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Voorwoord College van Bestuur

Duurzaam op weg!
We zijn inmiddels op de helft van de strategische 
planperiode 2015-2019. Een mooi moment om 
even stil te staan bij wat we bereikt hebben. Daarom 
hebben we in november 2016 een mini-conferentie 
georganiseerd, waar we naar elkaars succesverhalen 
konden luisteren, maar ook naar wat er niet goed is 
gegaan. En uiteraard hebben we gekeken, naar wat 
er nog voor ons ligt.

Binnen het thema profilering zijn dit jaar 
wederom stappen gezet om het KSU-merk en de 
individuele scholen van een duidelijk(er) signatuur 
te voorzien. Ook binnen het thema plusaanbod 
zijn we gevorderd, zo zijn twee nieuwe scholen 
gestart met tweetalig onderwijs. Binnen het 
thema professionalisering is het KSU-vakmanschap 
vastgesteld en zijn de KSU-kernwaarden 
geconcretiseerd en vertaald naar afspraken. 
Deze waarden vormen het fundament van onze 
professionele cultuur. 

We hebben ook vooruitgang geboekt op het gebied 
van huisvesting en duurzaamheid. Een aantal 
scholen is gerenoveerd en de gebouwen van KBS 
Onder De Bogen in Leidsche Rijn en KBS Mattheus 
zijn in december 2016 opgeleverd. Op deze nieuwe 
scholen zijn zonnepanelen aangebracht. Leerlingen 
hebben laten zien dat ze meedenken op het gebied 
van duurzaamheid. Zo heeft een project met 
leerlingen van Op De Groene Alm ertoe geleid dat 

de KSU het gebruik van e-bikes stimuleert op de 
scholen. Een mooie manier van samenwerking en 
uitblinken.

In dit jaarverslag krijgt u een goede indruk van al 
onze resultaten en ambities. We gaan duurzaam 
op weg naar de tweede helft van de strategische 
planperiode, gevoed door de wil om onze leerlingen 
te laten uitblinken, nu en in de toekomst! 

College van Bestuur,

Jan van der Klis en Carel Laenen
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School: KBS Stepping Stones
Wijk: Utrecht Oost
Aantal leerlingen: 7
Aantal medewerkers: 2
Ons motto: Ready, steady go!

Schoolleider Gwendolyn de Graauw: 

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Wij vinden het belangrijk dat iedereen elkaar kent, leerlingen, 
leraren en ouders. In een sfeer van warmte en veiligheid vormen 
respect en begrip voor het “zijn” van de ander de basis van ons 
handelen. Dit draagt bij aan de internationale oriëntatie die wij onze 
leerlingen willen meegeven. Wij geven hun de ruimte om persoonlijke 
keuzes te maken op basis van hun interesses, hun leerstrategieën, 
hun talenten. Wij helpen hen om hun kwaliteiten te ontwikkelen en 
breed in te zetten.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 leggen wij de nadruk op internationale projecten, zoals The 
Flat Flying Lion. Dit is een geïntegreerd internationaliseringsproject 
voor de onderbouw in ons IPC-curriculum. Het team gaat een cursus 
van Pilgrims volgen aan the Chaucer College in Canterbury. Deze 
cursus is op maat gemaakt voor onze school en KBS Onder De Bogen. 
Zo willen wij onze expertise vergroten en kunnen we het curriculum 
van de school verrijken.” 

1. Inleiding

Met circa 655 medewerkers verzorgde de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht (KSU) in 2016 het onderwijs 
aan ruim 6.600 kinderen, verdeeld over 25 katholieke 
basisscholen en ruim 30 gebouwen in de stad Utrecht. 
In dit jaarverslag kijken we terug op de ontwikkelingen 
op onze scholen, binnen ons bestuur, het onderwijs 
en personeelsbestand en op onze nieuw- en 
verbouwprojecten. Tegelijk bieden we zicht op onze 
plannen en verwachtingen voor 2017 en de jaren 
daarna. Ook de schoolleiders komen aan het woord: 
op welke manier heeft hun school bijgedragen aan het 
laten uitblinken van de leerlingen? En hoe willen zij dit 
in de toekomst blijven doen?

In ons jaarverslag leggen we een koppeling tussen 
inhoud en cijfers en wordt de jaarrekening 2016 
gepresenteerd. Deze is opgesteld door het bureau a/s 
Works en gecontroleerd door accountantskantoor 
PwC. We voegen in dit verslag de jaarrekeningen 
samen (consolidatie) van de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht en van de Stichting 
Beheersfonds KSU. Het jaarverslag heeft vooral 
betrekking op de Katholieke Scholenstichting Utrecht 
in totaliteit. 

2. Externe ontwikkelingen 2016

Het onderwijs heeft als sector te maken met talloze 
externe ontwikkelingen die invloed hebben op het 
beleid, de organisatie en de dagelijkse gang van 
zaken. In dit hoofdstuk benoemen we de belangrijkste 
externe ontwikkelingen waar de KSU mee te maken 
kreeg.

2.1  Economische ontwikkelingen
Na jaren van recessie is de economie in 2016 snel 
en hard aangetrokken. Meer mensen vinden een 
baan, de bestedingen nemen toe, de jaren van 
ingrijpende bezuinigingen lijken achter de rug en er 
wordt weer volop gebouwd. Deze ontwikkelingen 
hebben grote invloed op de KSU, in de eerste plaats 
op het personeelsbestand. Doordat meer mensen 
makkelijker een baan vinden, neemt de mobiliteit 
toe. Werknemers nemen weer meer risico en dat 
betekent dat een ‘baanzekere sector’ als het onderwijs 
weer meer concurrentie krijgt van andere sectoren. 
We hebben dan ook gezien dat in 2016 de schaarste 
aan vooral invalleerkrachten snel groter is geworden. 
Dat betekent dat we meer assertief te werk moeten 
gaan om leerkrachten aan ons te binden en nieuwe 
leerkrachten binnen te halen. 
In de tweede plaats zien we dat de aantrekkende 
woningmarkt een grote mobiliteit in de stad teweeg 
brengt. Met name in Leidsche Rijn wordt weer flink 
gebouwd en dat merken de scholen. Deze stromen 
snel vol en het plaatsen van leerlingen (met name 
zij-instromers) is op sommige plaatsen problematisch. 
Hierover voert de KSU overleg met de collega-
besturen en de gemeente. In sommige delen van 
de stad (bijvoorbeeld Kanaleneiland en Overvecht) 



4 zien we de omgekeerde beweging: daar vertrekken 
door doorstroom juist veel gezinnen. De KSU kan 
deze fluctuatie in termen van personele mobiliteit en 
re-allocatie van middelen goed aan, maar het vraagt 
wel meer op het gebied van betrouwbare gegevens en 
planning.

Tot slot: de economische groei betekent nog niet dat 
het onderwijs (en dus ook de KSU) er ineens veel geld 
bij krijgt, integendeel. Ingezette bezuinigingen ijlen 
nog lang na en pas in 2017 zal met de komst van een 
nieuw kabinet duidelijk worden of er een trendbreuk 
komt en er weer meer middelen richting het onderwijs 
gaan.  

2.2  Onderwijsachterstandsmiddelen
Het afgelopen jaar is de landelijke discussie 
over de omvang en toewijzing van 
onderwijsachterstandsmiddelen voortgezet. Vanuit 
Den Haag wordt ingezet op een andere verdeling van 
middelen, waarbij de G4 minder en de G38 meer 
ontvangen. De herallocatie kan effectief zijn per 2018. 
De gemeente Utrecht heeft aangegeven de middelen 
in elk geval te willen continueren tot het schooljaar 
2018/2019. Met ingang van dat schooljaar kunnen 
de subsidies voor het achterstandsbeleid vanuit de 
gemeente dalen met 60%. Ook de toekomst van de 
impulsgelden en de huidige gewichtenregeling staan 
ter discussie en kunnen tot grote herverdelingseffecten 
leiden. 

De KSU stelt zich actief op in deze discussie: wij 
zijn niet tegen een herverdeling van middelen 
of het hanteren van andere criteria voor de 
gewichtenregeling. Echter, dat wat we met de OAB-

middelen met succes hebben opgebouwd willen 
we behouden. En dat staat op het spel als we een 
substantieel deel van ruim twee miljoen euro op 
jaarbasis zouden verliezen. We zijn met de gemeente, 
andere schoolbesturen en Spelenderwijs in gesprek 
over de visie op het onderwijsachterstandenbeleid en 
de daarmee samenhangende besteding van (minder) 
middelen.

2.3  Internationale ontwikkelingen
De internationale ontwikkelingen en dan met name 
de situatie in het Midden-Oosten, het terrorisme en de 
vluchtelingencrisis blijven de Nederlandse samenleving 
beroeren, zeker in een multiculturele stad als Utrecht. 
Via het actieplan ”Utrecht zijn we Samen” kunnen 
tal van partners in de stad elkaar via een platform 
informeren over hun activiteiten om de samenwerking 
op dit thema te versterken.
In UOA-verband (Utrechtse Onderwijs Agenda) is 
gesproken over radicalisering van jongeren en wat het 
onderwijs kan doen om dat te voorkomen.

2.4  Gesprekken uitbreiding KSU 
De KSU is in 2015 gesprekken aangegaan met 
het NIKK (Nederlands Instituut voor Katholieke 
Kerkmuziek) om te onderzoeken of en hoe de 
Kathedrale Koorschool onderdeel zou kunnen worden 
van de KSU. Onder leiding van een consultant van 
Van Beekveld & Terpstra, zijn de mogelijkheden per 
onderwerp en thema verkend. Voor de zomer van 
2016 hebben we echter moeten constateren dat 
het draagvlak aan de basis bij het NIKK voor een 
dergelijke beweging onvoldoende was. In combinatie 
met verschillen van inzicht tussen de KSU en het NIKK 

over hoe dit organisatorisch vorm zou moeten krijgen, 
maakt dat we de gesprekken gestopt zijn, met respect 
voor beider posities.     

