In 
bijna alle vergaderingen zijn deze stukken en de hierbij 
behorende protocollen en reglementen aan de orde 
geweest.

Ook de overstap naar een nieuwe arbodienstverlener, 
de keuze voor het Eigenrisicodragerschap 
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA) en het Meer- en 
Hoogbegaafdenonderwijsbeleid zijn in meerdere 

vergaderingen onderwerp van gesprek geweest.

Verdere agendapunten waren zaken als de algemene 
begroting 2019 (en dan met name dat deel waarbij de 
GMR een wettelijke inbreng heeft: hoofdstuk 6 van 
de bestuursbegroting), het opleiden in de school, de 
inschaling van schoolleiders, het startersbeleid en het 
vervangingsbeleid. Niet in de laatste plaats was het 
onderwerp (zorg om) werkdruk een rode draad door 
de diverse vergaderingen en agendapunten.

Door de komst van vier nieuwe leden en de enorm 
volle agenda’s van de laatste vergaderingen in 
2018, is besloten om het volgen van een MR-(bij)
scholingscursus voor de gehele GMR in 2019 te laten 
plaatsvinden.

De GMR streeft naar een verbetering van het 
(bilaterale) contact met de MR’s van de scholen en 
van de contacten tússen de MR’s. In 2018 heeft er 
een overleg van MR-voorzitters plaatsgevonden, 
waar ook de GMR bij was. Inmiddels zijn GMR-
leden als contactpersonen gekoppeld aan MR’s van 
specifieke KSU-scholen. Stap voor stap dragen wij zo, 
ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid (de GMR 
voor alle scholen en elke MR voor de eigen school), 
bij aan een kwalitatieve verbetering en verbreding van 
medezeggenschap binnen de KSU.

School: KBS Hof ter Weide
Wijk: Terwijde (Leidsche Rijn)
Aantal leerlingen: 410
Aantal medewerkers: 35
Ons motto:  ‘Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil!’

Schoolleiders Barbara van Huizen en Mirelle Vermeulen: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Onze teamleden hebben zich de afgelopen jaren allemaal 
geprofessionaliseerd. Deze kennis brengen wij nu de school in 
door middel van kennisdeling, waarbij alle teamleden van een 
Milepost (groep 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8) betrokken zijn. 2018 was 
ook het jaar van voorbereiding van onze verbouwing. Dankzij 
goede samenwerking met gemeente en KSU kan deze zo 
optimaal mogelijk verlopen. Eind 2018 lag het ontwerp klaar 
waarin al onze wensen zijn opgenomen. Een werkgroep van 
teamleden denkt mee over de kleuren en inrichting en ook de 
leerlingenraad is hierbij betrokken.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Wij gaan 6 tot 9 maanden verhuizen naar een noodlocatie. 
Ook hier willen wij onze identiteit behouden; het inrichten van 
leerpleinen en werkplekken is hierbij belangrijk. Verder gaan 
we het assessment for learning (A4L) verder uitwerken voor ons 
portfolio. Met A4L kunnen we de zowel doelen die leerlingen en 
leerkrachten zichzelf stellen als de doelen van IPC (International 
Primary Curriculum) meten.”
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4.1 Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2018 geen 
kwaliteitsonderzoek afgenomen.

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. In 2019 zal de 
inspectie naar verwachting langskomen bij de KSU 
voor het bestuursgericht toezicht.

4.2 ICT en onderwijs
ICT-geletterdheid is een belangrijk speerpunt. Dat 
vraagt investeringen in hardware, software en kennis.
Al 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. Hetzelfde geldt voor software. 
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 
de staffunctionaris 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. 
iCoaches geven in het netwerk demonstraties of 
presentaties over de verschillende zaken die ze hebben 
gerealiseerd rond ICT-onderwijs. ICT wordt steeds 
meer ingezet als hulpmiddel voor of verrijking van het 
onderwijs, waarbij iCoaches de leerkrachten wijzen 
op de voordelen die ICT biedt (in plaats van dat het 
taakverzwarend is).

Ook hebben we in 2018 bewust gekozen voor het 
aanstellen van een aantal leerkrachten die de rol van 
‘vraagbaak’ kunnen vervullen voor collega-iCoaches. 
Zij denken mee over oplossingen voor praktische 
of inhoudelijke problemen rond ICT-onderwijs. 
De structuur voor onderlinge kennisverbreding en 
-verwerving is daarmee verder verstevigd.

Op schoolniveau is 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 beleid naar de eigen organisatie en stemt 
de uitvoering af met de partners in de stad via onder 
andere het platform van de Utrechtse Onderwijs 
Agenda. De hoofdlijnen hiervan zijn hieronder 
opgenomen.

Onderwijs Achterstanden Beleid
Ook in 2018 heeft de KSU vanuit het onderwijsachter-
standenbeleid subsidiemiddelen ontvangen om de 
onderwijs achterstanden aan te kunnen pakken. In dit 
jaar is er geen substantiële wijziging geweest in de 
omvang van de toegekende middelen voor onder wijs-
achterstandenbeleid. Dankzij deze gelden kunnen we 
de noodzakelijke investeringen doen in het onderwijs 
aan leerlingen met (met name) een taal achter stand. 
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 (€343k).

•  Twaalf scholen hebben subsidie ontvangen voor 
taalondersteuning aan groep 3 en 4. Dit betreft de 
zogenaamde schakelgelden (€64k).

•  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 (€46k).

•  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.
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Tabel 1: VO-adviezen 2018

VO-advies

Onderwijs-

vorm

Pro Vmbo 

b

Vmbo 

b_k

Vmbo 

k

Vmbo 

k_gt

Vmbo 

gt

Vmbo 

gt_Havo

Havo Havo 

Vwo

Vwo Totaal

N 16 65 9 69 6 131 10 170 8 224 708

% 2% 9% 1% 10% 1% 19% 1% 24% 1% 32%

Het bestrijden van de achterstanden in het onderwijs 
wordt op twee manieren gefinancierd: via de reguliere 
lumpsum 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 we willen behouden wat we met succes 
opgebouwd en bereikt hebben met de OAB-middelen. 
Bij een sterke teruggang van middelen zal de KSU (en 
de andere schoolbesturen in Utrecht) veel minder goed 
in staat zijn om de achterstanden in het Utrechtse 
onderwijs te bestrijden en dat kan grote gevolgen 
hebben voor de kwaliteit die geboden kan worden. 
Het kan op termijn ook leiden tot ongewenste 
maatschappelijk effecten, zoals toenemende 
kansenongelijkheid.

In 2018 hebben we dan ook samen met de andere 
schoolbesturen en de gemeente (wethouder en 
gemeenteraad) gesproken over de visie op het 
onderwijsachterstandenbeleid. Onze inzet is het op 
niveau houden van de gemeentelijke OAB-middelen. 
Voor de gemeente zal de beleidswijziging een effect 
hebben op de voor hen beschikbare middelen per 
januari 2019, die zij via het gemeentefonds krijgt 
uitgekeerd. Dit betekent dat de gemeente, voor het 
op niveau houden van de middelen, dekking moeten 
vinden uit andere posten. Eind 2018 moest hier 
duidelijkheid over zijn, maar die deadline is niet gered. 
Dat wordt begin 2019.

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 
bestuurlijk overleg POVO stemmen de bestuurders 
dat af. In 2018 is de rol en positie van de uitvoerings-
organisatie POVO opnieuw vastgesteld op basis van 
een onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. Vanaf 2019 
zijn de scholen zelf meer aan zet rond de overstap 
van PO naar VO, met name in de beantwoording 
van vragen naar ouders. Schooljaar 2018-2019 is 
een overgangsjaar, waarin de nieuwe werkwijze en 

School: KBS Op De Groene Alm
Wijk: Hoge Weide
Aantal leerlingen: 311
Aantal medewerkers: 29
Ons motto: Je beste zelf zijn

Schoolleiders Alice van Driel en Judith van der Lee: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Als opleidingsschool en partnerschool van de Marnix Academie 
zijn we in 2016 gestart met de Research & Design-groep. Hierin 
doen studenten, leerkrachten en docenten van de Marnix 
gezamenlijk onderzoek. We werken twee jaar in dezelfde groep 
aan een thema. Nu is dat ‘rekenen’. Als we kijken naar optellen 
en aftrekken tot 100 blijkt dat de aanpak per groep verschillend 
is, waardoor hiaten ontstaan. Hoewel de resultaten overwegend 
voldoende tot goed zijn, zien wij sterk wisselende resultaten per 
leerkracht per schooljaar. Daarom onderzoeken wij hoe wij de 
basis kunnen versterken door het rekenen tot 100 te verbeteren.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Door onze professionele leergemeenschap en door gezamenlijk 
betekenis te geven aan de opbrengsten van het onderzoek, 
brengen we de kwaliteit van het rekenen op een hoger niveau 
én werken wij aan “je beste zelf zijn” als leerkracht. Daarmee 
halen we ook meer uit de kinderen zodat ook zij hun beste zelf 
kunnen zijn. Uiteindelijk gaan alle leerlingen hierdoor uitblinken 
in rekenen.”
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Sinds schooljaar 2015-2016 is het VO-advies dat 
basis scholen 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.

Voor de overstap van PO naar VO is een procedure 
ontwikkeld, de POVO procedure. In 2018 heeft de 
KSU twee leerkrachten benoemd als ‘vraagbaak’ met 
betrekking tot deze procedure. Zij treden in overleg 
met andere besturen en met de organisatie ‘Naar het 
VO’ over de procedures. Zo benutten we de interne 
kennis en kunde optimaal! 

In 2018 zijn binnen de KSU in totaal 708 VO-adviezen 
gegeven. Van deze adviezen is ruim een kwart (27%) 
heroverwogen. Dat houdt in dat het advies op basis 
van de eindtoets hoger uitpakte dan het schooladvies. 
Uiteindelijk is 4% van de adviezen daadwerkelijk 
bijgesteld.

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 
heeft een aantal jaren geleden een nieuwe agenda 

met ambities en doelstellingen geformuleerd. Onder 
het motto ´Utrecht daagt je uit!´ werd via een zestal 
bestuurlijke tafels gezamenlijk gewerkt aan de 
realisatie hiervan. In 2018 is het definitieve eindrapport 
opgeleverd. De hoofdlijn is dat op het terrein van 
bereik en de kwaliteit van de VVE in de stad, met een 
project als de WOU (Werkplaats Onderwijsonderzoek 
Utrecht) en ouderbetrokkenheid stadsbreed, veel 
bereikt is. Daarnaast kwamen 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.

In 2018 is in UOA-verband ook gewerkt aan een 
concept voor de nieuwe Utrechtse Onderwijs 
Agenda 2018-2021 met als titel “Utrecht groeit met 
je mee”. Onder deze noemer, die ambitie en groei 
van de stad centraal stelt, wordt op onderdelen 
uitgewerkt wat dit vraagt van het onderwijs én wat 
het onderwijs te bieden heeft. In het najaar hebben 
de onderwijspartners deze agenda besproken met 
de wethouder Onderwijs, met de uitnodiging deze 
van commentaar en aanvullingen te voorzien, om zo 
te komen tot een nieuwe breed gedragen Utrechtse 
Onderwijs Agenda.

Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht
In 2016 heeft de KSU zich verbonden aan de 
Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). Doel 
van de WOU is een duurzame onderzoekscultuur tot 
stand te brengen in het Utrechtse PO. Aan het project 
nemen in totaal zestien scholen van de drie grote 
Utrechtse schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO) en 
vijf kennisinstituten (Universiteit Utrecht, Universiteit 
voor Humanistiek, Marnix Academie, HKU en HU).

Aanvankelijk deden zes van onze scholen, te 
weten KBS De Achtbaan, KBS Ariëns, KBS Hof ter 
Weide, KBS Onder De Bogen, KBS De Spits en KBS 
Stepping Stones mee. Zij kregen twee jaar de tijd 
om hun onderzoeksvraag te beantwoorden, in 
samenwerking met een onderzoeker van één van de 
kennisinstellingen. Overkoepelend doel was het maken 
van een structurele, duurzame verbinding tussen de 
onderwijspraktijk en de kennisinstituten, om daarmee 
een versterking van de onderzoekscultuur te laten 
plaatsvinden.

In 2017 heeft KBS Hof ter Weide deelname aan de 
WOU moeten stopzetten vanwege interne redenen. 
KBS Ariëns en KBS De Spits hebben vanaf 2018 
minder intensief in de WOU kunnen participeren, 
waardoor zij wel tussenproducten, maar geen 
eindproducten (uiteindelijke antwoorden op de 
onderzoeksvragen) hebben opgeleverd. De andere drie 
scholen hebben wel eindproducten opgeleverd, die zij 
hebben gepresenteerd tijdens de eindconferentie van 
de WOU in de Botanische Tuinen in Utrecht op 28 juni 
2018. Deze producten zijn te vinden op de website 
van Kijk op Onderwijs.

Vanwege het succes van de werkwijze van de WOU, 
dat onder meer blijkt uit gesprekken met de betrokken 
scholen en flankerend onderzoek van Oberon, is 
begin 2018 een vervolgaanvraag gedaan voor subsidie 
bij de NRO voor twee jaar. Het doel is om de WOU 
voort te zetten, te borgen, te verbreden en verder te 
ontwikkelen. De aangevraagde subsidie is toegekend 
voor één jaar. Het tweede jaar willen de deelnemende 
partijen zelf gaan bekostigen.
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ingegaan binnen de WOU waarbij scholen wederom 
hun onderzoeksvraag kunnen onderzoeken in samen-
werking met één van de kennisinstellingen. Vanuit de 
KSU gaan de scholen KBS De Achtbaan, KBS Onder 
De Bogen en KBS Stepping Stones verder. In 2020 
zullen zij hun eindproducten opleveren. In 2019 wordt 
op stedelijk niveau bekeken hoe de WOU nog meer 
kan opleveren voor het onderwijs. De KSU blijft hier op 
beleidsniveau actief in betrokken.

4.4 Leerlingenverzuim
Vanaf 1 april 2017 ontvangt de gemeente Utrecht 
alle meldingen van leerlingenverzuim centraal. Zij 
ontvangen deze data vanuit het digitale verzuim-
register dat door DUO beheerd wordt. De scholen 
geven de meldingen van verzuim door. De KSU 
monitort tevens de gegevens van het leerlingen-
verzuim om beter zicht te krijgen op leerlingen die 
vaker verzuimen en daar zonodig (preventieve) acties 
op te ondernemen.

In 2018 is vijf keer sprake geweest van relatief 
verzuim (meer dan zestien uur ongeoorloofd 
verzuim binnen een periode van vier weken). Dit 
betrof vier verschillende leerlingen. Er is negen keer 
sprake geweest van ‘luxe’ verzuim (zonder toegekend 
verlof met vakantie gegaan). Dit betrof zeven 
verschillende leerlingen. Tot slot is één keer sprake 
geweest van langdurig verlof (langer dan vier weken 
ongeoorloofd afwezig). Hoewel elke ongeoorloofd 
verzuimende leerling er één teveel is, is de KSU niet 
ontevreden met deze lage cijfers en zien wij geen 
aanleiding om extra te gaan inzetten op het verder 
terugdringen van het verzuim.

School: KBS De JazzSingel
Wijk: Terwijde/Leidsche Rijn
Aantal leerlingen: 192
Aantal medewerkers: 19
Ons motto:  Een sterke basis met een plus voor kunst, 

in denken en doen, voor ieder kind!

Schoolleider Kim Vader: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Het afgelopen jaar hebben wij uiting gegeven aan het profiel 
Kunst & Cultuur door dans- en muzieklessen te organiseren en 
intensief samen te werken met de organisatie KOPA op het gebied 
van beeldende vorming en muziek. Kinderen konden hierdoor op 
allerlei vlakken hun creativiteit uiten. Onderwijs is immers meer 
dan alleen kennis opdoen in de kern- en zaakvakken. Door ook 
aandacht te besteden aan Kunst & Cultuur kunnen alle kinderen 
ergens in uitblinken!"

Hier leggen wij de nadruk op 2019:
“In 2019 leggen wij het accent op het nog sterker maken van 
onze basis. Dit gaan we doen door de inzet van het CED-
programma ‘De Betere Basisschool’. Dit is een organisatiestructuur 
voor het basisonderwijs, met als ondertitel ‘excellent en duurzaam 
organiseren’. Binnen die nieuwe organisatiestructuur gaan wij 
handen en voeten geven aan onze professionele structuur in de 
brede zin van het woord.”
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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.
In 2018 hebben we besloten om bovenstaand 
proces anders te gaan organiseren. Daar liggen drie 
redenen aan ten grondslag. In de eerste plaats wilden 
wij het gehele kwaliteitszorgsysteem beter borgen. 
Ten tweede ondersteunt ParnaSys met ingang van 
augustus 2018 Integraal niet langer. En tot slot hebben 
we te maken met het gewijzigde inspectiekader. 
Daarom is een werkgroep geformeerd bestaande uit 
schoolleiders, staf en management. Deze werkgroep 
zal begin 2019 een voorstel doen voor aanpassing 

van het kwaliteitszorgsysteem. Tot die tijd hebben we 
ervoor gekozen om gebruik te maken van ‘Werken 
Met Kwaliteit’ (WMK), de vervanger van Integraal 
binnen ParnasSys. Dit maakt het mogelijk om het 
bestaande proces nog een jaar voort te zetten.

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 het kalenderjaar 2018 is de externe 
vertrouwenspersoon bij zeven klachten betrokken 
geweest. In vier gevallen heeft de vertrouwenspersoon 
telefonisch ondersteuning aan scholen geboden bij 
het zoeken naar de juiste aanpak voor verschillende 
vormen van ongewenst gedrag. In een drietal casussen 
heeft de vertrouwenspersoon daadwerkelijk bemiddeld 
door middel van één of meerdere gesprekken.



256. Identiteit

Onder leiding van de resonansgroep is eind 2017 
onderzocht hoe onze scholen invulling geven aan de 
katholieke identiteit en waarom ze het op die manier 
doen. De resonansgroep bestaat uit de voorzitter 
van het CvB, vier schoolleiders, de stafmedeweker 
identiteit, twee identiteitsbegeleiders vanuit de Marnix 
Academie en de kanselier van de aartsbisschop. Dit 
onderzoek resulteerde in een aantal conclusies en een 
zevental aanbevelingen. In 2018 hebben verschillende 
van deze aanbevelingen vorm gekregen. Een 
voorbeeld is het inwerken van startende leerkrachten 
op het gebied van identiteit. Zij maken nu bijvoorbeeld 
kennis met wat identiteit voor de KSU betekent en 
wat hun rol en invloed daarop is.

De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek, 
namelijk dat we op zoek moeten gaan naar 
de vertaling van het woord ‘katholiek’ voor de 
KSU, vraagt een lange adem. Gebleken is dat de 
groepsinterviews, die tijdens het onderzoek in 
2017 zijn gehouden, veel los hebben gemaakt bij 
de betrokkenen. Daarom organiseren we in maart 
2019 een dag waarop we samen beginnen aan de 
zoektocht naar wat katholiek zijn voor ons betekent. 
De kernwaarde ‘aandacht’ zal hierin centraal staan. 
We realiseren ons dat deze dag geen defi nitief 
antwoord zal geven, maar we verwachten wel dat 
deze ons weer verder op weg zal helpen in onze 
zoektocht.

Daarnaast zijn in 2018 verschillende contacten 
gelegd, zoals met Caritas en Bonaventura (onderdeel 
AOb), en verstevigd. Zo is er dankzij de permanente 

deelname van kanselier dhr. W. van den Dool aan 
de resonansgroep een directe lijn met het bisdom. 
Een delegatie van de KSU is aanwezig geweest op 
de studiemiddag interculturele dialoog van de NKSR 
in september 2018. Een van de sprekers was Lex de 
Goeij, schoolleider van KBS St. Dominicus. Hij sprak 
over zijn ontdekkingen met betrekking tot het geloof 
als schoolleider in een grootstedelijke context. Tot 
slot is in 2018 het onderwerp ‘Rouwverwerking’ 
meer expliciet verankerd in beleid. De leskist 
‘Rouw’ is aangepast en er is aandacht geweest 
voor het uitleenproces van de leskisten. Dit wordt 
geautomatiseerd en zal in 2019 toegankelijker zijn.

School: KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
Wijk: Buiten Wittevrouwen
Aantal leerlingen: 334
Aantal medewerkers: 24
Ons motto: Laat mij het zelf doen. Leer mij het zelf te doen.

Schoolleider Fleur van Walbeek:

Zo dragen wij bij aan uitblinken van onze leerlingen:
“Wij werken sinds kort met de taalmethode Taal: doen! Dit is een 
volledige taalleerlijn, met per groep een taalkast waarin materialen 
uit alle taaldomeinen zitten. De taallijn doet een beroep op 
de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen, op 
het samenwerken en creatief en analytisch denken. Wij zien 
inderdaad dat dit bij onze leerlingen verder wordt ontwikkeld. 
Opvallend is dat ze hun eigen talent kunnen tonen in de diverse 
verwerkingsvormen. De leerkrachten geven de ruimte voor eigen 
initiatief en het verwerken in eigen tempo.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“We zijn gaan werken in vijf periodes (tussen de vakanties). 
Voorafgaand aan iedere periode werken leerkrachten samen aan 
de leerdoelen op taal- en rekengebied. Daardoor kennen zij de 
leerlijnen beter en kunnen ze sneller anticiperen op de behoeften 
van leerlingen. In de ‘bewijsweek’ laten de kinderen, die ook met 
eigen aftekenlijsten werken, zien dat zij alle doelen beheersen. 
Deze aanpak gaan wij verder verankeren, waarbij we van de 
leerdoelen meer ‘kinddoelen’ maken, zodat
de leerlingen steeds meer inzicht krijgen in
wat ze leren, wanneer en waarom.”



26 7.  Personeel

7.1 Verzuim en vervanging

Verzuimgegevens
Het gemiddelde verzuimpercentage bij de KSU lag 
in 2017 op 5,6%. In 2018 was dit gemiddeld 5%. 
Hiermee hebben we onze ambitie op dit gebied (een 
verzuim lager dan 5%) vrijwel waargemaakt. Het 
verzuim volgt de seizoensfluctuatie van 2018.

De organisatie heeft verschillende stappen gezet om 
het verzuim te laten dalen. Als eerste hebben we 
ervoor gekozen om de samenwerking met Arbobutler 
als arbodienst te stoppen en over te stappen naar 
Cohesie (per 1 september 2018). Voorafgaand 
hieraan hebben we extra expertise ingezet om het 
verzuim te kunnen begeleiden en verzuimdossiers 
op orde te krijgen. Dit is terug te zien in de maanden 

april tot en met augustus. In de tweede plaats heeft 
de KSU besloten om de kosten van vervanging van 
verzuimende medewerkers niet meer volledig in 
solidariteit te dragen. Dit omdat de vervangingskosten 
sinds begin 2017 aanzienlijk waren gestegen en om 
meer beheersing vroegen. Nu moeten de scholen hun 
vervanging in de eerste twee weken (korte vervanging) 
zelf bekostigen; daarvoor zijn formatieve middelen 
toegekend. In ruil dragen scholen niet langer 5% 
maar 2,5% van hun personele bekostiging af aan het 
solidariteitsbudget, voor de bekostiging van langdurige 
vervanging. Op deze manier hebben de scholen meer 
flexibiliteit in het organiseren van vervanging. Dat sluit 
aan bij de wens van schoolleiders. We zien dat hierdoor 
het (kosten)bewustzijn met betrekking tot verzuim en 
vervanging is toegenomen en dat heeft effect.

Het verzuimpercentage per school
Enkele scholen hebben een structureel hoger ziekte-
verzuim dan andere scholen. De clusterdirecteur heeft 
met deze scholen gerichte gesprekken om het verzuim 
te bespreken, zodat daar waar mogelijk het verzuim 
meer onder controle gebracht kan worden.

Als we kijken naar het verzuimcijfer per maand, 
kunnen we concluderen dat de diverse maatregelen 
die de KSU genomen heeft effect hebben: we zien een 
reductie van het verzuim en daarmee van de kosten 
van vervanging.

Verzuimfrequentie
De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal 
ziekmeldingen per medewerker over een bepaalde 
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27periode. De verzuimfrequentie wordt berekend door 
het aantal ziekmeldingen in een periode te delen 
door het totaal aantal medewerkers. De gemiddelde 
verzuimfrequentie in 2018 was 1,13 (in 2017: 1,1) 
terwijl de ambitie van de KSU ligt op maximaal 1. Wij 
zijn dan ook niet tevreden met dit resultaat en zullen 
in 2019 maatregelen nemen om de verzuimfrequentie 
richting de 1 te krijgen.

In 2018 waren medewerkers gemiddeld genomen 
13 dagen ziek. De KSU had in 2018 te maken met 
een behoorlijk aantal langdurig zieke medewerkers 
(stichtingsbreed bedroeg het aantal 10.307,98 dagen).

BHV
De KSU is net als alle organisaties verplicht om 
voldoende opgeleide BHV-ers op de verschillende 
locaties beschikbaar te hebben. In 2018 hebben 
116 medewerkers de herhalingstraining 
bedrijfshulpverlener (BHV) gevolgd en 22 medewerkers 
de basiscursus BHV.

Cohesie
Per september 2018 is Cohesie onze arbodienst. 
Cohesie is geen onbekende, want tot 2016 hebben 
zij de arbodienstverlening voor de KSU verzorgd. Hun 
speerpunt is de transitie van verzuimmanagement naar 
gezondheidsmanagement. De KSU gelooft in deze 
verandering van perspectief. We gaan ervan uit dat dit 
zal bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid 
en inzetbaarheid van medewerkers.

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. In 2018 heeft de KSU het 
vervangingsbeleid aangepast op de punten korte en 
langdurige vervanging (zie kopje Verzuimgegevens).

Flexibele inzet van personeel
Uitzendbureau ASA was ook in 2018 onze vaste 
partner voor tijdelijke medewerkers. De scholen wisten 
ASA goed te vinden (met 6316 aanvragen). Het 
grootste deel van alle aanvragen betrof vervanging 
in verband met ziekte of kort buitengewoon verlof. 
Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt 
konden minder aanvragen ingevuld worden door 
uitzendkrachten dan in de jaren ervoor. Met name 
de maanden december tot en met begin april waren 
moeizaam en dan vooral in piekweken met meer dan 
180 aanvragen. Het totaal vervullingspercentage lag 
met 89,4% onder de afgesproken norm van 95% op 
jaarbasis, maar het is nog steeds redelijk gegeven de 
krappe markt.

7.2 Personeel in cijfers
Op 1 januari 2018 had de KSU 736 medewerkers in 
dienst (535,55 fte). Op 31 december 2018 waren dit 
747 medewerkers (544,66 fte). Gemiddeld waren over 
het gehele kalenderjaar 730 medewerkers werkzaam 
voor de KSU. Gedurende het jaar zijn er 112 mede-
werkers uitgestroomd, waarvoor weer nieuwe 
medewerkers aangenomen zijn.

Man-vrouwverhouding
De meerderheid van de medewerkers binnen de KSU 
is vrouw, 618 medewerkers (82,73%) tegen 129 
mannen (17,26%).

School: KBS De Pijlstaart
Wijk: Pijlsweerd
Aantal leerlingen: 167
Aantal medewerkers: 17
Ons motto:  De kunst van het leren!

Schoolleider Michiel Duffels: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“In 2018 zijn wij gestart met het High Performing schools-traject. 
We krijgen hierin informatie over wetenschappelijke inzichten over 
leren en didactiek. Samen bepalen wij welke impact dit krijgt op 
de koers van ons onderwijs. Als team zijn wij letterlijk gaan zeilen 
om te ervaren hoe het is om samen een nieuwe koers te varen. 
De nieuwe koers heeft ons inmiddels geleid naar het werken in 
leerteams, kennisgestuurd onderwijs en focus op het creëren van 
kansengelijkheid via onze didactiek.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Wij willen onze leerlingen laten uitblinken door als 
onderwijsprofessionals zoveel mogelijk kennis te verkrijgen 
over hoe kinderen leren en dit te vertalen in ons onderwijs. De 
implementatie van het werken met een portfolio zal de kinderen 
helpen hun leerproces zichtbaar te maken. Hiernaast blijven 
wij onze kunst- en cultuureducatie verder ontwikkelen om de 
creatieve mindset van de kinderen te blijven voeden!”
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De gemiddelde leeftijd van het onderwijsgevend 
personeel in het primair onderwijs ligt landelijk rond 
de 43,6 jaar. Bij de KSU is dit 39,85 jaar. In 2017 was 
dit nog 40 jaar en het jaar daarvoor nog 41 jaar, wat 
aantoont dat ons personeelsbestand verder verjongt. 
De grootste groep onderwijsgevend personeel is 
tussen de 31 en de 40 jaar, gevolgd door de groep 
tussen de 20 en de 30 jaar. Het aantal medewerkers in 
de leeftijdscategorie 20-30 jaar is flink toegenomen, 
te weten met 25 medewerkers ten opzichte van begin 
2018. De groep 41 en 50 jaar is qua omvang iets 
afgenomen.

Aan de ene kant is het gunstig om een relatief 
jong personeelsbestand te hebben, omdat de 
verwachte grote uitstroom die in het onderwijs gaat 
plaatsvinden ten gevolge van de vergrijzing daarmee 
grotendeels aan de KSU voorbijgaat. Anderzijds 
betekent een jong personeelsbestand een hogere 
kans op een loopbaanswitch, op verhuizing uit 
de regio en op zwangerschappen, die vaak een 
kleinere benoemingsomvang tot gevolg hebben na 
terugkeer in het arbeidsproces. Ook werken jongere 
medewerkers vaker parttime dan oudere werknemers 
en is vaker sprake van spanning in de balans tussen 
werk en privé. Het is daarmee nog steeds een 
uitdaging om te kunnen blijven voorzien in voldoende 
en goed gekwalificeerde leerkrachten.

Parttime/fulltime
Zo’n 73% van de KSU-medewerkers werkt parttime. 
Het aantal parttimers is in 2018 ten opzichte van het 
jaar ervoor met ruim 6,8% gestegen (mede door 
inzet op vervangingsbanen, voor langere periodes). 
Daarnaast zijn meer medewerkers parttime gaan 
werken. De grootste groep parttimers betreft de 
vrouwelijke medewerkers. Deze ontwikkeling, hoe 
begrijpelijk ook vanuit maatschappelijk en individueel 
perspectief, draagt verder bij aan het vergroten van 
het lerarentekort. In 2019 wil de KSU dan ook beleid 
ontwikkelen om deze trend te gaan ombuigen.

Aantal medewerkers per functie
Binnen de KSU werkt 78,6% van de medewerkers 
in de functie van groepsleerkracht (L10 of L11), 
17,7% in een ondersteunende functie (OOP) en 
4% als directie. Er is een stijging in de OOP-functies 
van 17 medewerkers door de insourcing van de 

afdeling financiën en door een grotere aanname 
van onderwijsassistenten (waarvan sommigen een 
pabo-opleiding volgen). Wij voorzien dat deze stijging 
doorzet: gevoed door het gebrek aan leerkrachten 
kijken we wat ondersteunende functies in de 
schoolorganisatie kunnen betekenen en bijdragen. 
Deze trend zal naar verwachting parallel gaan lopen 
met de ontwikkeling van andere organisatievormen 
op de scholen. Daarover willen we als KSU actief 
meedenken met onze partners in de stad.

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 2018 hebben 
in totaal 28 medewerkers aangegeven vrijwillig mobiel 
te willen zijn. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 
2017.

Binnen de KSU zien we dat met name KBS St. 
Dominicus, KBS Gertrudis, KBS De Spits, KBS Hof 
ter Weide en KBS Paulus veel interne medewerkers 
van elkaar hebben overgenomen. Het is positief dat 
veel medewerkers die een nieuwe uitdaging zoeken 
deze binnen de KSU vinden. Voornamelijk had de 
doorstroom (van de ene school of afdeling naar de 
andere) plaats vanuit de Traineepool (alle kandidaten 
hebben een plek in de stichting gevonden), KBS 
Hof ter Weide, KBS Paulus en KBS De Achtbaan. 
We zien bij een aantal scholen een groot dynamisch 



29effect in die zin dat medewerkers uitstromen en 
interne medewerkers horizontaal, dan wel verticaal 
doorgroeien. Dat laatste beoordelen we positief. 
Het gemiddeld aantal dienstjaren bij doorstroom 
bedraagt circa 9,66 jaar en de gemiddelde leeftijd 
bij doorstroom is 38,14 jaar. Door het jaar heen zien 
we dat veel medewerkers van school zijn veranderd 
(horizontale groei). Zij bleven in dezelfde functie 
en salarisinschaling. Daarnaast is er ook zo’n 8% 
doorgegroeid naar een L11-schaal.