2.5  Ander bestuursmodel
  Samenwerkingsverband Utrecht PO
De Onderwijsinspectie heeft begin 2015 
aangegeven dat de bestuurlijke structuur van het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO aangepast zou 
moeten worden, omdat de scheiding tussen bestuur 
en toezicht onvoldoende geregeld was. In 2016 is 
daarom gekozen voor een ander bestuursmodel en 
toezichtskader, waarin de uitgangspunten van het 
oude model zoveel mogelijk overeind zijn gebleven. 

2.6  Samenwerken aan aandacht voor
  hoogbegaafde leerlingen
Twee jaar geleden heeft de KSU, samen met de 
schoolbesturen COG Drenthe uit Assen en Codenz 
uit Dronten, de Vereniging van Schoolbesturen met 
Hoogbegaafdenonderwijs (VSHB) opgericht. De KSU 
levert de secretaris voor het bestuur van de VSHB. In 
april 2016 heeft de VSHB een landelijke ‘inspiratiedag’ 
georganiseerd voor leraren, bestuurders en 
deskundigen. Meer dan 100 personen bezochten de 
dag en zij waren heel positief. We hebben ervaren dat 
de behoefte aan kennisdeling en ervaringsuitwisseling 
groot is, maar ook dat de behoefte om dat in 
verenigingsvorm te doen minder is. Het bestuur van 
de VSHB heeft dan ook besloten om met name in 
kennisdeling en ervaringsuitwisseling te investeren en 
minder energie te steken in het opbouwen en verder 
uitbouwen van de vereniging.
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School: KBS Onder De Bogen
Wijk: Leidsche Rijn Centrum
Aantal leerlingen: 58
Aantal medewerkers: 5
Ons motto: Denken, Durven, Doen.

Schoolleider Ralph Borghart:

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen
“Je herkent onze school aan het mooie, nieuwe gebouw met lichte, 
frisse kleuren. Door verschillende functionele hoeken en ruimtes 
bieden wij leerlingen plekken om in groepsverband of in stilte te 
werken. Naast de entree zit ons lab, dat wij voor ieder project anders 
inrichten. In de aula kunnen kinderen debatteren en optreden. In 
de speelzalen, de gymzaal en op het schoolplein is alle ruimte om te 
sporten, bewegen en spelen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Sinds onze start in augustus 2016 zijn we flink gegroeid. Daarom 
staat 2017 in het teken van het verder uitbouwen van een solide 
basis, bijvoorbeeld door teambuilding. We willen zicht krijgen op de 
talenten die wij in huis hebben, om deze te kunnen inzetten voor 
de ontwikkeling van de school. En we blijven onszelf ontwikkelen: 
Engels, Kanjertraining, IPC, coöperatief samenwerken.”

2.7.  Duurzaamheid  
De aanscherping van bouweisen leidt ertoe dat 
er steeds hogere eisen worden gesteld aan (met 
name) de nieuwbouw van scholen als het gaat om 
duurzaamheid. Dat zien we bijvoorbeeld terug in 
aandacht voor materiaalgebruik. Duurzaamheid is 
steeds meer het uitgangspunt, ook bij onderhoud 
en geplande vervanging. Waar mogelijk wordt 
bijvoorbeeld ledverlichting toegepast.
De KSU heeft de intentieverklaring van de gemeente 
Utrecht getekend om naar meer zonnepanelen 
op daken te streven. In 2016 zijn op twee 
schoolgebouwen zonnepanelen geplaatst en ook 
komend jaar staat dit bij twee scholen in de planning.

2.8  MFA-problematiek    
De gemeente Utrecht heeft de KSU voor huisvesting 
van twee van haar scholen verwezen naar 
multifunctionele accommodaties. Deze gebouwen zijn 
tussen 2000 en 2010 neergezet vanuit het idee dat zij 
door de combinatie van functionaliteiten en gebruikers 
(school, wijkgebouw, gymzaal) efficiënter zijn dan 
twee of drie zelfstandige gebouwen. Inmiddels 
echter blijkt het minder rooskleurig dan gedacht: 
zowel in financiële zin, als praktisch: eigendom, 
beheer en exploitatie zijn niet goed geregeld en ook 
het onderhoud is de afgelopen jaren onvoldoende 
geweest. In 2016 heeft de gemeente met de 
betrokken gebruikers, inclusief de KSU, plannen 
gemaakt om deze problemen structureel op te lossen 
en er budget voor vrijgemaakt. 

2.9  Financiën
De afgelopen jaren heeft het ministerie laten 
controleren of het aantal geregistreerde 
gewichtleerlingen op onze scholen correct is. Op 
basis hiervan is een aantal kleine aanpassingen 
doorgevoerd. Deze hebben een gering financieel 
effect. Maar er is nog geen besluit genomen over het 
definitief aantal gewichten over de gecontroleerde 
jaren. Indien dit besluit een korting zal inhouden, zal 
de KSU bezwaar aantekenen tegen de uitkomsten van 
de controle. 
OCW heeft de stijging van de salarissen in 2016 voor 
een groot deel gecompenseerd. De stijging van de 
pensioenlasten is over 2016 beperkt gecompenseerd. 
De verwachting is dat deze compensatie alsnog 
uitgevoerd zal worden. Een factor die meespeelt, is 
dat de bekostiging van werkgeverslasten, waaronder 
pensioenen, wordt aangepast op basis van cijfers in de 
marktsector, terwijl de stijging van de pensioenlasten 
voor de onderwijssector, die is aangesloten bij het ABP, 
hoger kan zijn dan de te ontvangen compensatie. 
Bij ontslag, ook bij ziek uit dienst na twee jaren 
ziekte, is er sinds medio 2015 sprake van een 
transitievergoeding die kan oplopen tot een jaarsalaris, 
met een maximum van 77.000 euro. Dit is een forse 
lastenstijging. Het is vanuit de wetgeving daarbij niet 
van belang of een medewerker een aantal jaren ziek is 
geweest en is doorbetaald. Wellicht wordt dit voor het 
onderwijs gecompenseerd, maar daar staat vervolgens 
ook een premiestijging van de sociale lasten tegenover. 
Per saldo zal de KSU in de begroting rekening moeten 
gaan houden met een stijging van de loonkosten die 
ten laste gaat van de ruimte op de scholen. 
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3.1  Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toe 
te zien op de wijze van werken van het College van 
Bestuur (CvB). Daarnaast is de Raad werkgever en 
strategisch adviseur van het CvB. De Raad van Toezicht 
bestond in 2016 uit de volgende leden:

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

3.2  College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de 
KSU en bestuur van de Stichting Beheerfonds KSU en 
geeft leiding aan de organisatie. De samenstelling van 
het CvB is in 2016 onveranderd en bestond uit:

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

3.3  Centraal Management
Het Centraal Management werd tot 1 juni 2016 
gevormd door vier clusterdirecteuren, die elk zes 
à zeven scholen aanstuurden, en de manager 
bedrijfsvoering. De meeste clusterdirecteuren hadden 
naast hun managementtaken ook een KSU-brede 
portefeuille. Als gevolg van de aanpassing van de 
organisatiestructuur (KSU 2.0) wordt sinds 1 juni 

2016 het Centraal Management gevormd door twee 
clusterdirecteuren, 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.

3.4  Twee clusters van scholen
De Katholieke Scholenstichting Utrecht is de koepel 
boven 26 basisscholen, die per 1 juni 2016 niet langer 
over vier, maar over twee clusters zijn verdeeld. 
     
Cluster I:    Brinnummer:
Clusterdirecteur: mevrouw J. van Maanen

Scholen: 
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   28AW-01 
KBS De Notenboom   17ZL
KBS Montessori    13RS
KBS Stepping Stones (vanaf 1 augustus 2016) 17ZL
KBS Onder De Bogen (vanaf 1 augustus 2016) 31DH
Haarrijn (in voorbereiding) 

Cluster II:    Brinnummer:
Clusterdirecteur: mevrouw J. Dekker

Scholen:
KBS De Pijlstaart   16DH
KBS De Kameleon   16UO
KBS Villa Nova    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

Elke school heeft één schoolleider en sommige 
(grotere) scholen kennen ook wel 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). Dit is 
het managementstatuut van de KSU, dat in november 
2016 opnieuw is vastgesteld naar aanleiding van de 
aanpassing van de bestuursstructuur ‘KSU 2.0’.
In 2016 verzorgde administratiekantoor 
a/s Works Apeldoorn de financiële administratie en 
de salarisadministratie. De KSU verzorgde zelf de 
personeelsadministratie.



73.5  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.

Raad van Toezicht

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

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

Staf
communicatie

Manager Bedrijfsvoering
met portefeuille 

financiën en formatiezaken, 
inkoop, ICT

Clusterdirecteur A
met portefeuille 
personeel en 

organisatie, kwaliteit

Clusterdirecteur B
met portefeuille 

onderwijs, ICT ond.

Staf
financiën en

formatiezaken,
inkoop, ICT

Staf
personeel en
organisatie,

kwaliteit

Staf
onderwijs,
ICT ond.

De Spits
schoolleider

St. Jan de Doper
schoolleider

Gertrudis
schoolleider

- Amaliadwarsstraat
- Waalstraat

Ariëns
schoolleider

Zeven Gaven
schoolleider

Het Schateiland
schoolleider

Villa Nova
schoolleider

Kameleon
schoolleider

de Pijlstaart
schoolleider

Ludger
schoolleider

- Bonifaciusstraat
- Van Hoornekade

Carrousel
schoolleider

SBO
Sint Maarten
schoolleider

SBO
De Binnentuin

schoolleider

Johannes
schoolleider

- Pagodedreef 4
- Pagodedreef 49

Marcus
duoschoolleiders

Mattheus
schoolleider

St. Paulus
schoolleider

- van Bemmelenlaan
- Wevelaan

St. Dominiscus
schoolleider

- Händelstraat
- Everard Meijsterlaan

Achtbaan
duoschoolleiders

Montessori
schoolleider

- Palaesstraat
- Schoolplein

De Notenboom
schoolleider

Hof ter Weide
duoschoolleiders

Op De Groene Alm
duoschoolleiders

De JazzSingel
schoolleider

Onder De Bogen

Haarrijn

Staf
accommodatie-

en facilitaire
zaken

Clusterdirecteur C
met portefeuille 

accommodatie- en
facilitaire zaken

Clusterdirecteur D

College van Bestuur

GMR

Centraal Management

6 scholen
7 locaties

7 scholen
8 locaties

5 scholen
8 locaties

8 scholen
9 locaties

Secretariaat
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School: KBS De Spits
Wijk: Lunetten
Aantal leerlingen: 471
Aantal medewerkers: 37
Ons motto: KBS De Spits: een stap verder!

Schoolleider Peter Kooy:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“De Spits heeft een warm pedagogisch klimaat waarin kinderen, 
ouders en leerkrachten zich plezierig en thuis voelen. Dit zorgt voor 
een sfeer waarin goede prestaties kunnen worden geleverd. Zo blinkt 
op De Spits elk kind op zijn eigen unieke wijze uit, dat kan zijn in 
sport, wetenschap, spel of theater. Nieuw is dat wij meedoen aan de 
vorming van een ‘kindplein’ in de wijk. Het idee is dat op het kindplein 
alle organisaties die iets aanbieden voor kinderen samenkomen. 
Zo kunnen we al het aanbod op het gebied van spelen, leren en 
opvoeden op elkaar afstemmen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij leggen in 2017 de nadruk op de ontwikkeling van het 
continurooster en op het uitbreiden van de naschoolse activiteiten. 
Want dat maakt dat kinderen hun ontdekte talenten verder kunnen 
uitbouwen.” 



8 4. Bestuur en medezeggenschap 

4.1   College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) vergadert wekelijks 
gedurende het schooljaar. Afhankelijk van de 
onderwerpen die op de agenda staan, worden 
clusterdirecteuren, 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. Hieronder worden 
per portefeuille of aandachtsgebied de belangrijkste 
besluiten beschreven.

Onderwijs
KBS Onder De Bogen en Stepping Stones (een nieuwe 
locatie van De Notenboom) zijn per 1 augustus 2016 
gestart met tweetalig onderwijs (Nederlands/Engels). 
Het in 2008 gemaakte beleid met betrekking tot het 
bewegingsonderwijs is geëvalueerd en geactualiseerd. 
Uitgangspunt is dat op alle scholen bevoegd personeel 
kwalitatief goed en voldoende bewegingsonderwijs 
verzorgt, waarbij scholen de ruimte krijgen om dat 
naar eigen inzicht vorm te geven. Om te kunnen 
volgen hoe het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd, 
is een ‘monitor bewegingsonderwijs’ ontwikkeld.
In november is de miniconferentie ‘Twee jaar op 
weg: Wrijving en Glans!’ georganiseerd. Doel van de 
conferentie was te inventariseren wat er twee jaar na 
de invoering van het Strategische Beleidsplan 2015-
2019 ‘De leerling blinkt uit’ is bereikt, en wat ons nog 
te doen staat in de tweede helft van de planperiode. 
KBS De Spits is in 2016 gestart met een vierde 
Leonardogroep. Een robuuste Leonardoafdeling past 

in de ambitie van de KSU om zich te profileren op dit 
thema en bij het SBP 'De leerling blinkt uit'.

Internationalisering
De bestuursvoorzitter en de toenmalig projectleider 
van het project ‘KSU en Domstad voor Atjeh’ hebben 
in maart een succesvolle evaluatiereis gemaakt naar 
Atjeh. Na de tsunami van december 2004 heeft 
de KSU, samen met Hogeschool Domstad, een 
project opgestart om hulp te bieden aan een aantal 
zwaar getroffen scholen. Dat project werd in 2011 
afgesloten. Tijdens de evaluatiereis in 2016 bleek dat 
het project zichtbaar zijn sporen heeft achtergelaten 
op de betreffende scholen. Een mooi resultaat. Het 
bestuur heeft besloten op zoek te gaan naar een 
nieuw internationaal project.

ICT
Het protocol ‘Internet en e-mail’ is herschreven 
naar de nu geldende wetgeving. Aanleiding is de 
vanaf 1 januari 2016 ingevoerde meldplicht van 
scholen bij datalekken. Scholen hebben de zorg en 
de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens 
van medewerkers en leerlingen te beschermen. Een 
belangrijk punt in het protocol is het borgen van 
een goede balans tussen verantwoord gebruik van 
elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
enerzijds en bescherming van de privacy van 
leerlingen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers 
anderzijds. De tekst van het protocol sluit op dit punt 
aan bij de Wet bescherming persoonsgegevens.

Personeel en Organisatie
Het bestuur heeft een enquête gehouden onder 
schoolleiders en leerkrachten over de implementatie 
van de nieuwe cao in 2015. De uitkomsten waren 

overwegend positief. Naar aanleiding van de 
aanbevelingen is een aantal acties uitgezet, waaronder 
het houden van een onderzoek naar de werkdruk die 
medewerkers ervaren. 

Het bestuur heeft op een aantal posities nieuwe 
medewerkers benoemd:
•  Voor KBS Montessori Buiten Wittevrouwen is een 

schoolleider van buiten de KSU aangetrokken.
•  De duo-schoolleider van Op De Groene Alm is 

als schoolleider benoemd op de nieuwe school 
Stepping Stones.

•  Op KBS Op De Groene Alm is de zittende 
schoolleider van de Ariëns als duo-schoolleider 
benoemd.

•  Op KBS Ariëns is een interne 
‘kweekvijverkandidaat’ benoemd als schoolleider.

•  Op KBS Marcus is de duo-schoolleider na de 
pensionering van haar duo-partner als eenhoofdig 
schoolleider benoemd.

•  Op KBS Johannes en KBS Ludger zijn schoolleiders 
ad interim benoemd, in verband met ziekte van de 
zittende schoolleiders.

•  Op het KSU-huis zijn een manager bedrijfsvoering 
benoemd, een assistent controller en een 
staffunctionaris Onderwijs & Kwaliteit (deze laatste 
in verband met pensionering van de zittende 
staffunctionaris).

De KSU heeft een aanbestedingsprocedure doorlopen 
voor een nieuwe arbodienstverlener per 1 januari 
2017. De opdracht is gegund aan Arbobutler.

In het SBP zijn professionalisering en professionele 
cultuur belangrijke punten. Twee besluiten op dit vlak 
zijn vermeldenswaardig: 



9•  Er is een gevalideerd observatie-instrument 
(Kapablo) aangeschaft, dat schoolleiders in staat 
stelt om leerkrachten in de praktijk te observeren. 
Daarmee voldoen we aan de eisen van het 
bestuursakkoord. 

•  Alle medewerkers (schoolleiders, MT-leden, 
leerkrachten) gaan een opleidingstraject 
‘persoonlijk leiderschap’ volgen. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn twee KSU-
scholen samengevoegd tot één: De Kameleon en Villa 
Nova gaan samen verder, voorlopig onder de naam 
Villa Nova. 

Het beleid met betrekking tot ‘Doorwerken na de 
AOW-gerechtigde leeftijd’ is aangepast aan de 
gewijzigde wetgeving hieromtrent (verhoging van de 
AOW-leeftijd).
Ook het vervangingsbeleid is aangepast in lijn met 
de nieuwe Wet werk en zekerheid en hernieuwde 
afspraken met ASA.

Het bestuur heeft de klokkenluidersregeling KSU 
vastgesteld. Deze regeling vloeit voort uit de Wet Huis 
voor klokkenluiders, die op 1 juli 2015 in werking trad. 
De wet schrijft voor dat alle werkgevers met tenminste 
50 werknemers een regeling moeten vaststellen voor 
het melden van een vermoeden van een misstand 
binnen het bedrijf.

Identiteit
Hoe geef je katholiek onderwijs in een multiculturele 
omgeving vorm? Hierover heeft het bestuur contact 
gezocht met het bisdom, waarna er gesprekken zijn 
gevoerd met de kanselier. Deze heeft in vervolg daarop 
een bijeenkomst van de Resonansgroep Identiteit 

bijgewoond. Verder zijn er contacten geweest met de 
Frater Emmanuelstichting en de Stadssynode.

PR & Communicatie
De KSU heeft een imago-onderzoek gehouden onder 
leerkrachten en ouders, om te achterhalen of de 
belofte in het Strategisch Beleidsplan - het KSU-merk 
is scherp, onderscheidend en zichtbaar in de KSU-
scholen en daarmee herkenbaar voor medewerkers, 
ouders, leerlingen en externe partners – gerealiseerd is. 

Accommodatie en facilitaire zaken
Het bestuur heeft overleg gevoerd met de gemeente 
Utrecht over de huisvesting van twee van onze scholen 
in multifunctionele accommodaties, te weten Hof 
ter Weide en De Achtbaan. De KSU ziet voordelen in 
zo’n accommodatie met voorzieningen voor dezelfde 
doelgroep, maar wil duidelijkheid over het eigen 
beheer voor het onderwijsdeel.

In december 2016 is het nieuwe schoolgebouw 
van KBS Onder De Bogen in Leidsche Rijn 
Centrum opgeleverd. In het gebouw zijn ook de 
Eben-Haëzerschool gehuisvest (reformatorische 
schoolvereniging Educatis) en een gemeentelijke 
gymzaal. Het KSU-bestuur was opdrachtgever voor het 
gehele gebouw en is verantwoordelijk voor het beheer 
en de exploitatie ervan.

In december 2016 is ook het nieuwe gebouw van 
KBS Mattheus opgeleverd. Het KSU-bestuur, heeft in 
overleg met het bestuur van het openbaar onderwijs 
en de gemeente, de verantwoordelijkheid genomen 
voor de exploitatie van het gezamenlijke middendeel 
(gymzaal, ouderlokaal en multifunctionele ruimte). 

School: KBS Paulus
Wijk: Tuindorp
Aantal leerlingen: 417
Aantal medewerkers: 32
Ons motto: Klaar voor jouw toekomst

Schoolleider: Rik Spoelstra

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Wat kun jij? En wat wil jij? Met ons projectmatige lesaanbod 
prikkelen én benutten we de interesses en talenten van iedere 
leerling. Op een persoonlijke, motiverende manier helpen we hen 
uit te groeien tot zelfbewuste, kritische denkers, die klaar zijn voor 
de toekomst. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich niet 
alleen cognitief, maar juist zo breed mogelijk ontwikkelen, en zicht 
krijgen op ál hun talenten.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Het accent ligt op het plusaanbod en projectmatig werken. Het 
vergroten van het plusaanbod draagt bij aan ons uitdagende 
onderwijs en biedt kinderen de kans kritisch te denken en te leren 
leren. Projectmatig werken (bijvoorbeeld Ridders & Kastelen) biedt 
hun de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en in te zetten. 
De skills voor de 21e eeuw komen hierbij ruim aan bod, net als 
sociale vaardigheden.”