Ook zien we dat uiteindelijk 112 medewerkers het 
besluit hebben genomen om de KSU te verlaten. In 
2018 namen medewerkers dit besluit gemiddeld na 
acht jaar. De medewerkers profi teren momenteel 
van een gunstige arbeidsmarkt. In 2019 is ons doel 
mensen langer te behouden voor de KSU. Daarvoor 
gaan we in kaart brengen waarom ze weg willen en 
daar vervolgens beleid op ontwikkelen.

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 dergelijke kosten tot een 
minimum te beperken, onder meer door goede 
dossiervorming en -afhandeling, en met succes.
In 2018 zijn alle vergoedingsverzoeken die de KSU 
heeft ingediend bij het Participatiefonds gehonoreerd. 
Hierdoor werd de KSU gevrijwaard van €156.243,28 

aan WW-uitkeringskosten (dit is exclusief de 
doorlopende en bovenwettelijke uitkeringen). Eind 
2018 waren er nog 18 actief uitkeringsgerechtigden; 
deze uitkeringskosten gaan niet ingehouden worden 
op de gelden van de overheid.

De transitievergoeding
Bij ontslag van een medewerker krijgt deze in bepaalde 
gevallen een fi nanciële vergoeding toegekend. Deze 
vergoeding heet de transitievergoeding. Voorwaarde 
is dat de medewerker twee jaar of langer in dienst is 
geweest en dat het initiatief om het dienstverband te 
beëindigen of niet voort te zetten bij de werkgever ligt. 
De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald 
op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het 
aantal dienstjaren. De vergoeding was per 1 januari 
2018 maximaal € 79.000 bruto.

De KSU heeft in 2018 € 107.668,68 uitgekeerd aan 
transitievergoedingen aan medewerkers die wegens 
langdurige ziekte uit dienst zijn getreden. Werkgevers 
hebben met terugwerkende kracht (tot 1 juli 2015) 
recht op compensatie voor de transitievergoeding 
die zij betalen aan een langdurige zieke werknemer. 
Uiteraard indien aan alle voorwaarden is voldaan, en 
dat is voor de KSU het geval.

Daarnaast heeft de KSU € 58.276,79 aan transitie-
vergoedingen in verband met ander soortige ontslag-
gronden uitgekeerd. Wij beschouwen dit als een 
zeer beperkt bedrag, aangezien we als organisatie 
veel hoger hadden kunnen uitkomen. Dat deze uit 
te keren vergoedingen zo beperkt zijn uitgevallen, 
hebben we te danken aan een goede procesvoering 
en gespreksvoering vanuit P&O, en een goede 

School: KBS De Catharijnepoort
Wijk: Nieuw Engeland en Majella
Aantal leerlingen: 268
Aantal medewerkers: 28
Ons motto: Ontdek en ervaar je kracht!

Schoolleider Anita Verweij:

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Onze leerlingen blinken uit op het gebied van W&T. Samen 
met EduScience hebben wij opdrachtbakken samengesteld die 
bijdragen aan het onderzoekend leren van onze leerlingen op 
het gebied van techniek, natuur, duurzaamheid en wetenschap. 
In het atelier kunnen ze met behulp van de opgedane kennis en 
vaardigheden veel ontdekken over de wereld om hen heen. Ook 
krijgen de kinderen regelmatig lessen buiten het klaslokaal, in het 
Majellapark of op het grote Schimmelplein. De betrokkenheid en 
motivatie zijn groot!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Onze school is hard op weg om een professionele 
leergemeenschap te worden. Wij verbeteren dagelijks onze lessen 
door deze samen voor te bereiden, bij elkaar te bekijken en te 
bespreken. We volgen hierbij het EDI-model (Expliciete Directe 
Instructie). Door elke dag een beetje beter te worden, willen 
we het maximale uit onze leerlingen halen. Nu proberen we 
methodes uit voor de Engelse lessen die we van groep 1 tot en 
met 8 aanbieden. In juni gaan we met het
team naar Canterbury om onze vaardigheden
te vergroten.”



30 communicatie tussen staf en lijn. We blijven er ook 
in de toekomst op inzetten om deze kosten zo laag 
mogelijk te houden.

7.4 Ontwikkeling van de arbeidsmarkt
Landelijk wordt in 2023, bij ongewijzigd beleid, 
een tekort van 4.673 fte aan leraren verwacht. Ook 
in de stad Utrecht zal het tekort naar verwachting 
toenemen. In 2018 werd in Utrecht een tekort van 38 
fte verwacht. Dit loopt op tot een tekort van 113 fte 
in 2023.

Hoewel de KSU er vooralsnog in slaagt om vacatures 
in de formatie in te vullen, wordt het toenemende 
lerarentekort ook voor de KSU steeds meer voelbaar. 
Met name (langdurige) vervangingsvacatures zijn 
steeds moeilijker in te vullen.

Om kwalitatief goede leerkrachten te vinden wordt in 
2018-2019 een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld 
met een tweeledig doel: het aantrekken van nieuwe 
leerkrachten en het versterken van het imago van de 
KSU als aantrekkelijk werkgever. Daarnaast wil de 
KSU haar doelgroep verbreden. Daarom hebben zes 
zij-instromers de kans gekregen hun bevoegdheid 
tot leerkracht te behalen bij de KSU. Ook ambitieuze 
onderwijsassistenten krijgen de mogelijkheid om 
door te groeien tot leerkracht. Tot slot zet de KSU in 
haar personeelsbeleid sterk in op het investeren in 
medewerkers en hun ontwikkeling met als doel ze te 
behouden voor de organisatie, en in de begeleiding 
van starters en studenten.

8. Communicatie

Hoe geven we in onze communicatie het ‘merk’ 
KSU betekenis voor medewerkers, ouders, 
leerlingen en externe partners? Hoe zorgen we 
ervoor dat het onderscheidend is, goed zichtbaar 
en daarmee herkenbaar binnen en buiten onze 
scholen? Dat is een belangrijke opdracht voor onze 
communicatie. Hieronder volgt een keuze uit de 
communicatiemiddelen die we in 2018 hebben 
ingezet.

8.1 Interne communicatie

Huisstijl
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 ‘Strategisch 
beleidsplan’ zijn in 2018 voorbereidingen getroffen 
om het logo van de KSU te restylen. Tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst in 2019 staat de kick-off van 
het nieuwe logo gepland. Praktisch betekent dit dat 
in 2018 alvast huisstijlmiddelen aangepast en besteld 
moesten worden, zoals briefpapier, enveloppen, 
visitekaartjes, notitieblokken, entreebord, rolbanner 
en pennen. De online aanpassingen worden in 2019 
direct na de onthulling gerealiseerd. In 2018 zijn we 
gestart met het opzetten van een huisstijlhandboek, 
dat begin 2019 gereed zal zijn.

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. Het percentage geopende 
nieuwsbrieven in januari was 32,5% en in december 
58,5%, dit is een stijging van 26%. Geopende 
nieuwsbrieven worden alleen geregistreerd als men 
op de mail van de e-nieuwsbrief klikt. Nieuwsbrieven 
die alleen gelezen worden in een leesvenster worden 
niet geregistreerd. Het percentage lezers ligt in 
werkelijkheid dus hoger. Als medewerkers doorklikken, 
doen ze dat gemiddeld >50% op berichten van P&O 
en Bindingsacties.

KSU-Breed
In 2018 ontvingen alle KSU-medewerkers en relaties 
driemaal een uitgave van het personeelsinformatieblad 
KSU-breed. De KSU onderscheidt zich door vast te 
houden aan een papieren versie van het personeels-
blad. Regelmatig vernemen we dat dit, zowel door 
interne medewerkers als door externen, zeer gewaar-
deerd wordt. Respons op artikelen komt in toe nemen-
de mate voor. 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 Beleids-
plan’, 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 2018 
was de oplage 1.000 stuks per uitgave.

Bindingsacties
Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd 
voor de medewerkers, waar zij zich kosteloos voor 



31kunnen inschrijven. De KSU vindt het belangrijk dat 
medewerkers zich gewaardeerd voelen, dat zij elkaar 
beter (en op een andere manier) leren kennen en dat 
ze meer binding krijgen met elkaar en met de KSU. 
Juist in tijden van een toenemend lerarentekort vinden 
wij het van belang om vast te houden aan deze acties.

In 2018 hebben we veertien verschillende bindings-
acties georganiseerd, zoals de jaarlijks terugkerende 
nieuwjaarsbijeenkomst, de KSU-borrel, het bedrijfs-
fitness-abonnement, het volleybaltoernooi, de 
traktatie op de eerste schooldag, het presentje op de 
Dag van de Leraar en de kerstattentie. Nieuw waren 
schaatsen, skydiven, een bezoek aan een escaperoom 
en bierproeverij, zeilen, een workshop sushi maken, 
een klassiek concert en een rondleiding in het 
Rijksmuseum Amsterdam. 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. Aandachtspunt 
is dat medewerkers last minute (niet) afzeggen, 
waardoor er toegangskaartjes niet gebruikt worden.

8.2 Externe communicatie

PR Schoolplein14 / Cruyff Foundation
In 2017 is besloten dat veertien KSU-schoolpleinen 
worden ingericht als Schoolplein14. 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. Daarvoor worden 
lijnen en kleurvakken (coatings) op het schoolplein 
aangebracht. Inmiddels zijn elf schoolpleinen 
aangepast; in 2019 volgen de overige drie. Voor de 

feestelijke opening van de vernieuwde pleinen nodigt 
de school pers uit; vanuit communicatie wordt hier de 
aandacht op gevestigd.

Promotiefilmpjes
Het afgelopen jaar hebben zes KSU-scholen een 
promotiefilmpje gemaakt en/of geactualiseerd. De 
filmpjes voldoen aan vooraf opgestelde criteria, zoals 
aansluiting bij het schoolprofiel en de kernwaarden, 
lettertypen, grafische elementen en de verbondenheid 
met de KSU. Het promotiefilmpje van de scholen is 
bedoeld om (nieuwe) ouders op een aantrekkelijke 
en laagdrempelige manier de sfeer van de school te 
laten zien. Deze filmpjes worden op de schoolwebsite 
gezet. Ook in 2019 wordt er budget vrijgemaakt om 
verouderde filmpjes te vernieuwen.

School: KBS Wijzer aan de Vecht
Wijk: Zuilen
Aantal leerlingen: 120
Aantal medewerkers: 15
Ons motto: Alles wat aandacht krijgt groeit!

Schoolleider Marcia van Roo: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“In 2018 lag onze focus op de borging van de kwaliteit van 
de basisvakken. Voorbeelden zijn het rekenverbetertraject, 
de ingebruikneming van Staal, dat spelling en grammatica 
combineert en de methodische aanpak van het vak begrijpend 
lezen. Hierbij kregen de didactische vaardigheden van (nieuwe) 
teamleden veel aandacht. Bij de verrijkende vakken, zoals WNT 
en Engels, lag de nadruk op het ontwikkelen van materialen en 
invoeren van coöperatieve werkvormen.”

Hier leggen wij de nadruk op 2019:
“Wij willen onze leerlingen laten uitblinken door als leerkracht 
uit te blinken. Daarom werken we aan het verbeteren van onze 
leerkrachtvaardigheden. Dat doen we door een teamtraining 
EDI (Expliciete Directe Instructie), door het continueren van 
het reken-verbetertraject en door een tweejarig verbetertraject 
op het gebied van begrijpend lezen. Daarbij is het uitgangspunt 
vakintegratie (woordenschat, technisch lezen en begrijpend 
lezen).”



32 9. Huisvesting

9.1  Belangrijkste ontwikkelingen afgelopen 
jaar

Accommodatie en facilitaire zaken
Nadat de afgelopen jaren in het kader van het 
Masterplan veel scholen zijn vernieuwd of verbouwd, 
was er in 2018 op dit gebied geen activiteit. 
Daar komt over een paar jaar weer verandering 
in: volgens het nieuwe Meerjarenplan Onderwijs 
Huisvesting (MPOHV) dat de gemeente Utrecht en de 
schoolbesturen gemaakt hebben, is er in 2021-2023 
weer aandacht voor (ver)nieuwbouw van KSU-scholen.

Wel is in 2018 gewerkt aan de plannen voor een 
Integraal Kind Centrum in de nieuwe wijk Haarrijn. 
Het voorlopig ontwerp is afgerond; naar verwachting 
zal deze nieuwe school gereed zijn in 2022. In het 
gebouw zijn ook de kinderopvang en een gymzaal 
voorzien.

Voor KBS Hof ter Weide en KBS De Achtbaan (beide 
gehuisvest in Multifunctionele Accommodaties, 
MFA’s) zijn voorlopige ontwerpen voor grootschalige 
renovatie en aanpassing vastgesteld. Deze gebouwen 
zijn eigendom van de gemeente Utrecht, die daarom 
ook fungeert als bouwheer. Verder is een begin 
gemaakt met een intensieve onderhoudsbeurt van het 
gebouw van KBS Ludger aan de St. Bonifaciusstraat. 
Daarbij worden de sanitaire ruimtes en de keuken 
aangepakt, alsmede de elektrische installatie. Ook 
worden een werkruimte voor de intern begeleider en 
een spreekkamer gerealiseerd. De renovatie van de 
rest van het gebouw is onderdeel van de MPOHV.

Tot slot is in het gebouw van KBS Paulus aan de 
Professor van Bemmelenlaan op de benedenverdieping 
een systeem aangebracht voor een goede lucht-
kwaliteit. Hiervoor heeft de gemeente budget 
beschikbaar gesteld.

Huisvesting bestuursbureau
In 2018 heeft de KSU voor het bestuursbureau een 
verlenging van het huurcontract van het pand aan 
de Kaap Hoorndreef 46a getekend. Daarmee is de 
huisvesting van het bureau tot het jaar 2022 geregeld.

Duurzaamheid
Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Zo zijn 
op het schoolgebouw van KBS Johannes in 2018 
UV-panelen geplaatst. We zien het ook terug bij de 
toekomstige nieuwbouw in Haarrijn: in het ontwerp 
van de basisschool wordt, in overleg met en op 
verzoek van de gemeente Utrecht, gestreefd naar 
circulair bouwen, oftewel het bouwen van een (Bijna) 
Energie Neutraal Gebouw (B)ENG.

Technische dienst
Doordat één van de medewerkers van de technische 
dienst in 2018 met pensioen is gegaan, is de 
bezetting teruggebracht tot twee personen. Voor 
gespecialiseerde of grotere werkzaamheden worden 
incidenteel externe bedrijfjes ingehuurd.

Droevig om te vermelden is dat op 7 juni 2018 de 
heer Martin Stekelenburg na enkele jaren van ziekte 
is overleden. Een groot verlies. Vanaf 2009 heeft hij 
als technisch adviseur van de stichting ons deskundige 

adviezen gegeven met betrekking tot nieuwbouw, 
renovatie en onderhoud van een tiental scholen. 
Op KBS Onder De Bogen heeft hij, samen met een 
tweetal kinderen, de laatste steen gemetseld.

9.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Nieuwbouw
In de planvoorbereiding richt de KSU zich op 
twee nieuwe bekostigingsnummers (BRIN) voor 
scholen. Voor de combinatie van De JazzSingel 
en de nieuwe school in Haarrijn zal een aanvraag 
voor het Plan van Scholen ingediend worden, en 
ook voor de nieuwe school in het noorden van het 
gebied Merwedekanaalzone. Verder heeft de KSU 
ook interesse om een nieuwe school in het nog te 
ontwikkelen gebied ‘Groenewoud’ te starten.

Verordening
Samen met de schoolbesturen gaat de gemeente 
Utrecht in het komende jaar de verordening huis vesting 
onderwijs aanpassen. De KSU neemt actief deel in de 
stuurgroep en de werkgroep voor deze wijziging.