10 Het bestuur heeft opdracht gegeven voor de realisatie 
van de nieuwe school(afdeling) KBS Stepping Stones 
aan de Notenbomenlaan. Ook worden aanpassingen 
verricht aan het gebouw dat Stepping Stones samen 
met KBS De Notenboom gebruikt.

Er is opdracht gegeven voor de bouw van een gymzaal 
bij KBS Het Schateiland aan bouwbedrijf Van Driesten 
en voor de bouw van het schoolgebouw voor KBS 
Johannes aan bouwbedrijf BurglandBouw.
Gedurende het jaar is een projectleider accommodatie 
en facilitaire zaken aangesteld. De komende 
tweeënhalf jaar lopen er nog diverse bouw- en 
onderhoudstrajecten. Na die periode (2019) ligt het in 
de bedoeling de staf huisvesting onder te brengen bij 
de manager bedrijfsvoering.

Financiën & Formatie
Het bestuur heeft de volgende documenten 
vastgesteld:
• Bestuursformatieplan 2016-2017
• Jaarverslag 2015
• Meerjarenbegroting 2016-2020
• Geconsolideerde Exploitatiebegroting 2017

Het treasurybeleid van de KSU is herzien naar 
aanleiding van de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016.

Bedrijfsvoering
Vanaf augustus 2016 is er hard gewerkt om de 
Planning & Control-cyclus (P&C), en in generieke zin, 
de administratieve organisatie en interne controle (AO/
IC), nieuw in te richten. Op hoofdlijnen zijn dit de 
wijzigingen, die per 2017 ingaan: 

•  Er is sprake van één (meerjaren)begroting, 
die het financiële kader is voor de geplande 
activiteiten zoals het bestuursformatieplan en de 
investeringsplannen. De processen zijn en worden 
geïntegreerd en rapportages worden aangesloten 
op de begroting. 

•  De relevante elementen van de P&C-cyclus zijn in 
een jaarplanning opgenomen.  

•  Voor de ontwikkeling van leerlingaantallen gaat 
gewerkt worden met scenario’s om risico’s in kaart 
te brengen en te beheersen. 

•  Er wordt per school (en ondersteunende 
eenheden) gerapporteerd over de gehele 
exploitatie, op basis van de vastgestelde begroting. 

•  De begroting wordt opgebouwd uit bouwstenen 
(aangegeven in de planning). Deze zijn voor de 
zomer van 2017 in concept gereed, om na de 
zomer te worden besproken en samengevoegd om 
te komen tot een definitieve begroting. 

Tevens is in 2016 besloten om de financiële 
administratie per 2018 zelf uit te gaan voeren. 
Nu wordt deze nog uitgevoerd door ons 
administratiekantoor. Het doel is om een slag te 
kunnen maken in effectiviteit en efficiëntie. De 
aanpassingen in de administratieve organisatie zijn een 
voorloper hiervan. 

De KSU heeft een contract gesloten met Cogix, een 
bedrijf dat een begrotings- en rapportageprogramma 
levert dat direct op het onderwijs is toegesneden. 

Er hebben drie aanbestedingstrajecten 
plaatsgevonden: voor leermiddelen, voor 
verbruiksmaterialen en voor de ICT-hardware. Voor de 
leermiddelen en verbruiksmaterialen is de opdracht 

gegund aan De Rolfgroep, voor de ICT-hardware aan 
de firma Buyitdirect (voor de periode 2017-2021).

Bestuurlijk
Evaluatie van de organisatiestructuur van de KSU 
heeft geleid tot een aanpassing van die structuur (KSU 
2.0). De functieomschrijving van clusterdirecteur is 
aangepast, de scholen zijn over twee in plaats van vier 
clusters verdeeld en er is een nieuwe functie in het 
leven geroepen: die van directeur primair proces. 

De statuten van de KSU en de Stichting Beheersfonds 
KSU zijn aangepast, evenals het reglement 
College van Bestuur en het reglement Raad van 
Toezicht. Aanpassing was nodig door de landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van governance. De 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) heeft de 
wijziging goedgekeurd. 

Na een samenwerking van twee jaar met de 
Kathedrale Koorschool (KKS) en de ondertekening van 
een intentieverklaring die had moeten uitmonden in 
een bestuurlijke overdracht van de KKS aan de KSU, 
zijn de besprekingen hierover in mei gestrand. Er bleek 
onvoldoende draagvlak. In een afrondend gesprek 
hebben de procesbegeleider en de voorzitter van 
het bestuur van de het bevoegd gezag, de Stichting 
Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek 
(NIKK) het proces geëvalueerd en vooruitgekeken of 
en hoe we verder willen gaan. 

Een bestuurslid heeft deelgenomen aan een 
strategiesessie over de toekomst van Spelenderwijs 
peutercentra. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt. Hieraan 
kan pas invulling worden gegeven als er meer duidelijk 
is over de harmonisatiewetgeving en over de positie 



11van de gemeente (hoe wil de gemeente VVE in de stad 
organiseren).

4.2  Gemeenschappelijke
  Medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) bestond tot de zomervakantie 2016 uit acht 
leden: vijf personeelsleden en drie ouders. Na de 
zomer veranderde er het een en ander. Als eerste 
kwam er een nieuwe voorzitter. De zittingstermijn 
van de voorzitter verliep op 1 augustus 2016, 
waarna hij werd opgevolgd door een lid uit de 
personeelsgeleding. Voorts trad eén personeelslid af 
in verband met onverenigbaarheid met een andere 
functie, en er werd één lid uit de oudergeleding 
benoemd. Vanaf oktober telde de GMR nog zeven 
leden: drie personeelsleden en vier ouders.

In 2016 vergaderde de GMR vijf keer met het 
College van Bestuur. Deze vergaderingen werden 
steeds voorafgegaan door een meningsvormende 
vergadering van uitsluitend GMR-leden (de 
zogenaamde GMR-min). Ook zijn er twee 
ontmoetingen geweest met een delegatie van de Raad 
van Toezicht. 

Na de invoering van een nieuwe CAO PO in 2015 
heeft de KSU gekozen voor het basismodel. Nu de 
implementatie van de nieuwe regelingen voltooid is, 
heeft de GMR in april ingestemd met het besluit van 
het College van Bestuur om drie scholen, bij wijze van 
pilot, de mogelijkheid te bieden om het overlegmodel 
in te voeren.

In het kader van de aanpassing van de 
bestuursstructuur (KSU 2.0) heeft de 
personeelsgeleding van de GMR ingestemd 
met twee nieuwe en een aantal gewijzigde 
functieomschrijvingen en deelgenomen aan diverse 
bovenschoolse sollicitatieprocedures. 

De personeelsgeleding stemde voorts in met 
aanpassing van het beleid met betrekking tot het 
bewegingsonderwijs en het vaststellen van het 
KSU-vakmanschap, en met de keuze voor observatie-
instrument Kapablo.

Tijdens de decembervergadering stemde de 
personeelsgeleding van de GMR in met het 
bestuursbesluit om het vervangingsbeleid aan te 
passen aan de recente wet- en regelgeving.

Vooruitlopend op het van kracht worden van de 
Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen 
op 1 januari 2017 heeft de GMR ingestemd 
met een nieuw GMR-reglement en een nieuw 
Medezeggenschapsstatuut.

School: KBS Wijzer aan de Vecht
Wijk: Zuilen
Aantal leerlingen: 110
Aantal medewerkers: 15
Ons motto: Alles wat aandacht krijgt groeit!

Schoolleider Carmela Tumminaro:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Groep 8 was onrustig, weinig gemotiveerd en scoorde in januari 
zeer matig op de Cito-toetsen. We zijn toen het traject ‘Werken 
aan wat werkt’ gestart, waarbij de kinderen samen benoemen wat 
goed gaat en wat beter kan. Dat levert concrete doelen op als ‘we 
letten op onszelf en negeren negatief gedrag in ons groepje’. De 
kinderen kozen steeds een doel om aan te werken, waarbij ze aan 
de hand van een schaal bepaalden waar ze stonden en waar ze heen 
wilden. Als het doel behaald was werd dit gevierd en een nieuw doel 
gekozen. Het resultaat? De werksfeer ging zo vooruit dat de groep 
bij de IEP-eindtoets boven de bovengrens van de inspectie scoorde!”

Hier leggen wij de nadruk op 2017
“Wij willen meer coöperatieve werkvormen inzetten bij taal, rekenen 
en Engels. Kinderen leren zo beter samenwerken en bij Engels 
kunnen ze actief werken aan het vergroten van hun spreek- en 
luistervaardigheden.” 



12 5. Bericht van de Raad van Toezicht

In 2016 is de Raad van Toezicht zes keer in 
vergadering bijeengeweest. Tweemaal heeft de Raad 
deelgenomen aan een bespreking met de GMR 
(waarvan eenmaal met het College van Bestuur 
en eenmaal zonder). In twee themavergaderingen 
zijn achtereenvolgens aan de orde geweest: ‘KSU 
vakmanschap/professionele cultuur’ en ‘Governance’. 
In de bijeenkomst over vakmanschap en professionele 
cultuur werd ingezoomd op de aanpak die voor het 
management en de scholen is gebruikt om scherp 
te krijgen hoe wij als KSU invulling kunnen geven 
aan onze kernwaarden: eenvoud, aandacht, ruimte, 
verantwoordelijkheid, vernieuwing en plezier. Aan 
deze bijeenkomst namen ook het College van 
Bestuur, de clusterdirecteuren, vier schoolleiders en de 
staffunctionaris P&O deel. 