Duurzaamheid
Met name bij de nieuwbouw van scholen is er steeds 
meer aandacht voor duurzaamheid. De bouweisen 
worden aangescherpt, maar de bouwbudgetten die 
beschikbaar worden gesteld zijn nog niet aangepast. 
Ook bij onderhoud en vervanging van materialen 
kijkt de KSU naar de eisen en wensen rondom 
duurzaamheid. Richtinggevend hierbij is de vraag of 
deze kosten een redelijke terugverdientijd hebben.
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Voor de aanpak van twee van onze scholen in 
multifunctionele accommodaties (MFA) zijn plannen 
gemaakt voor grootschalige vernieuwing. De 
voorlopige ontwerpen zijn afgerond en in 2019 moet 
voor KBS De Achtbaan en KBS Hof ter Weide de 
uitwerking daarvan volgen. Deze scholen zullen in 
2019 moeten verhuizen naar tijdelijke huisvesting. 
De oplevering van deze gebouwen wordt in 2020 
verwacht.

Luchtkwaliteit
Voor het scholencomplex in Lunetten zijn in 2018 
plannen gemaakt 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 van alle scholen, 
inclusief multifunctionele accommodaties, op orde te 
brengen. De uitvoering is vanwege de aanbesteding 
uitgesteld tot 2019.

Afscheid Projectleider accommodatie en facilitair
Vanwege het grote aantal bouwtrajecten en 
onderhoudsplannen heeft de KSU gedurende 
tweeënhalf jaar een projectleider Accommodatie 
en facilitair in dienst gehad. In verband met zijn 
deeltijdpensionering en het afnemende aantal 
bouwtrajecten zal deze functie per februari 2019 
komen te vervallen. De interne werkzaamheden 
worden overgenomen door de stafmedewerker 
Accommodatiezaken. In grotere onderhoudszaken 
en bouwzaken zal zo nodig externe projectleiding 
ingezet worden. Daar hebben we inmiddels ervaring 
mee opgedaan: bbn fungeerde als begeleider 

van het bouwtraject Haarrijn en Mekann van het 
onderhoudsplan op KBS Ludger.

School: KBS Ludger
Wijk: Zuilen
Aantal leerlingen: 407
Aantal medewerkers: 34
Ons motto: Samen leer je meer!

Schoolleider a.i. Kristie de Jong:

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Ons onderwijs is verbeterd door de invoering van een nieuwe 
methode voor taal en wereldoriëntatie. Voor de rekendidactiek 
zijn we de vertaalcirkel gaan gebruiken. Verder zijn de 
leerkrachten in de kleuterbouw geschoold in het werken met 
en vastleggen van een doorgaande lijn, waarbij de doelen en 
leerlijnen leidend zijn, en de methode een bronnenboek is.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Om onze leerlingen te laten uitblinken is het belangrijk 
om onszelf continu te blijven ontwikkelen om zo goed en 
inspirerend onderwijs te blijven bieden. Daarom werken we met 
ontwikkelteams, met elk een eigen thema (cultuureducatie, 
begrijpend lezen en luisteren, et cetera). De ontwikkelteams 
en specialisten doen klassenobservaties, werken opdrachten 
uit en hebben hun inbreng op de studiedagen. Ook voor onze 
leerkrachten geldt: samen leer je meer!”
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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 renumeratie-
commissie en de stafmedewerker Onderwijs en 
kwaliteit is voorzitter van de beleids groep. Begin 
2018 is een nieuwe directeur benoemd. Ook is er 
overeenstemming bereikt over het proces rondom 
nieuwe schoolondersteuningsprofielen (SOP). Dit 
proces maakt onder andere meer afstemming 
met Sterk VO mogelijk en geeft snel inhoudelijk 
en financieel inzicht. Vanaf 2019 gaan scholen 
aan de slag met het SOP. Een derde belangrijke 
ontwikkeling is dat de KSU een zogeheten OZA-groep 
(Onderwijszorg Arrangementen) gehuisvest heeft 
op SBO De Binnentuin. Deze groep zat eerst op SO 
Fier, maar vanwege ruimtegebrek heeft de KSU, in 
samenwerking met SPO Utrecht, deze groep kunnen 
verplaatsen.

In 2017 heeft het SWV de werkwijze van de arrange-
ments toekenning vereenvoudigd. Hierdoor is het 
bedrag voor de basisondersteuning omhoog gegaan 
naar €120,- per leerling in 2017 en €130,- in 2018. 
De verwachting hierbij was dat hierdoor voor minder 
leerlingen een arrangement zou worden aangevraagd, 
maar dit is niet gebeurd. Uit een analyse van het type 
aanvragen bleek dat mogelijkerwijs de toename op het 
gebied van meer- en hoogbegaafdheid (MHB) hiermee 
te maken had. Dit heeft geleid tot gesprekken, mede 
geïnitieerd door de KSU, waarin de vraag gesteld werd 
of MHB-onderwijs altijd binnen de basisondersteuning 
valt. Samen met verschillende observaties, zoals 

groeiende wachtlijsten voor bijvoorbeeld VHB-onder-
wijs (voltijds hoogbegaafdenonderwijs) en ouders 
die alternatieve vormen van MHB-onderwijs in 
randgemeenten zoeken, hebben deze gesprekken in 
2018 geleid tot een herziening van de visie rondom 
MHB binnen het SWV (zie www.swvutrechtpo.nl). 
Met de uitvoering van het bijbehorende plan van 
aanpak is in 2018 een begin gemaakt, waarbij met 
name aandacht is geweest voor VHB-onderwijs. De 
verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2019 
een nieuwe procedure voor toeleiding en bijbehorende 
toelatingseisen gereed is, waarmee in het schooljaar 
2019-2020 gestart wordt. Een herziening van de 
financiering van het VHB-onderwijs zal hier onderdeel 
van zijn.

Vereniging van schoolbesturen met 
hoogbegaafdenonderwijs (VSHB)
In 2018 heeft het bestuur van de VSHB, waarin de 
KSU participeert, besloten om de vereniging op 
te heffen per 1 december van dat jaar. De reden 
hiervoor is dat uitwisseling tussen besturen die VHB-
onderwijs aanbieden zeer waardevol is, maar dat een 
verenigingsvorm daarvoor niet nodig is en te weinig 
meerwaarde biedt.

Stichting Vrienden Leonardo Onderwijs Utrecht 
(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 ontwikkelingen en 
financiering van het VHB-onderwijs binnen de KSU 
op de beide locaties. Op bestuursniveau vinden de 
gesprekken tweemaal per jaar plaats.

De lerarenopleidingen
De KSU heeft educatieve partnerschappen met twee 
opleidingsinstituten, namelijk 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. Op beleidsniveau participeert de KSU via 
de stafmedewerker Opleiding & ontwikkeling in de 
bovenschoolse en bovenbestuurlijke werkgroepen. 
Deze medewerker coördineert tevens de begeleiding 
van studenten en starters binnen de KSU.
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11.1  Toelichting op de belangrijkste 
ontwikkelingen in het afgelopen jaar

Op- en uitbouw financiële administratie
De eerste helft van 2018 heeft vooral in het teken 
gestaan van registeren van financiële mutaties. 
De reden hiervoor is een aantal in- en externe 
factoren, zoals de overgang en overdracht van de 
administratie van/door a/s Works en de noodzaak 
van het opbouwen van een bij het onderwijs passend 
kennisniveau. Mede dankzij het aanstellen van twee 
vaste parttime administrateurs vond er met ingang 
van schooljaar 2018/2019 een positieve verschuiving 
plaats naar rapportage, control en advisering. Ook 
in 2019 zullen we de kennis rondom de financiële 
administratie verder vergroten. Via intensieve 
samenwerking met de administrateurs in de scholen 
stellen we binnen de wet- en regelgeving op 
eenduidige manier beleid en uitwerking vast.

Bij de implementatie van een aantal trajecten 
bleek dat de borging van een aantal (financiële) 
veranderingsprocessen en de afstemming met 
de scholen hierover meer tijd vergde. Besloten is 
bijvoorbeeld om de pilot met de Simpled Card (prepaid 
betaalpassen) iets meer tijd te geven voor we al 
dan niet kiezen voor een overgang naar deze card 
en het laten verdwijnen van een aantal “normale” 
bankrekeningen op de scholen. Naar verwachting 
wordt hierover in april 2019 een besluit genomen.

Door de administrateurs in de scholen meer te 
betrekken bij verbeteringsprocessen werken we 

aan een eenduidige werkwijze bij de verschillende 
bedrijfsonderdelen. In gezamenlijke bijeenkomsten 
werken we aan kennisdeling binnen financiële en 
fiscale kaders.

De werkzaamheden van administrateurs rondom de 
leerlingadministratie werd in 2018 nog beïnvloed 
door de gewichtencontrole van de voorgaande jaren. 
Een aantal (positieve) bijstellingen is nog in het laatste 
deel van het jaar doorgevoerd. Omdat de gewichten-
administratie verdwijnt met de komst van het nieuwe 
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) wordt de 
verwerking van de leerlingadministratie minder 
complex. Vanaf oktober 2019 hoeven de gewichten 
niet meer te worden geregistreerd en vindt de weging 
plaats door het CBS.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De gewichtenregeling wordt per 1 augustus 2019 
herzien. Dit heeft gevolgen voor de manier van 
financieren vanuit OCW richting de scholen, maar ook 
vanuit de gemeenten richting de scholen, aangezien 
zij (de gemeenten) vanuit dezelfde middelen (OAB) 
worden gefinancierd. In de nieuwe regeling worden 
de gelden verdeeld op basis van door de overheid 
vastgestelde en berekende indicatoren. Scholen 
hoeven dan zelf geen gewichten meer te bepalen. Uit 
diverse stukken van OCW en doorrekeningsmodellen 
van de PO-Raad blijkt dat er sprake is van herverdeel-
effecten die voor de Gemeente Utrecht en meer 
specifiek voor de KSU forse negatieve financiële 
gevolgen met zich mee brengen. Concreet: het 
laatste model (berekend naar peildatum oktober 

School: SBO St. Maarten
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 132
Aantal medewerkers: 26
Ons motto: Goed in ontwikkeling

Schoolleider Michelle Hess: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Op het gebied van pedagogisch klimaat is er het afgelopen 
schooljaar veel aandacht geweest voor de Vreedzame school. 
Het team heeft gewerkt aan een doorgaande lijn en er zijn 
kind-mediatoren in de school gekomen. Ook de kwaliteit van het 
lesgeven heeft centraal gestaan. Leerkrachten zijn geschoold in 
het werken met het EDI-lesmodel (Expliciete Directe Instructie).”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Het EDI-model en dus de kwaliteit van het lesgeven van de 
leerkrachten staat centraal. Door middel van observaties en 
intervisiebijeenkomsten werken we aan verbetering. De focus ligt 
in eerste instantie op het taal- en rekenonderwijs. Samen met het 
team kijken we waar staan we en wat onze volgende stappen zijn 
op weg naar een goede doorgaande lijn in de gehele school.”
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zien van € 1,2 miljoen. Dit geldt voor de inkomsten 
vanuit OCW. Wat betreft de gemeente verwachten 
we een daling van maximaal € 500K. Dit bedrag is 
gebaseerd op de doorrekening van de vermindering 
van de gelden die de gemeente van OCW ontvangt. 
Deze vermindering bedraagt 29% voor de gemeente 
Utrecht en het is mogelijk dat dit wordt doorvertaald 
naar de scholen. De gemeente heeft echter voor 
schooljaar 2019/2020 aangegeven de subsidies op het 
niveau van 2018/2019 te houden.

De regeling wordt gefaseerd ingevoerd, gedurende 
drie jaar. Dit betekent dat we op basis van boven-
staande cijfers voor het schooljaar 2019-2020 
rekening moet houden met een teruggang van de 
middelen met 25%, ofwel afgerond € 250K.
Het bezwaar inzake de gewichten, dat op een aantal 
punten is gehonoreerd, is in 2018 afgewikkeld. De 
overgebleven vordering van OCW hiervoor wordt in 
de komende drie jaar verrekend met de bekostiging. 
Dit bedrag was echter wel in het resultaat (2017) 
verwerkt.

Digitalisering en workflow
De KSU gebruikt AFAS voor de registratie van 
verschillende bedrijfsprocessen. Een aantal 
bedrijfsprocessen kan verder worden geautomatiseerd 
en gedigitaliseerd, met het oog op efficiency.
Een van de processen waarbij dit gebeurt (eind 2018, 
begin 2019) is de verwerking van personele mutaties. 
Het doel is de vele handmatige activiteiten op de 
personeelsadministratie te verminderen, waardoor 
er efficiënter kan worden gewerkt en de werkdruk 
omlaag gaat.

Datzelfde geldt voor het vervangen van het 
digitale postsysteem DDI door AFAS, waardoor 
correspondentie bij de bron direct op de goede plek 
wordt geregistreerd. Implementatie hiervan is in 2019 
gepland.

Inhuur vervanging
Binnen de kostenplaats ‘solidariteit’ neemt het 
gezamenlijk opvangen van (lang) verzuim een grote 
plaats in. Hierbij worden de kosten van verzuim 
onder de post solidariteit (gedeeltelijk) gebruikt voor 
de vervanging van zieke medewerkers. Voor scholen 
heeft dit als voordeel dat zij vervanging bij ziekte 
kunnen opvangen op basis van solidariteit over alle 
scholen. Zowel in 2017 als in de eerste helft van 2018 
liep het ziekteverzuim op, en daarmee ook de kosten. 
Om de kosten van ziekteverzuim verder te beheersen 
is afgesproken dat kortdurende afwezigheid (tot 
en met twee weken) vanaf april 2018 niet meer in 
solidariteit wordt vergoed, maar dat scholen hier 
zelf verantwoordelijk voor zijn. Als dekking hiervoor 
krijgen scholen ruimte om een eigen flexibele schil 
(in formatie) te formeren of hier gelden voor achter 
te houden. Het vervangingsbeleid is hierop in 2018 
aangepast.

Eigenrisicodrager (ERD) WGA
In 2018 hebben we onderzocht of het interessant is 
om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. De 
WGA is de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten. Deze regeling is er voor mensen 
die (na twee jaar ziekte) minimaal 35% en maximaal 
100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. De uitkeringen 
worden op de werkgever verhaald door het UWV, via 
de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Na 

een vergelijking van kosten en inschatting van risico’s 
is besloten om per januari 2019 ERD voor de WGA 
te worden. Vervolgens hebben we ervoor gekozen 
om het risico (ten aanzien van de uitkeringen) te 
herverzekeren bij ElipsLife.

Extra inzet op scholen
In 2018 zijn enkele maatregelen genomen om scholen 
financieel te ondersteunen, en dan in het bijzonder 
de voltijds hoogbegaafdenafdeling (VHB) op KBS De 
Achtbaan en KBS De Spits. Voor de opstart en groei 
van KBS Onder De Bogen is extra geld beschikbaar 
gesteld voor met name personele investeringen.

Inkoop
In 2018 is het inkoopbeleid opnieuw vastgesteld en is 
een aantal inkoop-/aanbestedingstrajecten gevolgd en 
opgestart. Een voorbeeld hiervan is de aanbesteding 
schoonmaak, die naar verwachting in 2019 zal 
worden afgerond. Als onderdeel van de evaluatie van 
de inkoopfunctie is ook een spend-analyse uitgevoerd 
ter toetsing en navolging van het inkoopplan en 
de noodzaak van een eventuele bijstelling hiervan. 
Contractregistratie vraagt nog verdere aandacht; 
doelstelling voor 2019 is de contracten op een 
plek – in AFAS – te registeren. Daarnaast moet het 
inkoopplan uitgebreid en aangescherpt worden op het 
onderdeel bouw- en onderwijsbegeleiding.

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 
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werd. We hebben gekeken hoe we de schoonmaak 
dan wél beter en tegen dezelfde kosten kunnen 
organiseren. In 2019 zal dit verder worden uitgewerkt.

ICT
Aan de hand van het bestaande ICT-beleidsplan kijken 
we of we op termijn over kunnen gaan naar een 
Microsoft Azure omgeving, omdat deze een eventuele 
overstap naar cloud-gebruik van ons systeem- en 
netwerkbeheer faciliteert. Om hier voldoende tijd 
voor te nemen is het contract inzake het bestaande 
systeem- en netwerkbeheer tot eind 2019 verlengd.
In Sharepoint is KSU’s digiplein ontwikkeld. Daarin is 
een directe koppeling met verschillende (functionele) 
apps en nieuws opgenomen. De verwachting is dat 
digiplein in 2019 verder wordt ontwikkeld.

Gezien het belang van informatiebeveiliging en 
privacywetgeving (AVG) denkt ICT actief mee over een 
goede inrichting van informatiebeveiliging.

Balanspositie
De balans is een momentopname van de 
vermogenspositie 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 figuren 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.