In de themavergadering over Governance hebben 
we met het College van Bestuur vastgesteld dat we 
als KSU vergevorderd zijn als het gaat om invulling 
geven aan de vastgestelde governance-principes. Een 
aandachtspunt is hoe wij als Raad van Toezicht nog 
beter voeling kunnen ontwikkelen met het werkveld 
en de maatschappelijke context. Dit thema stellen 
we periodiek in onze vergaderingen aan de orde. 
Onderwerpen die dit jaar onze speciale aandacht 
hebben gehad zijn:
•  de benoeming van de nieuwe accountant 

(Mazars);
• de aanpassing van de organisatiestructuur;
• Kathedrale Koorschool;
•  de introductie van tweetalig onderwijs door de 

opzet van Stepping Stones.

Daarnaast hebben we in 2016 gewerkt aan 
actualisering van de statuten en de reglementen voor 
de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Een 
wijziging die we hebben doorgevoerd is de verlenging 
van de benoemingstermijn van de leden van de Raad 
van Toezicht van drie naar vier jaar.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de 
auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de 
remuneratiecommissie. De verslagen van de 
auditcommissie en de kwaliteitscommissie staan 
in paragraaf 5.1 en 5.2. De remuneratiecommissie 
heeft in 2016 met zowel de voorzitter als het 
lid van het College van Bestuur het jaarlijkse 
functioneringsgesprek gevoerd. In deze gesprekken 
heeft de Raad van Toezicht haar waardering 
uitgesproken voor de inzet en de resultaten van het 
College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 
2016 een zelfevaluatie uitgevoerd. Ditmaal zonder 
externe begeleiding. De afspraak is gemaakt dat we 
de zelfevaluatie eenmaal per twee jaar met externe 
begeleiding willen uitvoeren. Hoofdconclusies van de 
evaluatie zijn dat wij als Raad van Toezicht tevreden 
zijn over de samenstelling van en samenwerking 
binnen de Raad van Toezicht en over de afstemming 
met het College van Bestuur. We hebben afgesproken 
dat we de onderlinge communicatie verder gaan 
versterken, onder meer door elkaar tussentijds te 
informeren over zaken waar (een deel van) de Raad 
van Toezicht bij betrokken is. 

Op basis van het rooster van aftreden is per 2016 
de heer P. Lamers toegetreden als lid van de Raad 
van Toezicht en hebben we afscheid genomen van 
mevrouw P. Corsten, die zeven jaar lid is geweest.

5.1  Verslag auditcommissie
In 2015 heeft de KSU een nieuw administratiekantoor 
ingehuurd. De overdracht én het inwerken in de 
materie vergde veel aandacht. De auditcommissie 
heeft hierover ook in 2016 frequent overleg gevoerd 
met de voorzitter van het College van Bestuur en met 
de Manager Bedrijfsvoering. Naar verwachting zal in 
2017 minder vaak overleg nodig zijn.
De auditcommissie heeft zich voorts gebogen over: 
•  de beoordeling van de kwartaalcijfers en op basis 

hiervan advisering, met als doelstelling deze cijfers 
op een kwalitatief hoger niveau te brengen;

•  de jaarrekening (mede in overleg met de externe 
accountant);

•  de begroting over 2017, alsmede de 
geactualiseerde meerjarenbegroting.

De auditcommissie heeft actief meegedacht over 
de keuze en benoeming van de nieuwe externe 
accountant. Voor deze accountant is de jaarrekening 
over 2016 het eerste van drie controlejaren.
Ook heeft de auditcommissie het hernieuwde Treasury 
Statuut van de KSU en de Beheersstichting beoordeeld 
en van een positief advies voorzien.

5.2  Verslag kwaliteitscommissie
In 2016 is de kwaliteitscommissie samen met het 
College van Bestuur tweemaal bij elkaar geweest. 
Aan de hand van de Cito-resultaten en de uitkomsten 
en analyses uit het kwaliteitszorgsysteem Integraal 
is uitvoerig gesproken over de onderwijskwaliteit op 
de verschillende KSU-scholen. Alle scholen hebben 
een basisarrangement. De uitdaging is nu om de 
onderwijskwaliteit op orde te houden en vroegtijdig 
risico’s te signaleren, zodat er actie ondernomen kan 
worden.
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School: KBS Montessori Buiten Wittevrouwen
Wijk: Buiten Wittevrouwen
Aantal leerlingen: 317
Aantal medewerkers: 19
Ons motto: Help mij het zelf doen.

Schoolleider Fleur van Walbeek:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan 
uitblinken van onze leerlingen
“Onze Plusklas is omgedoopt tot Flexklas. Dit maakt beter duidelijk 
dat het om tijdelijke ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen gaat. We werken in modules en beslissen op basis van 
iemands leerbehoefte of hij/zij in aanmerking komt voor deelname. 
Zo kunnen meer kinderen meedoen en uitblinken. We werken 
vanuit Robert Sternberg’s intelligentietheorie, die stelt dat je pas 
succesvol intelligent bent als je analytisch, creatief en praktisch 
denken combineert. Bij een opdracht als ‘ontwerp de cover voor 
je eigen tijdschrift’ zie je dat de ene leerling analytisch aan de slag 
gaat (voor wie, waarover, wat), de ander juist creatief. In de Flexklas 
dagen we ze uit om het vanuit een andere invalshoek te benaderen. 
Zo stimuleren we hun naaste zone van ontwikkeling.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij leggen de nadruk op ons Montessoriaans gedachtegoed. 
Daarmee heb je als leerling goud in handen. Onderwijs in 21e 
eeuwse vaardigheden? Is al inherent aan het montessorionderwijs! 
Dat willen wij meer zichtbaar en meetbaar maken. 
Montessorionderwijs Anno Nu inspireert!”

Aandachtspunt voor de commissie was dat in 2016 
geen bestuursgesprek met de onderwijsinspectie heeft 
plaatsgevonden. Aangegeven is dat dit een gevolg 
was van onvoldoende capaciteit bij de inspectie en een 
wisseling van inspecteur.

6. Voortgang Strategisch Beleidsplan 
2015-2019 ‘De leerling blinkt uit’

De uitvoering van het Strategisch Beleidsplan volgen 
we door middel van de monitor SBP. Daarin hebben 
we de ambities uit het SBP vertaald naar acties en 
doelen tot aan 2019. In 2015 hebben alle scholen op 
basis van het nieuwe SBP hun profiel gedefinieerd en 
hun schoolplannen voor vier jaar opgesteld. In 2016 
hebben we het beleid voorbereid en ontwikkeld om 
de doelen te realiseren en uit te voeren en de scholen 
daarbij te ondersteunen. 2017 en 2018 zullen in het 
teken staan van uitvoering en implementatie.

Reflectiemoment: miniconferentie ‘Twee jaar op weg: 
Wrijving en Glans!’
In november 2016 waren we op de helft van deze 
planperiode: een goed moment om terug én vooruit 
te blikken. We hebben dat gedaan door middel van 
een mini-conferentie, waarvoor alle schoolleiders met 
elk een lid uit hun team, de clusterdirecteuren, de 
beleidsstaf, het Managementteam, het College van 
Bestuur, de GMR en de Raad van Toezicht uitgenodigd 
waren (zo’n 80 personen). We hebben ons bij de 
voorbereiding, de uitvoering van de dag én de follow-
up laten ondersteunen door Beekveld & Terpstra, die 
ook betrokken is geweest bij de totstandkoming van 
het plan. Tijdens het ochtendprogramma blikten we 
in groepjes terug op wat gelukt was en wat niet en 
wat de succesverhalen waren. In de middag keken 
we vooruit: Wat ligt er nog voor ons? Wat hebben 
we daarvoor nodig? De dag bracht de deelnemers 
veel inspiratie en er werden verbindingen gelegd 
tussen verschillende geledingen uit de organisatie. 
De opbrengsten zijn verzameld en op verschillende 
manieren beschikbaar gemaakt, zoals in de vorm 
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schoolleiders en MT-leden de uitkomsten bespreken in 
hun teams en in de staf. 

In 2016 hebben we binnen ieder thema de volgende 
stappen gezet:

6.1  Thema 1: Profilering

6.1.1 Profilering van het KSU-merk
Promotiefilm KSU
Voor de stichting is een nieuw promotiefilmpje 
gemaakt, in lijn met ‘De leerling blinkt uit’. Twee 
leerlingen van KBS Ludger, Sarah en Lucca, presenteren 
het filmpje en laten zien waar de KSU voor staat. Het 
filmpje wordt gebruikt in de presentatie naar ouders, 
externe partners en nieuwe medewerkers.

Imago-onderzoek
Via een online vragenlijst is een imago-onderzoek 
gehouden onder medewerkers, ouders en externe 
partners van de KSU. 
De belangrijkste resultaten:
•  De naamsbekendheid van de KSU onder ouders 

is hoog; spontane naamsbekendheid is 72%, 
geholpen naamsbekendheid is 91%.

•  Veel ouders hebben geen duidelijk beeld van de 
KSU; wel is de groep ouders die een positief beeld 
heeft van de KSU veel groter dan de groep ouders 
die een negatief beeld heeft. Datzelfde geldt voor 
de medewerkers: 77% heeft een positief tot zeer 
positief beeld en 23% van hen geeft aan een 
negatief beeld te hebben van de KSU. Hierbij moet 
aangetekend worden dat de verschillen tussen 

scholen erg groot zijn.
•  Opvallend is de lage bekendheid van onze 

gezamenlijke visie ‘De leerling blinkt uit’. Dat 
geldt voor ouders, maar ook voor een grote 
groep medewerkers (bij elkaar 44%). Er ligt een 
uitdaging voor de KSU om de resterende twee 
à drie jaar van de beleidsperiode de visie goed 
‘tussen de oren’ van medewerkers en vervolgens 
van ouders te krijgen. 

•  Ouders en medewerkers vinden de 
kernwaarden ‘eenvoud’, ‘aandacht’, ‘ruimte’, 
‘verantwoordelijkheid’ en ‘plezier’ (zeer) goed 
passen bij de school van hun kind(eren) of de 
school waar zij werkzaam zijn. Het oordeel van 
ouders en medewerkers loopt enigszins uiteen wat 
betreft de kernwaarde ‘vernieuwing’: medewerkers 
vinden die kernwaarde zeer goed passen bij hun 
school, ouders vinden die kernwaarde redelijk 
passen bij de school van hun kind(eren).

•  De stelling ‘De school heeft een duidelijke 
katholieke identiteit’ heeft geresulteerd in een 
verwarrende uitslag. Medewerkers en ouders 
beoordeelden deze stelling over het algemeen niet 
bevestigend. Maar wat is een duidelijke katholieke 
identiteit? De vraagstelling is achteraf niet helder 
genoeg geformuleerd. Wat de één een duidelijke 
katholieke identiteit noemt, kan een ander als ‘te 
aanwezig’ bestempelen en weer een ander vindt 
het niet expliciet genoeg. Al met al vraagt dit 
resultaat om nader onderzoek, waarbij de canon 
van de KSU het uitgangspunt zal zijn.

Hoe nu verder?
De clusterdirecteuren hebben met de schoolleiders 
besproken of de uitkomsten van het imago-onderzoek 
herkenbaar zijn voor de scholen en of de uitkomsten 

te verklaren zijn. De scholen formuleren acties om 
(nog) betere uitkomsten te behalen over twee jaar. 
We streven naar ‘uitblinkende’ resultaten, zodat 
iedereen weet en voelt dat de KSU de leerling wil laten 
uitblinken.

6.1.2 Profilering van de scholen
In de communicatie is het voor de scholen 
belangrijk om een duidelijke relatie te leggen 
tussen de kernboodschap van de KSU en hun eigen 
profielboodschap. Daarom is een pilot gestart om dit, 
samen met een extern bureau, vorm te geven in een 
PR-plan. Vijf scholen, te weten KBS De Notenboom, 
Mattheus, Johannes, Het Schateiland en SBO St. 
Maarten, hebben deze pilot afgerond. Scholen zijn 
gebaat bij ondersteuning op dit vakgebied.

6.1.3 Communicatie, PR en uitstraling
Er is een basis gelegd voor een online 
communicatietoolkit voor de scholen. Schoolleiders 
kunnen hiermee communicatiemiddelen in lijn met de 
opmaak van de website bestellen. 

6.2  Thema 2: Pijlers voor    
  Talentontwikkeling

6.2.1 Basis op orde
De basis op orde hebben en houden is een 
voorwaarde om het onderwijs verder te kunnen 
verbeteren, zodat we leerlingen kunnen laten 
uitblinken:
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School: KBS St. Jan de Doper
Wijk: Hoograven
Aantal leerlingen: 193
Aantal medewerkers: 22
Ons motto: Samen wijs

Schoolleider Barbara van Huizen:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Er is veel aandacht voor differentiatie. We spelen in op de 
behoeften van de sterkere, de gemiddelde én de zwakkere leerling. 
In 2016 hebben we extra ingezet op de plusgroep, een soort 
RT+, waar gewerkt wordt aan de zeven uitdagingen waar (hoog)
begaafde kinderen tegenaan lopen (Koenderink, 2012). Ook 
zorgen we ervoor dat er uitdagender werk is; in alle groepen is 
verrijkingsmateriaal te vinden, zoals ontdekbakken. Deze leerstof 
wordt aangeboden in plaats van de basisstof en sluit meer aan bij 
het niveau van (hoog)begaafde leerlingen. Zo kunnen zij zich op een 
hoger niveau ontwikkelen.”  

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij leggen de nadruk op samenwerken. Dit sluit aan bij ons motto 
‘Samen Wijs’, en het is een belangrijke 21st century skill. Onze 
ambitie als school is te komen tot leren van en met elkaar. Door als 
team nadrukkelijk meer samen te werken willen we de kinderen 
het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet goed volgen 
nietwaar?”

ICT en 21e-eeuwse vaardigheden
In 2016 zijn we gestart met het uitwerken van 
de 21e-eeuwse vaardigheden. Wat verstaan we 
hieronder? En hoe zorgen we ervoor dat deze 
vaardigheden aan bod komen in de dagelijkse 
lespraktijk? Een belangrijke rol was hierbij 
weggelegd voor onze iCoaches. Tijdens hun 
netwerkbijeenkomsten hebben zij de vaardigheden 
die door het SLO zijn uitgewerkt bestudeerd en 
gekoppeld aan de huidige lessen. De focus lag daarbij 
op de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’; hieronder 
verstaan we computational thinking (creatief 
denken over het inzetten van digitale tools om een 
probleem op te lossen), ICT-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden en mediawijsheid. 
Uit de ervaringen van de iCoaches die zij tijdens 
de netwerkbijeenkomsten uitwisselden, bleek 
dat leerkrachten meer houvast nodig hebben; de 
21e-eeuwse vaardigheden komen niet structureel 
en doelgericht aan de orde. Inbedden in bestaande 
leergebieden is de meest kansrijke optie om dat te 
realiseren. 

Leerkrachten professionaliseren zich ook op het 
gebied van ICT. We onderscheiden startbekwame, 
basisbekwame en vakbekwame leerkrachten. We 
streven naar (meer) vakbekwame leerkrachten, die 
in staat zijn een leerarrangement voor de individuele 
leerling samen te stellen, al dan niet gebruikmakend 
van digitale middelen. In de KSU-academie, die 
in 2017 ontwikkeld wordt, zullen meerdere ICT-
oefenmodulen worden opgenomen om dit leerproces 
te faciliteren. 

In 2016 is veel aandacht besteed aan de wet op 
de privacy: zijn de leerlinggegevens wel veilig? 

Hoe vindt de uitwisseling van gegevens plaats? 
In aansluiting hierop hebben we meerdere 
bewerkersovereenkomsten afgesloten met onze 
partners (ParnasSys, Cito, en dergelijke) en een nieuw 
protocol geschreven voor veilig intern gebruik van 
internet en e-mail. Na goedkeuring door de GMR 
zal dit nieuwe protocol worden besproken in de 
teamvergaderingen, zodat de leerkrachten op de 
hoogte zijn van de regels.

Opbrengsten
Hoewel de ambitie hoger is, betekent ‘de basis op 
orde hebben’ dat alle KSU-scholen minimaal en 
duurzaam scores behalen boven de Cito-ondergrens. 
17 scholen namen in 2016 de Cito-toets af en 4 
scholen maakten gebruik van de IEP. Dit leverde de 
volgende resultaten op: 
•  7 scholen behaalden een score onder de 

ondergrens;
•  4 scholen scoorden boven de ondergrens en onder 

het landelijk gemiddelde;
•  5 scholen scoorden tussen het landelijk gemiddelde 

en de bovengrens van de inspectie;
•  5 scholen scoorden boven de bovengrens van de 

inspectie.

We zien daarmee iets lagere opbrengsten ten opzichte 
van 2015. In sommige gevallen kwam die lagere 
score voor scholen als een verassing: zij hadden op 
grond van de gegevens uit het LOVS op hogere scores 
gerekend. Twee redenen zouden hieraan debet zijn: 
het verplaatsen van het tijdstip waarop de Cito-
eindtoets werd afgenomen (van februari naar april) en 
het afgenomen ‘belang’ van de Cito-eindtoets in het 
licht van het schooladvies. In 2017 gaan we analyseren 
hoe de uitslagen zich verhouden tot de gegevens 
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geen aanwijzingen dat de kwaliteit onder druk staat, 
integendeel. De KSU zou de lijn, zoals die zich in 2015 
aftekende, moeten kunnen vasthouden.

6.2.2 Plusaanbod
De KSU wil op al haar scholen een uitdagende 
en rijke leeromgeving bieden, zodat leerlingen 
kunnen uitblinken. We willen dat onze scholen de 
lat hoog leggen als het gaat om een goed aanbod 
voor cognitief getalenteerde leerlingen. En er is een 
plusaanbod.     

Cognitief getalenteerde kinderen
In 2016 hebben de laatste twee KSU-scholen een 
begeleidingstraject met Novilo doorlopen, om een 
goed onderwijsaanbod voor cognitief getalenteerde 
kinderen te kunnen aanbieden. In augustus 2016 
hadden daarmee al onze scholen minimaal Novilo fase 
3 gerealiseerd: een belangrijke mijlpaal uit ons SBP. 
De 5a-scholen (KBS De Achtbaan, Paulus, St. 
Dominicus en De Spits) hebben een hogere ambitie 
geformuleerd en hiervoor een meerjarenplan 
opgesteld. Zij werken sinds 2015 samen aan 
ontwikkeling en kennisdeling en worden daarbij 
gefaciliteerd vanuit gezamenlijke middelen. In 2016 is 
hier opnieuw €14.000,- voor beschikbaar gesteld. Dit 
geld wordt besteed aan gezamenlijke studiedagen, het 
opleiden van specialisten in de teams en de inzet van 
vakleerkrachten.

De aandacht voor de onderwijsbehoeften van 
hoogbegaafde leerlingen is binnen de KSU 
onverminderd hoog. We merken ook dat de vraag 
van binnen én van buiten de stad Utrecht naar het 
voltijds HB-onderwijs nog steeds toeneemt. Per 
augustus 2016 is de afdeling voor HB-onderwijs op 
KBS De Spits opnieuw met een groep uitgebreid. 
De KSU heeft nu een capaciteit voor 140 leerlingen. 
Voor de uitbreiding op KBS De Spits heeft de KSU 
voor eigen rekening lokalen verbouwd en ingericht. 

Omdat het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO 
de voorziening nog niet als noodzakelijk erkent in het 
kader van passend onderwijs, kan de KSU namelijk 
geen beroep doen op de huisvestingsverordening om 
voltijds HB-groepen te huisvesten. In 2016 is er vanuit 
het SWV wel een onderzoek gestart naar het in kaart 
krijgen van een dekkend netwerk aan voorzieningen, 
waaronder het voltijds HB-onderwijs, en dat is 
hoopvol. Daarmee staat het onderwerp eindelijk op 
de agenda. De KSU hoopt dat in 2017 het voltijds 
HB-onderwijs erkenning krijgt, en een plaats binnen 
het passend onderwijs. Tot 2019 maken wij in ieder 
geval € 100.000,- vrij uit de algemene reserves om dit 
onderwijs mogelijk te kunnen maken. 