31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17

Activa Passiva 

Vaste activa 6.080.716 5.895.292 Eigen vermogen 7.347.112 7.871.865

Vorderingen 3.203.571 3.520.052 Voorzieningen 2.128.618 1.882.145

Liquide middelen 5.405.716 5.123.760 Kortlopende schulden 5.214.273 4.785.094

Activa totaal 14.690.003 14.539.104 Passiva totaal 14.690.003 14.539.104

Categorie Gedaald / Gestegen Bijzonderheden

Materiele vaste activa Gestegen Met name (meer-)investeringen in inventaris, apparatuur en meubilair

Vlottende activa Gedaald –

Liquide middelen Gestegen Zie kasstroomoverzicht jaarrekening

Kortlopende schulden Gestegen –

Voorzieningen Gestegen Met name aanvulling voorziening onderhoud

Reserves Gedaald In verband met resultaat boekjaar

School: SBO De Binnentuin
Wijk: Leidsche Rijn
Aantal leerlingen: 196
Aantal medewerkers: 39
Ons motto: Leren om te groeien doe je samen

Schoolleider Cindy Hamers en 
leerkracht/bouwcoördinator Bert Oskam: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Onze school werkt vanuit de principes van ‘The Leader In Me’, 
waarbij de kinderen uitgedaagd worden om hun leiderschap 
en verantwoordelijkheid te ontwikkelen, zowel op persoonlijk 
als op sociaal vlak. Daarnaast bieden wij een uitgebreid pakket 
aan ondersteuning en zorg. Hierbij werken wij nauw samen met 
ouders en externe partners.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Wij integreren de ‘zeven eigenschappen van effectief 
leiderschap’ van Covey in onze lessen en geven de kinderen een 
actieve rol in hun eigen leerproces. Dit proces houdt niet op bij 
de deur van het klaslokaal. Wij zoeken hierbij nadrukkelijk de 
samenwerking met ouders en met de directe omgeving. Zo doen 
leerlingen bijvoorbeeld regelmatig activiteiten met dementerende 
ouderen in het nabijgelegen zorgcentrum en komen deze ouderen 
bij ons op school op bezoek.”
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Omschrijving Saldo 1-1 Resultaat Saldo 31-12

Algemene reserve 26.168 26.168

Bestemmingsreserve publiek 250.000 250.000

Bestemmingsreserver personele frictie 3.092.437 –430.670 2.661.767

Bestemmingsreserver materieel 2.019.997 –119.600 1.900.397

Bestemmingsreserve 1e waardering activa 72.170 –26.794 45.376

Bestemmingsreserve bijzondere omstandigheden 600.000 128.660 728.660

Bestemmingsreserve middelen voor leerlingzorg 642.307 642.307

Beheerfonds 1.168.786 –76.349 1.092.437

Eigen Vermogen 7.871.865 –524.753 7.347.112

Reserves
De KSU heeft haar reserves ingedeeld in een aantal 
categorieën, die er als volgt uit zien ultimo 2018:

Algemene reserve bovenschools
Dit betreft een buffer ter waarborging van de conti-
nu ïteit 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) inspectie arrangement.

Reserve publiek (eigen risico)
De KSU is sinds 1 oktober 2013 volledig eigenrisico-
drager bij ziekte en verlof. Daarmee spaart de organi-
satie verzekeringspremies uit, maar er staan wel 
vervangingskosten tegenover. Vanwege het daaruit 
voortvloeiende risico is besloten een bestemmings-
reserve te vormen van maximaal €500k. In 2017 is 
vanwege de overschrijding op vervangings  lasten 
wegens ziekte besloten deze reserve voor €250k aan 
te spreken. Deze reserve wordt de komende jaren 
geleidelijk weer aangevuld tot € 500K.

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 
vier formatieplaatsen). Daarnaast dient de reserve 
per school minimaal €1k te bedragen, met de 
verwachting dat deze geleidelijk weer aangroeit tot 
maximaal € 300K.

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. Ook hierbij geldt dat als de reserve 
van een school €1k bedraagt, de verwachting is dat 
deze geleidelijk weer aangroeit tot maximaal € 300K.

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 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. 
In 2018 is (vanwege een vrijval uit de personele 
voorzieningen) een bedrag van € 128K toegevoegd 
om de reserve te verstevigen.

Reserve middelen voor leerlingenzorg
In het kader van de invoering van passend onderwijs 
is er een nieuw groter samenwerkingsverband in de 
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Geconsolideerd resultaat

2018 werkelijk 2017 werkelijk Verschil

Rijksbijdrage 42.624.283 38.396.703 4.227.580

Overige overheidsbijdragen 1.846.240 2.168.266 –322.026

Overige baten 2.039.946 1.716.719 323.227

Totale Baten 46.510.469 42.281.688 4.228.781

Personele lasten –39.263.153 –36.815.048 –2.448.105

Afschrijvingen –1.165.892 –1.071.620 –94.272

Huisvestingslasten –3.019.614 –2.537.591 –482.023

Overige Lasten –3.585.548 –3.461.791 –123.757

Totale lasten –47.034.207 –43.886.050 –3.148.157

Saldo gewone exploitatie –523.738 –1.604.362 1.080.624

Financiële exploitatie –1.015 33.929 –34.944

Totaal saldo KSU –524.753 –1.570.433 1.045.680

stad Utrecht gevormd. Het oude samen werkings-
verband 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 (inzake leerlingenzorg).

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

Geconsolideerd resultaat
Ten opzichte van 2017 is het resultaat € 1.046 
hoger. In het resultaat van 2017 is het negatieve 
gevolg van de gewichten ad € 552K als incidentele 
correctie verwerkt.
De baten zijn gestegen met € 4,2 miljoen. Deze 
stijging wordt met name veroorzaakt door een 
indexering van de Rijksbijdragen als gevolg van 
nieuwe CAO-afspraken en extra middelen in het 
kader van het werkdrukakkoord. Daarnaast leidt 
de stijging van het aantal leerlingen tot hogere 
bekostiging.

School: KBS St. Dominicus
Wijk: Oog in Al
Aantal leerlingen: 678
Aantal medewerkers: 63
Ons motto:  Leren is leuk!

Schoolleiders Lex de Goeij en Tilly Melissen: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Het afgelopen jaar hebben teamleden van BSO Oog in Al en de 
St. Dominicusschool onderzocht of verdieping en verbreding van 
onze samenwerking een meerwaarde voor de kinderen kan zijn. 
Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad het 
geval is. Wij zijn ervan overtuigd dat een intensieve structurele, 
inhoudelijke en pedagogische samenwerking de ontwikkeling en 
het welbevinden van de kinderen ten goede komt. Gezamenlijk 
stimuleren we elk kind optimaal in zijn/haar brede ontwikkeling. 
Daar zijn we samen sterker in dan ieder afzonderlijk.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“In 2019 gaan we de samenwerking met BSO Oog in Al verder 
vormgeven. We onderzoeken of wij gezamenlijk het naschools 
aanbod kunnen verzorgen, waardoor elk kind kan uitblinken. 
Voorts herijken we op school onze visie en gaan we vandaaruit 
keuzes maken voor onder andere een nieuwe WO-methode en de 
aanbouw/inrichting van ruimtes.”
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Exploitatie in relatie tot de begroting

2018 werkelijk 2018 begroting Verschil

Rijksbijdrage 42.624.283 39.722.594 2.901.689

Overige overheidsbijdragen 1.846.240 1.530.630 315.610

Overige baten 2.039.946 1.544.799 495.147

Totale Baten 46.510.469 42.798.023 3.712.446

Personele lasten -39.263.153 -36.246.285 -3.016.868

Afschrijvingen -1.165.892 -1.145.458 -20.434

Huisvestingslasten -3.019.614 -2.880.036 -139.578

Overige lasten -3.585.548 -3.099.718 -485.830

Totale lasten -47.034.207 -43.371.497 -3.662.710

Saldo gewone exploitatie -523.738 -573.474 49.736

Financiële exploitatie -1.015 37.169 -38.184

Totaal saldo KSU -524.753 -536.305 11.552

Tegenover de stijging van de baten staat een stijging 
van de lasten met € 3,1 miljoen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de personele lasten, die stegen 
met € 2,6 miljoen. Dit verschil ten opzichte van 
2017 van 2,6 miljoen ontstaat door een stijging 
van de pensioenlasten van € 326K en van de lonen 
en sociale lasten van € 3.6 miljoen enerzijds en 
een daling van de overige personeelslasten van 
€ 1,3 miljoen anderzijds. De daling van de overige 
personeelslasten betreft met name de vermindering 
van de kosten van extern personeel (niet in 
loondienst).

Investeringen
In 2018 wordt in de administratie gebruik gemaakt 
van zeven hoofdgroepen: Gebouwen, Inventaris en 
apparatuur, Machines en installaties, Schoolmeubilair, 
Kantoormeubilair, ICT en Leermethoden. Onder 
deze hoofdgroepen is een aantal subgroepen 
gedefinieerd met hun specifieke afschrijvingstermijnen. 
De afschrijvingstermijn van de subgroepen 
Randapparatuur en Mobiele apparatuur (binnen de 
categorie ICT) zijn aangepast naar 36 maanden. Ten 
opzichte van 2017 zijn de afschrijvingslasten licht 
hoger, echter in relatie tot de inkomsten percentueel 
gelijk (2,5%).

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 moet nog verder 
worden uitgewerkt.

Beheersfonds
Net als in voorgaande jaren 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.

Exploitatie in relatie tot de begroting
Algemeen
Het resultaat over 2018 is € 11k beter dan begroot. In 
de tekst hieronder wordt per categorie een toelichting 
gegeven hoe de afwijking ten opzichte van de 
begroting is ontstaan.

Gedurende het jaar hebben we door middel van 
diverse acties het tekort zoveel mogelijk weten te 
beperken. Vermeldenswaardig zijn met name de 
maatregelen op het gebied van de beheersing van 
het ziekteverzuim, en derhalve de beperking van de 
vervangingskosten, en het beperken van de kosten 
vanuit beleid (hoofdstuk 6, beleidsonderdeel van de 
begroting van de KSU).

Per categorie op hoofdlijnen
•  De rijksbijdragen zijn in totaal € 2,9 miljoen 

hoger dan begroot, vooral als gevolg van 
indexeringsmiddelen (CAO-compensatie en 
werkdrukmiddelen).

•  De overige overheidsbijdragen zijn € 315k hoger dan 
begroot, vooral doordat de gemeente ook subsidie 
verstrekte over de laatste maanden van 2019.
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met name veroorzaakt door de verwerking 
van huuropbrengsten binnen deze categorie, 
in plaats van als correctie binnen de categorie 
huisvestingslasten (invloed € 175k). Daarnaast zijn 
er meer ouderbijdragen en subsidies ontvangen 
dan initieel begroot (invloed ongeveer € 138k 
respectievelijk € 83k). Deze hogere ontvangst aan 
overige baten leiden aan de kostenkant eveneens 
tot afwijkingen ten opzichte van de begroting.

•  De personeelslasten zijn 3,1 miljoen hoger dan 
begroot, met name als gevolg van de verhoogde 
loonkosten vanuit de nieuwe CAO-afspraken. 
Inhuur overschreed de begroting met ruim €1 
miljoen. Inhuur vindt zowel plaats op de reguliere 
formatie als vervangingsformatie. Toe- of afname 
c.q. onder- of overschrijding van inhuur moet 
daarom worden bezien in het totaal van de 
personele lasten. Inhuur kan bijvoorbeeld te maken 
hebben met een tekort (lege stoel) binnen de 
reguliere formatie. Het totaal aan personele lasten 
ten opzichte van de begroting is gestegen met 
8,3%. Gerelateerd aan de hogere inkomsten van 
de Rijksbijdragen (+ 7,3%) is de stijging binnen 
de categorie personele lasten 1% hoger dan de 
stijging aan de inkomstenkant.

•  De afschrijvingen liggen licht boven het niveau van 
de begroting, met name door het naar beneden 
bijstellen van de afschrijvingstermijnen voor 
randapparatuur en mobiele apparatuur.

•  De afwijking van de werkelijke ten opzichte van 
de begrote huisvestingslasten bedroeg over 2018 
€ 140k. Bij de schoonmaakkosten is de begroting 
overschreden met € 71k, kosten voor energie en 
water waren juist € 70k lager. De herschikking van 

een aantal huuropbrengsten van negatieve lasten 
naar de baten betekende een negatief resultaat 
van €175k op de begrote ‘overige’ lasten binnen 
huisvesting.

•  De overige lasten laten een overschrijding zien 
van in totaal € 486k. Dit kwam met name door 
hogere administratie- en beheerslasten (€ 126k) 
en overschrijdingen van totaal € 124k binnen de 
categorieën leermiddelen, ICT en kleine inventaris. 
De hogere kosten binnen administratie en beheer 
worden verklaard door een fors hogere post 
voor deskundigenadvies (€108k). De KSU heeft 
namelijk extra administratief personeel moeten 
inhuren vanwege het vele werk dat voortvloeide 
uit het bezwaar tegen de naheffi ng van de 
gewichtenregeling, procesbeschrijvingen en de 
actualisering van het Meerjarenonderhoudsplan. 
Ook de kosten van Culturele vorming, Sportdagen 
en vieringen en reizen waren van invloed 
op de overschrijding (€ 174k), in lijn met de 
hogere ontvangsten inzake cultuursubsidie en 
ouderbijdragen.

•  De fi nanciële baten en lasten waren te hoog 
begroot, de rente-inkomsten waren mede door de 
lage rentestanden tegenvallend.

11.2 Reserves per school
In deze paragraaf worden de reserves per school 
weergegeven alsook de voorzieningen ultimo 2018.

Reserve P&A, materieel
Het overzicht op de volgende pagina geeft het saldo 
weer in een vergelijking tussen 2018 en 2017. €1k 
is een ondergrens; €300k is een bovengrens. Bij 
een resultaat van €1k betekent dit dat de school in 

© Moon Saris

School: KBS Johannes
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 172
Aantal medewerkers: 17
Ons motto: Samen werken aan talent!

Schoolleider Karin Keijzer:

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“We zijn gestart met het houden van zogenaamde leerlingarena’s. 
Hierin worden kinderen bevraagd over het onderwijs bij ons op 
school, hoe zij dat ervaren en wat hen nog beter zou kunnen 
helpen. Zo zijn we ons naar aanleiding van feedback van de 
kinderen gaan verdiepen in het bewegend leren. Wij zijn gaan 
experimenteren met buitenlessen en met name het automatiseren 
gaan aanbieden in combinatie met motorische oefeningen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“In 2019 willen we onze leerkrachtvaardigheden nog meer 
versterken door gericht onze lessen onder de loep te nemen. 
Dit gaan we doen middels Lesson Study, ofwel teamleren. De 
leerkrachten doorlopen een cyclus waarbij zij gericht een les 
voorbereiden en bij elkaar gaan kijken naar de verschillende 
interventies. In samenwerking met de universiteit kijken we
wat er nodig is om hiermee te starten.”
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Omschrijving Saldo 1-1 Resultaat Ov. Mutaties Saldo 31-12

De Achtbaan 1.000 –23.997 23.997 1.000

Ariëns 254.994 –14.209 240.785

De Catharijnepoort 23.773 –20.819 2.954

De JazzSingel 4.066 –8.988 5.921 999

De Notenboom 24.374 –4.830 –2.109 17.435

De Pijlstaart 246.653 –10.214 236.439

De Spits 135.121 –32.445 102.676

De Zeven Gaven 248.704 –17.325 231.379

Gertrudis 207.000 –31.553 175.447

Het Schateiland 232.550 –28.258 204.292

Hof ter Weide 242.814 –23.486 –5.921 213.407

Johannes 92.971 –10.790 82.181

Ludger 1.000 –21.434 21.434 1.000

Marcus 236.847 –24.726 212.121

Mattheus 22.231 –13.853 8.378

Montessorischool BW 173.905 –19.035 154.870

Onder De Bogen 79.878 –7.604 72.274

Op De Groene Alm 223.088 –15.797 207.291

SBO De Binnentuin 115.252 –29.652 –23.553 62.047

St. Dominicus 221.006 –38.882 182.124

St. Jan de Doper 50.517 –11.927 –2.283 36.307

SBO St. Maarten 1.000 –17.069 17.069 1.000

Paulus 94.109 –23.948 –4.871 65.290

Stepping Stones 1.000 –2.109 2.109 1.000

Wijzer aan de Vecht 158.584 –9.513 149.071

Totaal Reserve P&A Scholen 3.092.437 -462.463 31.793 2.661.767

principe reserves moet gaan opbouwen om risico’s 
en ontwikkelingen af te kunnen dekken.