VVTO en TTO
KBS Op De Groene Alm is de eerste en tot op heden 
enige school in de stad die het EarlyBird-certificaat 
heeft ontvangen. KBS St. Dominicus en Wijzer aan 
de Vecht zullen hun certificaat in 2017 behalen. 
KBS De Spits en KBS St. Jan de Doper zullen in 
2017 voor het eerst gevisiteerd gaan worden. KBS 
Mattheus is begonnen met de voorbereiding van 
vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) en Hof ter 
Weide overweegt te starten in 2017. Vanuit het 
onderwijsbudget worden de kosten van de licentie, 
begeleiding en de visitatie vergoed (€ 20.000,-).
Per augustus 2016 is de KSU gestart met tweetalig 
onderwijs (tto) op twee nieuwe scholen: KBS Stepping 
Stones in wijk Oost en KBS Onder De Bogen in 
stadscentrum Leidsche Rijn. Deze nieuwe scholen 
zullen vanaf de kleutergroepen een aanzienlijk deel 
van de lessen in het Engels gaan geven, als onderdeel 
van hun profiel internationalisering. 
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School: KBS De JazzSingel
Wijk: Terwijde/Leidsche Rijn
Aantal leerlingen: 142
Aantal medewerkers: 11
Ons motto: De JazzSingel zet de toon!

Schoolleiders Esther van Wijnbergen & Judith van Twist:

Zo dragen onze buitenschoolse partners bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Samen met KOPA hebben wij ons kunstonderwijs vormgegeven. 
Er zijn het afgelopen jaar dansworkshops georganiseerd voor 
kinderen en team. Daarbij kwamen onbekende kwaliteiten 
tevoorschijn. Het is mooi om te zien hoe kinderen zich leren 
te uiten op muziek, hoe ze moeten samenwerken om tot een 
geheel te komen, hoe ze leren een groep aan te sturen om tot 
een gezamenlijke dans te komen. Het is boeiend om te zien wie 
de non-verbale leiding durft te nemen. Zo kan ieder kind hier zijn 
eigen toon zetten.”

Hier leggen wij de nadruk op 2017
“In 2017 gaan we samen met het UCK, KOPA en MEI030 aan de 
slag met een doorgaande leerlijn muziek. Verder doet groep 3 mee 
aan de pilot van de nieuwste versie van Pluspunt. En verschillende 
leerkrachten gaan de cursus “Met sprongen vooruit” voor groep 
1 t/m 8 volgen, zodat zij zorgen voor een goede basis van ons 
rekenonderwijs.” 

Wetenschap & Techniek
KBS Op De Groene Alm, Wijzer aan de Vecht, De Spits 
en Hof ter Weide vormen samen een kennisnetwerk 
dat regelmatig bijeenkomt. EduScience ondersteunt 
hen in hun zoektocht om het wetenschaps-, natuur- 
en technologieonderwijs verder te ontwikkelen. 
KBS Op De Groene Alm is een zogeheten 
‘vindplaatsschool’ geworden: een school die uitblinkt 
in wetenschap & techniek en talentontwikkeling. 

Als vindplaatsschool laat Op De Groene Alm andere 
scholen in de regio delen in de kennis en good 
practices die zij heeft opgedaan op het terrein van 
W&T. De rol van vindplaatsschool is toegekend door 
het Wetenschapsknooppunt.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur is een heel erg breed domein. 
Schilderen, beeldhouwen, tekenen, theater, muziek, 
museumbezoek, toneel, film: het valt er allemaal 
onder. KBS De JazzSingel, KBS Johannes, KBS De 
Achtbaan, KBS Hof ter Weide en SBO St. Maarten 
hebben dit als profiel gekozen en vullen dat allemaal 
op hun eigen manier in.

Drie jaar geleden is vanuit de gemeente ingezet 
om te komen van een aanbod gerichte financiering 
naar een vraag gerichte financiering. Gefaseerd over 
drie jaar zijn de middelen voor cultuureducatie per 
augustus 2016 daarmee uiteindelijk bij al de scholen 
zelf terecht gekomen. Zij kunnen daarmee zelf hun 
kunst & cultuur-curriculum vormgeven en de partners 
zoeken met wie zij voor de invulling daarvan willen 
samenwerken. Die transitie is succesvol verlopen. 

6.3  Thema 3: Professionalisering  
Professionalisering is een van de belangrijkste thema’s 
van het SBP. 

Professionalisering schoolleiders  
Het professionaliseren van schoolleiders had in 
2016 twee pijlers: leiderschap en leren omgaan met 
observatie-instrument Kapablo. 

In 2016 is een leiderschapsprogramma ontwikkeld 
in samenwerking met Academica Business College. 
Medio november bezochten alle schoolleiders, 
het College van Bestuur, de clusterdirecteuren en 
enkele stafleden de door Academica georganiseerde 
conferentie “Making shift happen” in de Beurs 
van Berlage. Dit was een mooie aftrap voor het 
leiderschapsprogramma, dat in 2017 en 2018 
uitgerold zal worden. 
Schoolleiders zijn op basis van cao-afspraken vanaf 
2017 verplicht om gebruik te maken van een 
gevalideerd observatie-instrument om leerkrachten 
te kunnen beoordelen. De KSU heeft gekozen 
voor Kapablo. Dit observatie-instrument maakt 
leerkrachtvaardigheden op pedagogisch en didactisch 
belangrijke gedragsfactoren meer inzichtelijk, met als 
doel de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen 
en te verbeteren. Alle schoolleiders zijn eind 2016 
getraind en persoonlijk begeleid in het werken met 
Kapablo. 

Professionalisering leerkrachten
In 2016 hebben we gewerkt aan de contouren van 
een eigen professionaliseringsaanbod. Hierbij wordt 
de link gelegd naar het KSU-vakmanschap en naar 
de doorgroei van start- tot vakbekwaam die elke 
leerkracht volgens de cao moet maken. Daarbij 
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vanaf 2017 wettelijk verplichte herregistratie in het 
lerarenregister.  

KSU-vakmanschap 
De eerste belofte binnen het thema 
‘Professionalisering’ is te komen tot een gedefinieerd 
KSU-vakmanschap. Wat houdt KSU-vakmanschap in? 
In het eerste kwartaal van 2016 hebben we op deze 
vraag een antwoord geformuleerd in de vorm van 
een KSU-standaard, bestaande uit de bouwstenen 
‘KSU’ (organisatie, identiteit, kernwaarden) en 
‘bekwaamheid’ (bekwaamheidseisen in de Wet op de 
beroepen in het onderwijs (wet BIO) en doorgroei van 
start- naar basis- en vakbekwame leerkracht). 

6.4  Thema 4: Professionele cultuur 
Voor een professionele cultuur zijn het ontwikkelen 
van leiderschap en het concretiseren en borgen van 
normen, waarden en gedrag de meest essentiële 
onderdelen. Met betrekking tot dat laatste hebben 
we in 2016 diepgaand nagedacht over de KSU-
kernwaarden. Zij  vormen het fundament van onze 
professionele cultuur. Kernwaarden hebben echter 
alleen betekenis als er werkelijk naar ‘geleefd’ wordt. 
Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorgen we 
ervoor dat alle medewerkers een vertaalslag kunnen 
maken van de kernwaarden naar hun eigen, dagelijkse 
praktijk? In speciale sessies voor de Raad van Toezicht, 
het College van Bestuur, de schoolleiders, het KSU-
kantoor en de helft van de scholen (de andere helft 
volgt in 2017) zijn de kernwaarden aan de hand 
van de KSU-waardenmeetlat geconcretiseerd en 
vertaald naar concrete afspraken. Deze sessies werden 
georganiseerd en begeleid door ‘Business Openers’.

6.5  Thema 5: Gericht partnerschap

6.5.1  Partnerschap met ouders
Als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen 
zien wij ouders als de belangrijkste partners van de 
school. Met de  introductie van Social Schools in 
2015 hebben we dit concreet ondersteund. In 2016 
hebben we gewerkt aan de verdere implementatie 
en effectiever gebruik. Social Schools is namelijk niet 
alleen een tool om ouders te informeren, het is juist 
ook bedoeld om ouders te betrekken bij het onderwijs 
van hun kinderen. De KSU-scholen slagen daar goed 
in: ze bereiken dankzij Social Schools meer ouders. 
Meer en meer ouders maken er actief gebruik van. 
Voor verreweg de meeste leerkrachten is het een 
vanzelfsprekend medium geworden.

Daarnaast zien we dat er op steeds meer scholen 
activiteiten worden georganiseerd waarbij ouders 
gericht worden ingezet en betrokken bij het onderwijs 
aan hun kinderen, denk aan talentenmiddagen. 
Daar gaat wel een traject aan vooraf van informeren, 
ondersteuning bieden in de thuissituatie en 
meedenken (bijvoorbeeld via klankbordgroepen en 
ouderavonden). Zo worden ouders onderdeel van het 
onderwijs aan hun kinderen.

6.5.2 Voor- en vroegschoolse 
  educatie (VVE) 
De voor- en vroegschoolse educatieve voorzieningen 
in onze scholen worden ervaren als een grote 
meerwaarde voor de leerlingen. Juist voor kinderen 
die opgroeien in een achterstandssituatie vormt de 
VVE de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. 

Onze partner waarmee we de VVE vormgeven is 
‘Spelenderwijs’. In 2016 is dit partnerschap verder 
gegroeid. We zien op steeds meer scholen dat 
informeren plaats maakt voor afstemming en een 
gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling. Gezamenlijke 
studiedagen voor medewerkers van Spelenderwijs 
en leerkrachten van de KSU zijn dan ook geen 
uitzondering meer. Dit komt de ontwikkeling en de 
kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen ten 
goede. De KSU wil deze samenwerking de komende 
jaren voortzetten en waar mogelijk intensiveren. 
In het licht van de aanstaande harmonisatie van 
voorschoolse voorzieningen hebben we met de 
gemeente en collega-schoolbesturen vooruitgekeken 
naar de wijze waarop in de toekomst de VVE 
georganiseerd zou kunnen worden. De KSU staat op 
het standpunt dat de kwaliteit en het bereik het meest 
gediend zijn door voortzetting van de huidige situatie 
en zet daar bestuurlijk op in. Met één partner zijn 
de lijnen kort, kunnen stadsbreed op bestuursniveau 
afspraken gemaakt worden, worden efficiency-
voordelen behaald en is er ruimte voor ontwikkeling 
en kennisdeling. 