Voorzieningen
Onderstaande tabel geeft de voorzieningen weer. 
In 2018 is het meerjarenonderhoudsplan (mjop) 
herzien. De voorziening onderhoud is opgebouwd 
op basis van de gegevens van de schouw van de 
scholen in 2018. Hierbij is rekening gehouden met 
de verwachte gemiddelde kosten voor de scholen 
betreffende de komende tien jaar.

11.3 Treasurybeleid
In 2018 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 finan cie rings-
kosten 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 
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Omschrijving Saldo 1-1 Resultaat Ov. Mutaties Saldo 31-12

De Achtbaan 54.241 –5.142 –23.997 25.102

Ariëns 89.796 –2.376 87.420

De Catharijnepoort 162.449 –3.616 158.833

De JazzSingel 1.000 –1.991 1.991 1.000

De Notenboom 67.409 –905 –669 65.835

De Pijlstaart 35.755 –2.217 33.538

De Spits 229.230 –6.301 222.929

De Zeven Gaven 6.053 –2.570 3.483

Gertrudis 133.425 –6.176 127.249

Het Schateiland 300.000 –4.452 295.548

Hof ter Weide 233.782 –5.024 –1.991 226.767

Johannes 39.658 –2.508 37.150

Ludger 140.837 –4.610 –21.434 114.793

Marcus 46.188 –3.946 42.242

Mattheus 39.275 –2.205 37.070

Montessorischool BW 118.712 –4.059 114.653

Onder De Bogen 20.122 –2.145 17.977

Op De Groene Alm 10.325 –3.720 6.605

SBO De Binnentuin 1.000 –4.223 4.223 1.000

St. Dominicus 213.436 –7.584 205.852

St. Jan de Doper 1.000 –2.283 2.283 1.000

SBO St. Maarten 1.000 –2.261 2.261 1.000

Paulus 1.000 –4.871 4.871 1.000

Stepping Stones 1.000 –669 669 1.000

Wijzer aan de Vecht 73.304 –1.953 71.351

Totaal Reserve Materieel Scholen 2.019.997 –87.807 –31.793 1.900.397

School: KBS Paulus
Wijk: Tuindorp
Aantal leerlingen: 420
Aantal medewerkers: 41
Ons motto: Klaar voor jouw toekomst

Schoolleider Menke Assen: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Wij hebben in 2018 Jeelo geïmplementeerd. Daarbij zijn de 
wereldoriëntatievakken komen te vervallen en werken we nu 
volledig projectmatig. De projecten dekken de kerndoelen en 
gaan uit van de 21st century skills. Dat betekent dat de kinderen 
alleen of samen werken, op de chromebooks en op papier, 
hun eigen producten maken en dat de omgeving erbij wordt 
betrokken. Ook de creatieve vakken worden aan Jeelo gekoppeld. 
Kortom: ruimte voor de talenten en ontwikkeling van ieder kind.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“In 2019 gaan we verder op deze weg. Naast het gewone 
plusaanbod komt er een plusaanbod binnen Jeelo, waarbij een 
eigen onderzoeksvraag centraal staat. Ook gaan we onderzoeken 
of we met een portfolio willen gaan werken. De ontwikkeling 
van de school gaat hand in hand met onze eigen ontwikkeling. 
Zo organiseren we regelmatig studiedagen om een doorgaande 
lijn binnen de school te creëren en vindt er tussen collega’s veel 
uitwisseling van kennis en ervaringen plaats.”
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Omschrijving Saldo 1-1 Dotatie Onttrekking Saldo 31-12

Bestuurskantoor –29.470 –21.621 4.695 –55.786

De Achtbaan 41.430 –22.910 0 18.520

Ariëns 68.222 5.613 3.255 70.580

De Catharijnepoort 116.631 53.278 4.112 165.797

De JazzSingel –3.224 13.323 268 9.831

De Notenboom 15.476 39.438 0 54.914

De Pijlstaart 222 37.973 0 38.195

De Spits 201.315 –10.917 3.340 187.058

De Zeven Gaven 110.621 7.607 0 118.228

Gertrudis –127.691 267.208 10.669 128.848

Het Schateiland 99.055 8.917 5.041 102.931

Hof ter Weide 25.189 –7.018 –2.167 20.338

Johannes 63.482 –5.771 673 57.038

Ludger 40.619 14.722 185.099 –129.759

Marcus 74.887 34.809 0 109.696

Mattheus 53.172 3.604 0 56.776

Montessori BW 55.135 –13.309 862 40.964

Onder De Bogen –182 15.953 0 15.772

Op De Groene Alm 22.047 20.575 1.592 41.030

SBO De Binnentuin 124.468 3.382 0 127.850

St. Dominicus –12.416 46.324 26.739 7.169

St. Jan de Doper 51.297 24.736 9.458 66.574

SBO St. Maarten 95.162 30.933 0 126.095

Paulus 131.466 21.504 2.697 150.274

Stepping Stones 0 0 0 0

Technische Dienst 16.113 –2.952 0 13.162

Wijzer aan de Vecht 31.432 32.476 38.062 25.845

Totaal Voorziening gebouwen 1.264.459 597.876 294.394 1.567.941

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. Dit 
was in 2018 niet actueel.

Voor het aangaan van kredietovereenkomsten (bij- 
voorbeeld rekening courant krediet, kasgeldleningen, 
onderhandse en andere meerjarige leningen) worden 
minstens twee offertes aangevraagd. Vervolgens 
beslist het College van Bestuur of de betreffende 
kredietovereenkomsten wel of niet worden aan ge-
gaan. 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 2018 niet aan 
de orde.

In 2018 is een vervolg gegeven aan een pilot om 
een deel van de betaalrekeningen te vervangen 
door zogenaamde “debit-cards” (Simpled card). Dit 
betreft pasjes met een tegoed. Doelstelling van de 
pilot is om te beoordelen of, in vergelijking met het 
gebruik van gewone bankpasjes, de debit-card meer 
gebruiksgemak oplevert voor de schoolleider en een 
efficiëntere administratieve verwerking. In 2019 wordt 
de pilot geëvalueerd en wordt besloten of we dit 
KSU-breed gaan toepassen.

De KSU houdt geen deposito’s aan of beleggingen.
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Teruggang OAB middelen

versie 3 Kadernota

Max impact Berekening impact PO raad impact PO raad impact

Verwacht Verwacht Verwacht Werkelijk* Verwacht Werkelijk*

(publicatie PO raad (OCW) februari 19) (basis PO Raad model) invloed 2019-2020 invloed 2020-2021

25% 15% 50% 45%

Gemeente Utrecht € –500.557 € –500.557 € –125.139 € 0 € –250.279 € –250.279

OCW € –1.160.000 € –1.160.000 € –290.000 € –250.000 € –580.000 € –500.000

€ –1.660.557 € –1.660.557 € –415.139 € –250.000 € –830.279 € –750.279

* Werkelijk:  Gemeente Utrecht inzake 2019 -2020 toezegging handhaving huidige niveau, 2020-2021 nog onzeker OCW 25%, 
echter tweetal scholen positieve bijstelling (hierbij overgangsregeling tegen 49%) hierdoor lichte + naar een correctie 15% en 45%

11.4 Administratieve organisatie
De inrichting van de administratie is uitgebreid 
beschreven in een inrichtingsdocument. Hierin zijn 
afspraken vastgelegd rondom gebruik van kosten-
plaatsen, -soorten en -dragers. In 2018 zijn we 
begonnen de administratieve processen op basis van 
een model van de PO-Raad te beschrijven. Hierbij is 
aandacht voor generieke risico’s bij deze processen, 
maar ook voor de doelen ervan. In eerste instantie 
is er voor gekozen om de basisprocessen inkoop- 
verkoopfacturen, bankmutaties, memoriaalboekingen, 
salarisverwerking en afschrijvingsverwerking te 
beschrijven. In 2019 willen we het vervolg van het 
AO- / IC-handboek schrijven en de eerder beschreven 
processen testen.

11.5  Verwachte toekomstige 
ontwikkelingen

Onderwijsachterstandsbeleid en 
herverdeeleffecten
De gewichtenregeling wordt per 1 augustus 2019 
herzien. De nieuwe regeling, waarbij op basis van door 

de overheid vastgestelde en berekende indicatoren 
gelden worden verdeeld, houdt in dat scholen zelf 
geen gewichten meer hoeven te bepalen. Hieronder 
zijn de (verwachte) herverdeeleffecten voor KSU voor 
de komend twee formatiejaren weergegeven. De 
berekende teruggang ten aanzien van formatiejaar 
2019/2020 bedraagt € 250K. Naar verwachting gaat 
de doorvertaling van de herverdeeleffecten via de 
gemeente niet door; daarmee bedraagt het effect 
voor het formatiejaar 2020/2021 dan € 500K (bij 
doorvertaling naar verwachting € 750K).

Bij de nieuwe regeling is gekozen voor een grotere 
verdeling over de achterstandspopulatie. Daarnaast is 
de basis van de toedeling van de gewichten aangepast 
naar een aantal door het CBS bepaalde indicatoren.
Deze indicatoren betreffen:
• opleidingsniveau
• herkomst
• ouders in de schuldsanering
• verblijfsduur moeder in Nederland
•  gemiddelde opleidingsniveau van moeders van 

leerlingen in de school

Hoewel de overheid aangeeft meer uit te geven aan 
achterstandsmiddelen, heeft de grotere verdeling over 
alle achterstandsleerlingen in Nederland, zoals gezegd, 
een negatief effect op de beschikbare middelen. 
Achtergrond van de hoogte van het herverdeeleffect 
voor KSU is het feit dat KSU een aantal scholen 
heeft die gesitueerd zijn in de zogenoemde impuls-
gebieden en dat het aantal 1,2 gewichten van de 
stichting relatief hoog is. Per 2022 moet de nieuwe 
toedelingssystematiek volledig zijn ingevoerd.

11.6 Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf worden de (financiële) ontwik kelin-
gen weergegeven van de exploitatie en de balans in 
een meerjarenperspectief, inclusief ontwikkelingen, 
risico’s en te nemen maatregelen.

Op pagina 53 is de meest actuele meerjarenbegroting 
opgenomen. Hierin is de invloed van de negatieve 
herverdeeleffecten voor KSU betreffende de onderwijs-
achterstandsgelden, de uitgevoerde risicoanalyse 
evenals het negatieve resultaat over 2018 verwerkt.
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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.

Eind 2017 heeft een risico-inventarisatie plaats-
gevonden, waarbij naar voren kwam dat het gewenste 
weerstandsvermogen voor de KSU op € 7.942K 
zou moeten staan om de dan ingeschatte risico’s 
af te kunnen dekken. Naar aanleiding hiervan is de 
meerjarenbegroting in juni 2018 bijgesteld. In deze 
notitie van juni wordt het streven om in 2019 een 
budget neutrale begroting te hanteren gemeld. 
Voor 2019 wordt daarom gestuurd op licht positieve 
begroting ( € 3k), waar in eerdere jaren (waaronder 
2018) is gebudgetteerd op een licht verlies.

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
Vanwege de bijstelling van het gewenste resultaat 
in 2019 naar neutraal zijn de beleidskeuzes uit de 

meerjarenbegroting voor wat betreft de begroting 
2019 (en verder) bijgesteld. Een overzicht treft u 
hieronder aan. De aangegeven invulling na 2019 
is afhankelijk van de evaluatie van het vigerende 
strategische beleidsplan en de afspraken die gemaakt 
gaan worden voor de komende jaren.
a.  In voorgaande jaren werd geaccepteerd dat in 

moeilijke jaren de personele klappen deels werden 
opgevangen met de inzet van de personele 
reserves. Scholen hadden deze reserve immers 
mede voor dit doel opgebouwd. Op deze manier 
konden gevolgen van bezuinigingen soms 
getemporiseerd worden en hoefde niet in één keer 
alle effecten opgevangen te worden. Uitgangspunt 
bij de vorige meerjarenbegroting was dat vanaf de 
jaren 2014 en verder er hooguit een zeer beperkte 
inzet van reserves aan de orde zou zijn. Dit met 
als achtergrond dat er een einde zou komen aan 
het interen op de beschikbare reserves. Gezien de 
eerder vermelde noodzaak om als KSU weer op 
het benodigde weerstandsvermogen te komen zal 
dit uitgangpunt worden gecontinueerd.

b.  Er is bewust voor gekozen om de opgebouwde 
algemene reserve in te zetten voor met name 
personele investering bij de opstart van nieuwe 
scholen. Bij de start van een nieuwe school 
wordt een aantal jaar extra geld beschikbaar 
gesteld (grotendeels ook al voor de start van de 
Rijksbekostiging). De laatste school waarop dit is 
toegepast is KBS Onder De Bogen. In deze school 
wordt nog verder geïnvesteerd in 2019. In 2018 
is gestart met de ontwikkeling van plannen voor 
Haarrijn. De initiële investeringen die hiervoor 
gedaan zijn krijgen een vervolg in de jaren 2019 
tot en met 2023. Voor wat betreft de geplande 

school in de omgeving Merwede Kanaalzone 
verwachten we dat er vanaf 2020 financiële 
ondersteuning nodig is.

c.  In het kader van het Strategisch Beleidsplan 
moet rekening gehouden worden met een 
inzet van € 300.000 in de periode 2019 tot en 
met 2023. Dit wijkt licht af van de vastgestelde 
meerjarenbegroting.

d.  De KSU wil investeren in kwaliteit, zowel personeel 
als materieel. De benodigde kwaliteitsimpulsen 
worden opnieuw gefinancierd vanuit centraal beleid, 
€ 75.000 per jaar over de periode 2019 tot en met 
2023. Een mogelijkheid voor een kwaliteits impuls 
kan zijn: een personele investering bij scholen die 
een inspanningsverplichting hebben op basis van 
een (dreigend) inspectie-arrangement. Vele andere 
(ook niet personele) impulsen zijn mogelijk.

e.  Een extra kwaliteitsimpuls is begroot voor 
bijzondere inrichtingsdoelen.

f.  Tot en met 2019 is een jaarlijks bedrag van 
€ 100.000 begroot als investering hoog-
begaafden  onderwijs. Vanaf 2020 wordt het HB 
onderwijs grotendeels aanvullend gefinancierd 
vanuit het SWV, zodat het bedrag in deze 
categorie potentieel beschikbaar komt voor andere 
kwaliteits doeleinden.

g.  De extra investering meerjarenperspectief betreft 
een investering in tweetalig onderwijs, hiervoor is 
voor 2019 een bedrag van € 25.000 begroot.

h.  Op de balans staan middelen vanuit het oude 
samenwerkingsverband (WSNS) en de niet 
ingezette zorgmiddelen vanuit het verleden. 
Inzet van deze middelen is afhankelijk van de 
planvorming en dient ook te passen binnen de 
totale kaders.
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Beleidskeuze (CVB mei 2019)

Beleidskeuze 2019 2020 2021 2022 2023

a Inzet schoolreserves  75.000  50.000  50.000  50.000  50.000

b Inzet nieuwe school ODB  58.000  –    –    –    –

b Inzet nieuwe school Haarrijn  40.000  75.000  50.000  50.000  50.000

b Inzet nieuwe school Merwede Kanaalzone  50.000  75.000  75.000  75.000

c Extra inzet strategisch beleid  –    –    –    –    –

c Voorbereiden nieuw SBP + conf  25.000  175.000  50.000  25.000  25.000

d Extra kwaliteitsimpuls personeel  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000

d Extra kwaliteitsimpuls materieel  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000

e Bijzondere inrichtingsdoelen  25.000  25.000  25.000  25.000  25.000

f Investering hoogbegaafden  100.000 

f Overig kwaliteit  100.000  100.000  100.000  100.000

g Extra inzet meerjarenperspectief  25.000  –    –    –    –

h Extra inzet leerlingzorg  pm  pm  pm  pm  pm

TOTAAL  423.000  550.000  425.000  400.000  400.000

Een samenvatting van de bovenstaande beleids-
maatregelen treft u aan in onderstaande tabel.
In verband met stagnatie van de bouw van de nieuwe 
school Haarrijn en de verwachte bijdrage voor HB-
onderwijs vanuit het SWV, zal de tabel gedurende 
2019 worden geëvalueerd en aangepast in de 
meerjarenbegroting.

Het CvB heeft de afgelopen jaren gestuurd op een 
negatief begrotingsresultaat van € 600k per jaar (tot 
2020), om het opgebouwde vermogen gericht te 
investeren. Echter, door de teruggang van de OAB-
middelen en de actuele risico-inventarisatie moeten 
we dit uitgangspunt herzien. De recente risico-
inventarisatie geeft, gezien het daarbij berekende 
benodigde weerstandsvermogen, aanleiding tot het 

beperken van negatieve begrotingen in de komende 
periode. Hiermee hebben we rekening gehouden bij 
het vaststellen van de meerjarenbegroting. Daarin 
is het ingeschatte effect van de teruggang van de 
OAB-inkomsten verwerkt. De begrotingen vanaf 2020 
zijn gefaseerd bijgesteld richting een licht positief 
resultaat. Hier gaan we verderop in deze paragraaf, 
onder het kopje ‘Risico’s en het risicobeheersings- en 
controlesysteem’ nader op in.

School: KBS Mattheus
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 176
Aantal medewerkers: 19
Ons motto: Leren voor een mooie toekomst!

Schoolleider Maarten Goossens: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“In het kader van talentontwikkeling hebben de leerkrachten 
het afgelopen jaar creatieve, groeps-doorbroken lessen gegeven. 
Denk bijvoorbeeld aan dans, koken of techniek. Om kinderen een 
goede keuze te laten maken zijn de leerkrachten met een pitch 
langs de groepen gegaan en hebben ze hen laten zien wat ze 
kunnen verwachten als ze bij hun de lessen kwamen volgen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“We werken nu drie jaar met het doelenbord. Dit zorgt ervoor dat 
we veranderingen op een cyclische manier gezamenlijk invoeren. 
Het komende jaar gaan we dit op een meer gefundeerde manier 
benaderen. Bij elke nieuwe verandering gaan we ons verdiepen in 
de literatuur over dat specifieke onderwerp, waardoor we beter 
onderbouwde beslissingen kunnen nemen.”
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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 130 euro ontvangen.

•  Er is rekening gehouden met de vanaf augustus 
2019 extra te ontvangen baten van het samen-
werkingsverband inzake het hoog begaafden-
onderwijs.

•  De volledige te verwachten baten van de TSO zijn 
meegenomen.

•  De tussentijdse groeitellingen zijn meegenomen.
•  In de berekeningen is het herverdeeleffect 

van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid 
opgenomen, effectief per schooljaar 2019/2020. 
Gezien de overgangsregeling van drie jaar, is per 
schooljaar 2022/2023 het naar oktober 2018 
berekende effect van € 1,2 miljoen verwerkt. Dit 
betreft het effect van de rechtstreekse betaling 
door OCW. Voor de doorwerking in de subsidies 
van de gemeente is berekend dat de verwachte 
correctie max. € 500K zou kunnen betekenen. 
Communicatie van de gemeente van begin 
2019 ten aanzien van de doorbetaling van 
deze middelen geeft aan dat ze de subsidies 
op totaalniveau gelijk willen houden. In de 
meerjarenbegroting is vooralsnog rekening 
gehouden met een lichte teruggang.

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 
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 1.2 miljoen euro 
op de Rijksbekostiging en tussen de 0 en 0.5 miljoen 
euro in subsidies vanuit de gemeente Utrecht. In de 
meerjarenbegroting gaan we vanaf 2021 uit van een 
gemiddeld te verwachten teruggang van 200.000 
euro per jaar.

Naast een nieuwe school in Haarrijn staan er op het 
gebied van nieuwbouw nog meer plannen op stapel. 
Dit betekent een extra beslag op de beschikbare 
middelen in exploitatie voor de inrichting van de 
scholen.

De KSU moet een beleidsrijk meerjareninvesteringsplan 
ontwikkelen, waarbij een link met de daarvoor te 
ontvangen materiele bekostiging wordt gelegd. Dit is 
nodig om inhoudelijk onderbouwde beslissingen te 
kunnen nemen over meerjarige investeringen, zoals op 
het gebied van investeringen in ICT.

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.
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stijgingen 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 
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, maar sinds april 2018 
betalen de scholen kort verzuim en verlof (tot en met 
twee weken) zelf.

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 hierna 
weergegeven lijst omvat, naar inschatting van het 
bestuur, alle risico’s met mogelijke financiële gevolgen 
van meer dan 40.000 euro, ofwel meer dan 0,1% 
van de begroting van de KSU van 40 miljoen euro. 
Mogelijke financiële gevolgen lager dan 40.000 
euro worden geacht in de normale bedrijfsvoering te 
worden opgevangen.

De aangegeven nummers in de lijst 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.

Voor 2019 is gepland de risicobeoordeling te herijken, 
om aan te sluiten bij de huidige situatie, de daarbij 
behorende maatregelen en invloed op het meerjarig 
perspectief.
 
Risicomanagement: situaties/gebeurtenissen 
met een hoog risico met financiële gevolgen 
(opgesteld eind 2017)
Hieronder volgt een beschouwing van de risico’s per 
deelgebied en passende beheersmaatregelen.

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.

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 zijn vooral het gevolg van het feit dat 
wij onvoldoende feitelijke informatie beschikbaar 
hebben op basis waarvan we kunnen sturen en we 
niet alle onderdelen van het personeelsbeleid volledig 
in kaart hebben.

School: KBS De Notenboom
Wijk: Utrecht Oost
Aantal leerlingen: 29
Aantal medewerkers: 6
Ons motto: School met een hart

Schoolleider Michelle Hess: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Ons team heeft hard gewerkt aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Er is verdieping geweest op het gebied van de 
leerkrachtvaardigheden. De leerkrachten hebben zich verder 
verdiept in het EDI-lesmodel (Expliciete Directe Instructie). Tevens 
is leerlijnenonderwijs ingezet om de leerlingen verder te helpen. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de resultaten van onze leerlingen zijn 
verbeterd.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Ons leerlingenaantal loopt sneller terug dan verwacht. Om 
ervoor te zorgen dat de leerlingen die er nog zijn zich prettig 
voelen en op hun niveau kunnen uitblinken, onderhouden wij 
nauw contact met de ouders. Het uitgangspunt is steeds: wat is 
het beste voor het kind? Indien gewenst adviseren wij bij de keuze 
voor een andere basisschool.”
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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.

Als beheersmaatregel 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. Andere risico’s behelzen 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. 
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
Op dit gebied is de informatievoorziening aan CvB 
en RvT het grootste risico. Maandelijks worden 
de financiële kengetallen gerapporteerd aan het 
CvB. In 2018 is het per kwartaal opleveren van een 
jaarprognose gerealiseerd. Voor 2019 staat nog 
gepland om de rapportages op het gebied van control 
nog verder te optimaliseren.

Communicatie
Op het gebied van communicatie ziet het CvB het 
privacybeleid als het 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. In 2018 is een functionaris gegevens-
bescherming ingehuurd voor de bewaking van data.

Benodigd eigen vermogen
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 berekening van het benodigde 
eigen vermogen is weergegeven in de onderstaande 
tabel.

Dit totaalbedrag komt overeen met een weerstands-
vermogen PO van ongeveer 6%. OCW geeft hiervoor 
een ondergrens van 5%. Op basis van de andere 
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Risico basis 5% (risico functie) 5% jaarlijkse 
baten

€ 2.100k

Risico aanvullend (leerlingzorg 
en informatievoorziening)

€ 992k

Financieringsfunctie 50% MVA (ex 
geb / terreinen)

€ 2.350k

Transactiefunctie inschatting 50% 
van kort vreemd 
vermogen

€ 2,500k

Totaal € 7.942k

kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, algemeen weer-
standsvermogen) komt de KSU in 2018, behoudens 
het kengetal weerstandsvermogen PO uit boven de 
streefwaarden. Wel moet er worden gestreefd naar 
een positief rendement van 1%, zodat de kengetallen 
op orde blijven en komen. Het weerstandsvermogen 
PO kan met de genomen maatregelen in de Meer-
jarenbegroting in 2020 weer op het niveau boven 
de 5% uitkomen. Dit is meegenomen in de in dit 
bestuursverslag opgenomen meerjarenbegroting.

Het CvB bespreekt iedere vier maanden de financiële 
situatie met de auditcommissie van de RvT: risico's, 
prognoses en beheersmaatregelen worden 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
Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling aan van 
het aantal leerlingen bij een groei vanaf 1 oktober 
2018 van respectievelijk 2% en 3%. In 2023 bedraagt 
het verwachte aantal leerlingen bij een groei van 2% 
7.669, terwijl er op 1 oktober 2018 een aantal van 
6.946 leerlingen stond ingeschreven. 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.

Zoals in het hoofdstuk Personeel is vermeld, bedroeg 
per de start van kalenderjaar 2018 het aantal fte’s 

afgerond 535 tegenover een aantal van afgerond 
545 per de start van kalenderjaar 2019. In principe 
fluctueert het aantal fte mee met de financiering 
c.q. het aantal leerlingen. De verdeling over de 
verschillende categorieën personeel bedroeg in 2018 
afgerond : 78% (OP), 18% (OOP) en 4% (DIR).

Echter, de teruggang van OAB-middelen heeft effect 
op deze fte-ontwikkeling, te weten een reductie in de 
beschikbare formatieruimte van indicatief 17 fte vanuit 
de Rijksbekostiging per 2023, uitgaande van € 67k 
als gemiddelde personele last per fte. In de driejarige 
overgangsperiode van drie jaar levert dit het volgende 
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(verwachte) FTE ultimo

Categorieën personeel (verdeling basis 2018)

OP

78%

OOP

18%

DIR

4%

TOTAAL

100%

Toelichting

% verdeling basis 2018

2017 417 96 21 535

2018 425 98 22 545

2019 434 100 22 556 groei 2%

2019 -2 verwachte OAB correctie

2019 554 aangepaste groei bedraagt 1,7%

2020 442 102 23 567 groei 2%

2020 -5 verwachte OAB correctie

2020 562 aangepaste groei bedraagt 1,3%

2021 451 104 23 578 groei 2%

2021 -9 verwachte OAB correctie

2021 569 aangepaste groei bedraagt 1,3%

2022 460 106 24 590 groei 2%

2022 -14 verwachte OAB correctie

2022 576 aangepaste groei bedraagt 1,2%

2023 469 108 24 602 groei 2%

2023 -17 verwachte OAB correctie

2023 585 aangepaste groei bedraagt 1,4%

beeld op 2019/2020: 3,7 fte, 2020/2021: 7,5 fte en 
2021/2022: 11,2 fte.

In de meerjarenbegroting is zowel het verwerken 
van de verlaging van de inkomsten van OCW, als de 
verwachte extra personele maatregel als aparte post 
opgenomen. In onderstaande tabel is per jaar in rood 
het verwachte effect ten aanzien van de vermindering 
van de OAB-middelen verwerkt.

Overwegingen van het College van Bestuur 
inzake te nemen maatregelen blijkend uit de 
meerjarenbegroting
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 wil 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). Voor het faciliteren 
hiervan zijn bedragen opgenomen onder punt b van 
de eerder beschreven beleidsmaatregelen. Deze zijn 
verwerkt in de meerjarenbegroting.

Vervanging van kort verzuim (maximaal twee weken) 
wordt met ingang van 1 april 2018 decentraal 
geregeld. Om dit op te vangen vormen scholen 
hiervoor zelf een flexibele schil, voor ongeveer 2.5% 
van de reguliere personele bekostiging. Dit kan zowel 
in de formatie zijn als (reservering) inhuur. In de 
afdracht voor solidariteit is slechts nog een percentage 
opgenomen voor langdurig verzuim.

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 rond de 1%. Voor 2019 is een 
(licht) positief resultaat begroot.

In de figuur op de volgende pagina staan 
de kengetallen behorend bij de uitgewerkte 
meerjarenbegroting met als referentie de interne 
streefwaarde en de signaleringswaarden van de 
Inspectie.

Meerjarenbegroting (exploitatie)
Daaronder treft u de meerjarenbegroting (exploitatie 
over de periode 2019 tot en met 2023, in vergelijking 
met 2018) op hoofdlijnen:

•  Er is in deze uitwerking gerekend met 
een teruggang van OAB-middelen via de 
Rijksbekostiging (OCW) van €1,2 miljoen verdeeld 
over drie jaren, ingaande 2019. De (onzekerheid 
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Streef-
waarde

Signaleringswaarden 
inspectie

Realisatie 
2018

Prognose 
2019 2020 2021 2022 2023

Liquiditeit 1,0 < 0,75 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9

Rentabiliteit -10,0%

1 jarig < –10%
2 jarig < –5%
3 jarig < 0% -1,1% 0,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,6%

Solvabiliteit 50% < 30% 64% 60% 61% 61% 61% 62%

Weerstandsvermogen 15% < 5% 16% 16% 17% 17% 18% 18%

Weerstandsvermogen PO 5% 3% 3% 5% 6% 7% 8%

Huisvestingsratio 10% > 10% 6% 7% 7% 7% 7% 7%

Meerjarenbegroting

Realisatie 

2018

2019

begroot

2020

begroot

2021

begroot

2022

begroot

2023

begroot

Rijksbijdrage 42.624.283 42.408.000 42.902.000 43.517.000 44.087.000 44.754.000

Overige overheidsbijdragen 1.846.240 1.349.000 1.375.000 1.303.000 1.256.000 1.210.000

Overige baten 2.039.946 1.556.000 1.587.000 1.618.000 1.651.000 1.684.000

Totale Baten 46.510.469 45.313.000 45.864.000 46.438.000 46.994.000 47.648.000

Personele lasten –39.263.153 –37.722.000 –38.476.000 –39.246.000 –40.031.000 –40.831.000

Afschrijvingen –1.165.892 –1.286.000 –1.350.000 –1.417.000 –1.489.000 –1.563.000

Huisvestingslasten –3.019.614 –3.068.000 –3.129.000 –3.191.000 –3.255.000 –3.321.000

Overige lasten –3.585.548 –3.210.000 –3.210.000 –3.210.000 –3.210.000 –3.210.000

Beleidsmaatregelen 731.000 956.000 1.269.000 1.577.000

Totale lasten –47.034.207 –45.286.000 –45.434.000 –46.108.000 –46.716.000 –47.348.000

Saldo gewone exploitatie –523.738 27.000 430.000 330.000 278.000 300.000

Financiële exploitatie –1.015 –24.000 –24.000 –24.000 –24.000 –24.000

Totaal saldo KSU –524.753 3.000 406.000 306.000 254.000 276.000

School: KBS Stepping Stones
Wijk: Utrecht Oost
Aantal leerlingen: 54
Aantal medewerkers: 6
Ons motto: Read, steady, go!

Schoolleider Gwendolyn de Graauw: 

Zo dragen wij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Afgelopen schooljaar hebben wij meegedaan aan een 
eTwinning project, waarbij de leerlingen via een online 
community leren van leerlingen in andere Europese 
landen. Zo verrijken wij ons internationale curriculum. Een 
deel van ons team maakt deel uit van een professionele 
leergemeenschap met andere tweetalige scholen in 
Nederland. Hierin ontwerpen zij onder andere (Engelstalige) 
lessen voor ons projectmatige onderwijs.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“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.”
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activa

Vaste activa  6.080  5.894  5.644  5.426  5.137  4.974 

Vorderingen  3.204  4.531  4.587  4.644  4.699  4.765 

Liquide middelen  5.406  5.394  6.016  6.578  7.152  7.616

Activa totaal  14.690  15.819  16.247  16.648  16.988  17.354

Passiva

Eigen vermogen  7.347  7.350  7.757  8.064  8.319  8.597 

Voorzieningen  2.129  2.129  2.129  2.129  2.129  2.129 

Kortlopende schulden  5.214  6.340  6.361  6.455  6.540  6.629

Passiva totaal  14.690  15.819  16.247  16.648  16.988  17.354

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

1.100
10%
-751
-751
14%

1.100
10%
-766
-766
14%

1.200
10%
-781
-781
14%

1.200 
10%
-797 
-797 
14%

1.400 
10%
-813 
-813 
14%

Kasstroomoverzicht (* € 1.000)

2019 2020 2021 2022 2023

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

1.088
27

–24
3

1.286
–

–1.327
1.126

1.723
430
–24
407

1.350
–

–55
21

1.762
330
–23
307

1.418
–

–57
94

1.774
278
–23
256

1.489
–

–56
85

1.864
300
–22
278

1.563
–

–65 
88

Kasstroom uit investeringsactiviteiten –1.100  –1.100  –1.200  –1.200  –1.400

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  –    –    –    –    –

Mutatie liquide middelen  –12  623  562  574  464

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

5.406
–12

5.394
623

6.016
562

6.578
574

7.152
464

Eindstand liquide middelen 5.394  6.016  6.578  7.152  7.616

over de) teruggang van gemeentelijke subsidies 
is berekend op basis van een scenario met een 
gemiddelde teruggang van €200k, ingaande 2021.

• Om op het benodigd vermogen voor gezonde 
bedrijfsvoering te komen is een ombuiging 
nodig van jaarlijks 250K (verwerkt in de jaren 
2020 t/m 2023) euro, vanuit bestaand beleid. 
Deze maatregel is, net als de OAB-correctie, in 
bovenstaand overzicht verwerkt onder de regel: 
“Beleidsmaatregelen”.

In de opgenomen overzichten op deze pagina is 
de invloed van de uitgewerkte meerjarenbegroting 
verwerkt in de verwachte meerjarige balanspositie, 
respectievelijk het kasstroomoverzicht.

Uitgangspunten bij de tabel Balans:
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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Strategisch beleid
De KSU heeft eind 2018 besloten om het lopende SBP 
met twee jaar te verlengen (2019 en 2020). Om te 
bepalen wat er in die verlengingsperiode van twee jaar 
aan activiteiten wordt ontwikkeld en uitgevoerd is eind 
2018 een onderzoek gehouden onder de scholen om 
te bepalen waar zij staan in de realisatie, wat zij nog 
kunnen realiseren in de komende twee jaar. Tijdens 
een studiedag begin 2019 zal de uitkomst van dit 
onderzoek worden gepresenteerd en verder worden 
uitgewerkt en zal bekeken worden welke nieuwe 
onderwerpen of items (niet opgenomen in het SBP) 
nu de aandacht vragen, waarna een addendum zal 
worden gemaakt voor het lopende SBP 2015-2019.

In 2019 zal ook de opmaat gemaakt worden voor 
de volgende strategische planperiode. Voor de 
zomer van 2019 willen we vooral bepalen ‘wat voor 
soort SBP’ we als KSU willen en hoe we het proces 
willen doorlopen, om de basis te betrekken bij de 
ontwikkeling ervan. In het schooljaar 2019-2020 
zal het SBP vervolgens worden vormgegeven en 
vastgesteld en op 20 november 2020 vindt de KSU 
brede conferentie plaats waarop het gepresenteerd zal 
worden. Per 2021 gaat de nieuwe planperiode dan in.

UOA 
In 2018 is in UOA-verband gewerkt aan een concept 
voor de Utrechtse Onderwijs Agenda met als titel 
“Utrecht groeit met je mee”. Onder deze noemer, 
die ambitie en groei van de stad centraal stelt, wordt 
uitgewerkt wat dit vraagt van het onderwijs voor deze 
stad én wat het onderwijs te bieden heeft. 

De agenda is in het najaar namens de onderwijs-
partners besproken met de wethouder Onderwijs, 
met de uitnodiging voor commentaar en eventuele 
aanvullingen om zo te komen tot een door alle 
partners in de stad gedragen Utrechtse Onderwijs 
Agenda. Nadat ook de gemeenteraad is betrokken zal 
begin 2019 de agenda definitief worden vastgesteld.

OAB
Per maart 2019 is duidelijk geworden dat de 
verwachte teruggang van middelen voor onderwijs-
achterstandenbeleid (gemeente en rijk bij elkaar), 
gerekend naar de stand per oktober 2018, een 
bedrag van € 1,1 miljoen behelst over vier jaar. Na 
goede en meerdere gesprekken in gezamenlijkheid 
met de andere schoolbesturen, heeft de wethouder 
Onderwijs aangegeven dat de middelen die de KSU via 
de gemeente ontvangt, nominaal op hetzelfde niveau 
blijven.

De KSU is blij met deze uitkomst, die een blijk is van 
constructief samenwerken en verantwoordelijkheid 
dragen in de stad. De middelen die de KSU evenwel 
van het rijk ontvangt lopen wel terug, maar minder 
dan waarmee in 2018 nog werd rekening gehouden. 
Hoewel er een overgangsregeling komt van drie jaar, 
moeten we meerjarig dus maatregelen treffen om 
dit op te vangen. In 2019 zal hiervoor de meerjaren-
begroting aanvullend worden aangepast. Dit alles zal 
een grote impact hebben op de scholen en op het 
ambitieniveau van de KSU; we zijn hierover met de 
schoolleiders, GMR en RvT in gesprek.

School: KBS Onder De Bogen
Wijk: Leidsche Rijn Centrum
Aantal leerlingen: 239
Aantal medewerkers: 27
Ons motto: Denken. Durven. Doen.

Schoolleider Ralph Borghart: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“We bieden tweetalig onderwijs in het Nederlands en Engels. 
Daarbij werken we projectmatig met het International Primary 
Curriculum (IPC). We nemen deel aan het nascholingstraject High 
Performing Schools, waarbij we keuzes in ons onderwijs baseren 
op inzichten uit onderzoek. Zo maken coöperatief samenwerken, 
filosoferen, debatteren, creatief denken, drama en mediawijsheid 
structureel onderdeel uit van ons curriculum. Aardig om te 
noemen tot slot is de Leerlingenraad. Deze evalueert activiteiten 
op school, doet voorstellen voor aanpassingen en komt met 
nieuwe initiatieven.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“In 2019 willen we onderzoeken hoe we leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben met verdiepend leren nog beter 
kunnen ondersteunen. We werken met Professional Learning 
Communities waarbij leerkrachten in teams zelf onderzoek doen 
hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Iets heel anders 
op de agenda is dat we gaan verkennen hoe we de samenwerking 
met de kinderopvang verder kunnen uitbouwen.”
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Reeds in dit jaarverslag 2018 is het thema 
‘lerarentekort’ al meerdere malen genoemd en 
benoemd. In 2019 zullen we diverse maatregelen 
treffen om de gevolgen van het landelijke 
lerarentekort zoveel mogelijk beperkt te houden 
voor de KSU. We zetten in op het handhaven van 
een hoge onderwijskwaliteit door middel van het 
behouden van onze huidige leerkrachten (tegenaan 
van uitval en uitstroom), het voorkomen van 
vroegtijdig afhaken aan het begin van de loopbaan 
(goede begeleiding van studenten en starters) en het 
gericht werven van nieuwe leerkrachten. Er wordt 
een arbeidsmarktcampagne voor de KSU ontwikkeld 
die in april 2019 van start gaat. De campagne richt 
zich op het werven van nieuwe leerkrachten en het 
versterken van het imago van de KSU als aantrekkelijk 
werkgever. De campagne moet een brede doelgroep 
aanspreken (studenten, starters, ervaren leerkrachten, 
zij-instromers en herintreders).

Daarnaast kijken we welke maatregelen en acties 
we in gang kunnen zetten om nieuwe leerkrachten 
aan te trekken en zittend personeel voor de KSU te 
behouden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
een LIO-vergoeding voor studenten of het bieden van 
een baangarantie aan laatstejaars studenten. Deze 
maatregelen komen tot stand in nauwe samenwerking 
tussen scholen, CvB en staf.

Voorts werken we binnen de UOA samen om meer 
goede leraren en toekomstbestendig onderwijs voor 
de stad Utrecht te realiseren. Hiervoor wordt in 2019 
een subsidieaanvraag gedaan van 1 miljoen euro. 
We zetten samen met de andere partners in de stad 

in op drie actielijnen: opleiden in de school, het 
nieuwe opleiden en het zoeken naar en koesteren 
van onderwijstalent. Deze samenwerking zal in 2019 
verder vorm krijgen.

Kwaliteitszorgsysteem
In 2018 heeft een grote groep schoolleiders 
gesproken over kwaliteitszorg en ‘kwaliteitsdenken’ 
(hoe blijven we voortdurend onze kwaliteit 
verbeteren en ontwikkelen). Gesprekken hierover 
zullen verder gaan in 2019 en uitmonden in een 
nieuw ‘kwaliteitszorgsysteem’. Medio 2019 willen 
we ook een alternatief voor Integraal hebben 
geïmplementeerd. Een alternatief dat ons in staat stelt 
om gemakkelijk en intuïtief verschillende data, die 
wij als stichting met elkaar verzamelen, aan elkaar te 
koppelen. Stap twee is dat we aan die data betekenis 
verlenen en onszelf verder ontwikkelen en zicht 
hebben op kwaliteit. Eind 2019 moet het nieuwe 
kwaliteitszorgsysteem gereed zijn.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafden (MHB)
Zoals onder andere beschreven in H10 verwachten 
we in het eerste kwartaal van 2019 een nieuwe 
procedure voor toeleiding tot het VHB-onderwijs, met 
bijbehorende toelatingseisen. Een herziening van de 
financiering is hier onderdeel van. Andere mogelijke 
vernieuwingen zijn parttime MHB-onderwijs op een 
reguliere school die ook open is voor leerlingen van 
andere scholen, en een onderwijsvoorziening voor 
dubbel-bijzondere leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In de eerste helft van 2019 gaan alle scholen in 
Utrecht onder regie van het SWV aan de slag 

met hun SOP. Dit gebeurt aan de hand van een 
nieuw instrument dat verschillende zaken op 
onderwijskundig vlak meer inzichtelijk maakt. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van 
een dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen in 
Utrecht.

Pilot ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)
Tijdens het aanbestedingstraject van de gemeente 
Utrecht betreffende de zorg rondom EED is meermaals 
gesproken over een pilot om efficiënter te werk te 
gaan. Verwacht wordt dat deze pilot in 2019 gestart 
zal worden.

Verzuimmanagement en 
gezondheidsmanagement
De KSU is in 2018 overgegaan naar een nieuwe 
arbodienst, te weten Cohesie. De hernieuwde 
samenwerking met deze arbodienst is in eerste 
instantie geënt op verzuimmanagement, omdat 
we eerst het verzuim willen verlagen door snelle 
actie van verzuimcoaches en bedrijfsartsen. Daarna 
zal de transitie naar gezondheidsmanagement 
gemaakt worden. Gezondheidsmanagement en 
goed personeelsbeleid hebben als overeenkomst: 
aandacht voor de medewerker die door zijn/
haar inzet en werkzaamheden de KSU mee vormt 
en zorgt dat onze leerlingen kunnen uitblinken. 
Gezondheidsmanagement legt de nadruk op vitaliteit, 
op het duurzaam inzetbaar kunnen houden van 
mensen (voorkomen dat medewerkers uitvallen). 
Dit levert betrokken en gemotiveerde medewerkers 
op, waardoor er minder verzuim zal optreden. 
Onderdeel van deze benadering is het in gesprek gaan 
met medewerkers over hun motivatie, wensen en 



57welbevinden en hen hierin zoveel mogelijk tegemoet 
te komen, om hen voor de KSU te behouden.

Inrichting personeelsadministratie
In 2014 zijn er workflows ingericht in AFAS/Insite 
(personeelsadministratie) die met ingang van 1 
januari 2015 in gebruik zijn genomen. In 2019 zijn 
we begonnen deze processen te herzien. Het gaat 
om het (verder) digitaliseren ervan, maar ook om 
het realiseren van een beter onderscheid tussen 
taken en bevoegdheden (wie doet wat, waar ligt 
de verantwoordelijkheid, wat kan gedigitaliseerd 
worden?). Alle processen worden begin 2019 ingericht 
en de betrokkenen in onze organisatie worden 
voorgelicht over wat er gaat gebeuren en wat er 
van iedereen wordt verwacht. We voorzien in goede 
begeleiding bij aanvang en het opstellen van Q and A’s.

Vervangingsbeleid en samenwerking ASA
De samenwerking met ASA is goed, maar zal wel 
onderwerp van gesprek worden in 2019. Dit komt 
omdat in 2018 het vervangingsbeleid is aangepast 
(eerder in dit jaarverslag is inhoudelijk hierover meer 
terug te vinden), de huidige arbeidsmarkt gespannen 
is en kosten van vervanging uit de rails liepen. Het 
gevolg was uiteindelijk dat er minder aanvragen voor 
vervanging bij ASA gedaan werden. In 2019 buigen 
we ons over de vraag wat de toekomstige flexibele 
schil voor de KSU precies inhoudt en wat dit gaat 
betekenen voor de samenwerking met ASA. De 
overeenkomst die met ASA loopt af op 1 april 2020.

Studiedag identiteit
Op 25 maart 2019 zal voor alle KSU-medewerkers een 
studiedag ‘Identiteit’ worden georganiseerd, waarin de 

kernwaarde ‘aandacht’ centraal staat. Deze ‘Dag van 
de Aandacht’ wordt voorbereid door een werkgroep 
voortkomend uit de resonansgroep (zie ook H6). De 
organisatie blijft in eigen beheer. Het idee is de dag 
op scholen van de KSU te laten plaatsvinden om de 
onderlinge uitwisseling te vergroten.

Schoonmaak
Gedurende 2019 zal de aanbesteding voor de 
schoonmaak worden afgerond.

Insourcing financiën
Per januari 2018 is de KSU de financiële administratie 
intern gaan voeren. In 2019 gaan we verder op 
deze weg, in het kader van een efficiënte financiële 
bedrijfsvoering, goede administratieve organisatie en 
interne beheersing.

Communicatie
In 2019 wordt het gerestylede KSU-logo gepresenteerd 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en wordt het 
huisstijlhandboek met het nieuwe KSU-logo afgerond.
Het personeelsblad KSU-Breed zal vanwege 
bezuiniging tweemaal verschijnen in plaats van 
driemaal. De bindingsacties blijven intact, maar de 
bestedingsruimte zal iets minder zijn dan voorgaande 
jaren.
Vier KSU-scholen krijgen in 2019 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 samenwerking met de afdeling P&O zal gewerkt 
worden aan een arbeidsmarkt-communicatieplan.

School: KBS Marcus
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 300
Aantal medewerkers: 35
Ons motto:  Stevig de wereld in!

Schoolleiders Kristie de Jong en Lisette van Dijk: 

Zo dragen wij bij aan het uitblinken van onze leerlingen:
“Ons team is met de onderwijsbegeleiders van expertiseteam Fritz 
aan de slag gegaan met de pedagogische opdracht van de school. 
We vergroten hiermee onze kennis op het gebied van preventie 
en omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (uiteenlopend van 
faalangst tot autisme en adhd) en passen dit toe in ons dagelijks 
handelen. Ook kijken we naar wat de geschetste problematiek 
betekent voor onze verwachtingen, houding, communicatie en 
samenwerking in de driehoek ouders-school-leerling.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2019:
“Wij willen onze leerlingen maximaal laten uitblinken door het 
schoolbreed thematisch werken goed neer te zetten. Spelend 
leren en W&T zijn hierin geïntegreerd. Onze werkgroep en onze 
opgeleide W&T-coördinator bieden veel ondersteuning. Ook 
Lesson Study (samen een goed doordachte les ontwerpen) wordt 
hierbij ingezet. Het eerste schoolbrede thema over ‘beroepen’ 
heeft inmiddels plaatsgevonden. En er zullen er nog vele volgen!”
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Als College van Bestuur kijken wij met tevredenheid 
terug op het afgelopen jaar. De verhalen van school-
leiders in dit verslag laten zien dat ons motto ‘de 
leerling blinkt uit’ nog niets van zijn glans verloren 
heeft.

In de eerste plaats willen wij dan ook alle medewerkers 
bedanken. Dankzij jullie passie en inzet groeit de KSU 
en kunnen onze leerlingen uitblinken! 

Een oud Afrikaans gezegde luidt ‘It takes a village 
to raise a child’. En zo is het ook. Als school zijn wij 
nergens zonder ouders, zonder wijk, zonder partners. 
Dank dus aan de ouders dat jullie je kinderen aan 
ons toevertrouwen. Dank aan onze partners voor de 
prettige samenwerking, die wij ook in 2018 op vele 
gebieden hebben ervaren.

We zien uit naar een voortzetting van al het werk dat 
we doen, binnen het stafbureau en op de scholen en 
vanuit onze KSU-kernwaarden zorg te dragen voor 
de ontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij kunnen 
uitblinken en uitgroeien tot zelfbewuste mensen.
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