6.5.3  Partnerschap met   
  opleidingsinstellingen 
De KSU heeft educatieve partnerschappen met twee 
opleidingsinstituten: De Marnix Academie en de pabo 
van de Hogeschool Utrecht. Wij nemen daarin onze 
verantwoordelijkheid voor het mede-opleiden van 
studenten in de scholen. Tevens willen wij zo mede-
zorgdragen voor kwalitatief goed, nieuw personeel én 
ons huidige personeel faciliteren bij hun ontwikkeling. 
Om de kwaliteit van onze scholen als 
‘opleidingsschool’ te garanderen zijn we bezig hen 
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School: KBS De Pijlstaart
Wijk: Pijlsweerd
Aantal leerlingen: 136
Aantal medewerkers: 16
Ons motto: De kunst van het leren!

Schoolleider Michiel Duffels:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“De kracht van De Pijlstaart is het persoonlijk contact. Dat begint met 
de schoolleider die ’s ochtends iedereen welkom heet bij de deur en 
eindigt met de leerkracht die zijn leerlingen een hand geeft voor ze 
weer naar huis gaan. We betrekken ouders bij de schoolorganisatie, 
investeren in De Vreedzame School, organiseren groepsoverstijgende 
activiteiten en werken aan een cultuur waarin fouten maken wordt 
gezien als een kans om te leren.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij gaan een leerlijn muziekeducatie ontwikkelen. Wie samen 
muziek maakt leert immers allerlei vaardigheden inzetten die ook 
elders bruikbaar zijn: doelen stellen,  evalueren, problemen oplossen. 
Ook gaan wij ons verdiepen in ‘teach like a champion’. In deze 
training maak je kennis met de succesvolle werkwijzen van excellente 
leraren. Je leert hoe je leerlingen een actieve(re) rol kunt laten spelen 
in de klas om het beste uit hen te halen. Op weg van vakmanschap 
naar kunstenaarschap!

hiervoor te certificeren. In 2016 zijn vijf scholen die 
samenwerken met de HU gecertificeerd. In 2017 
zullen de andere twee scholen volgen. Ook voor 
de scholen die (gaan) samenwerken met de Marnix 
Academie lopen certificeringstrajecten. Wij streven 
ernaar om KSU-scholen die nog niet samenwerken 
met een opleidingsinstituut aan te laten sluiten bij de 
Marnix Academie. De reden hiervoor is dat de Marnix 
Academie als beste pabo in de provincie Utrecht naar 
voren komt (bron: keuzegids HBO 2016). De opleiding 
groeit snel en zoekt meer partnerscholen in de stad 
Utrecht. 

Samen met de Marnix Academie en de pabo van de 
HU verzorgen we voor het zittende personeel bij- en 
nascholingen. Ook organiseren we voor de scholen 
relevant onderzoek, dat past bij hun ontwikkeling 
en bij de speerpunten uit het SBP, bijvoorbeeld op 
het gebied van internationalisering en tweetaligheid, 
hoogbegaafdheid en co-teaching. 
Tot slot werken we ook intensief samen met 
Academica Business College, onze partner voor het 
leiderschapstraject voor leidinggevenden binnen de 
KSU. 

7. Onderwijs en kwaliteit

7.1  Inspectie van het Onderwijs 
De inspecteur heeft in 2016 op drie KSU-scholen het 
kwaliteitsonderzoek afgenomen (KBS St. Dominicus, 
Ludger en De Kameleon). Al deze scholen behielden 
het basisarrangement. Gezien de transitie naar het 
vernieuwde toezicht, de wisseling van inspecteur 
en het feit dat er voor de inspectie geen bijzondere 
of noodzakelijke aanleiding was, is er in 2016 geen 
regulier bestuursgesprek gevoerd. 
Vanaf oktober 2016 wordt het nieuwe 
onderzoekskader gebruikt. Verschillende KSU-scholen 
hebben daarmee in de pilotfase reeds kennisgemaakt. 
De scholen wordt gevraagd om zichzelf te beoordelen 
op een zestal vaste standaarden:
• Zicht op ontwikkeling
• Didactisch handelen
• Veiligheid
• Resultaten
• Kwaliteitszorg
• Kwaliteitscultuur

De bezochte KSU-scholen scoorden op deze 
standaarden voldoende tot goed. Hun zelfbeoordeling 
en het oordeel van de inspectie kwamen grotendeels 
overeen. De scholen ontvingen bruikbare adviezen 
van de inspecteur met betrekking tot het behalen 
van hun ambities. De KSU staat positief ten opzichte 
van het nieuwe inspectiekader, omdat dit veel meer 
uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van 
scholen inzake de inrichting en het beheer van hun 
kwaliteitszorgsysteem en het beter aansluit bij de 
schoolontwikkeling. 
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Vanuit de gemeente en/of gezamenlijk met andere 
schoolbesturen wordt er stedelijk beleid gemaakt 
dat de KSU naar de organisatie moet vertalen of 
implementeren. Dat beleid is opgenomen in deze 
paragraaf.

7.2.1 Cultuureducatie en muziekeducatie
In augustus 2014 is de nieuwe gemeentelijke 
beleidsregel “Cultuureducatie” vastgesteld en is 
gestart met het drie jaar durende implementatieproces. 
De kern van dit nieuwe beleid is ‘vraaggestuurd 
werken vanuit de visie van de school’. In augustus 
2016 zijn de laatste KSU-scholen begonnen het 
nieuwe beleid vorm te geven en in te voeren. 
Daarmee geven alle KSU-scholen nu uitvoering aan de 
beleidsregel “Cultuureducatie”.
In het najaar van 2015 was het mogelijk om bij het 
Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag in te 
dienen voor subsidie voor het muziekonderwijs. 
In 2016 hebben een groot aantal KSU-scholen 
deze subsidie toegekend gekregen. Dit biedt de 
mogelijkheid om in samenwerking met externe 
experts muziekonderwijs vorm te geven dat een echte 
meerwaarde heeft.

7.2.2 Onderwijs Achterstanden Beleid
In 2016 heeft de KSU wederom vanuit het 
onderwijsachterstandenbeleid subsidiemiddelen 
ontvangen. Dankzij deze (onmisbare) gelden 
kunnen we de noodzakelijke investeringen doen in 
het onderwijs aan leerlingen met een (met name) 
taalachterstand. De gelden zijn op de volgende wijze 
ingezet:

•  Veertien KSU-scholen met een vroegschool 
hebben de subsidie gebruikt voor het aanstellen 
van een parttime 2e leerkracht (€ 312.000). 
De vroegscholen hebben ook extra middelen 
ontvangen voor professionalisering (€ 65.000) en 
ouderbetrokkenheid (€ 45.000)

•  Vijftien scholen hebben subsidie ontvangen voor 
taalondersteuning aan groep 3 en 4 (zogenaamde 
schakelgelden € 290.000)

•  Zeven scholen hebben de subsidie 
leertijduitbreiding gebruikt om hun lesaanbod 
uit te breiden. 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. (€ 412.452)

•  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.

7.2.3  POVO
De schoolbesturen voor primair onderwijs (PO) en 
voortgezet onderwijs (VO) in de gemeente Utrecht 
beschouwen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor 
een goed verlopende overstap van PO naar VO. Zij 
zijn verenigd in het bestuurlijk overleg POVO, waarin 
zij voorstellen en actualiteiten bespreken. Hoewel alle 
schoolbesturen VO en PO uit de stad uitgenodigd zijn 
om deel te nemen, zijn het veelal de grote besturen, 
waaronder de KSU, die actief zijn in dit overleg.  
Om de overgang PO-VO zo goed mogelijk te laten 
verlopen is de POVO-procedure ontwikkeld. Hierin 

zijn afspraken over advisering en toelating tot het 
voortgezet onderwijs opgenomen, om de overstap 
te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat een 
maximaal aantal kinderen op een VO-school van eerste 
of tweede voorkeur terecht komt.

De stedelijke werkgroep POVO heeft in dit traject een 
signalerende en ondersteunende rol. De werkgroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van besturen in 
het PO en het VO, van de gemeente Utrecht en 
van Sterk VO (het samenwerkingsverband van het 
voortgezet onderwijs in de stad Utrecht, waarbij de 
uitvoeringsorganisatie POVO is ondergebracht) en doet 
aanbevelingen ter verbetering van de procedure zelf 
en de uitvoering ervan. 

In 2015 is voor het eerst wettelijk geregeld dat het 
advies van de basisschool leidend is in de keuze 
voor een V(S)O-school. Vanwege het verschuiven 
van de Eindtoets tot na de advisering, kan een 
Eindtoetsuitkomst aanleiding geven tot een verplichte 
heroverweging van het afgegeven advies. Bij 96 van 
de 656 KSU-leerlingen die in 2016 in groep 8 zaten 
heeft een verplichte heroverweging plaatsgevonden. 
In 45 gevallen heeft dat geleid tot een bijstelling van 
het advies.

7.2.4  UOA
In de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) participeren 
de vier grote PO-besturen van de stad, de twee 
grootste VO-besturen, de HU, de Marnix Academie, 
de Universiteit Utrecht, de beide ROC’s, Spelenderwijs 
en een vertegenwoordiging van de kinderopvang. 
De UOA heeft drie jaar geleden een nieuwe agenda 
met ambities en doelstellingen geformuleerd. Onder 
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School: KBS Marcus
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 308
Aantal medewerkers: 33
Ons motto: Stevig de wereld in!

Schoolleider Kristie de Jong: 

Zo dragen de kwaliteiten van onze leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Onze leerkrachten hebben hun vaardigheden op het gebied van 
rekenen versterkt. Hiervoor is een rekenwerkgroep opgericht. De 
leden hiervan gaan bij collega’s op klasbezoek en zijn daardoor echt 
in staat het rekenonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Onder 
leiding van diezelfde rekenwerkgroep hebben de leerkrachten 
tijdens studiedagen alle lessen beoordeeld op hun bijdrage aan 
goed rekenonderwijs en de leerdoelen. Dat betekende schrappen, 
aanpassen, samenvoegen. De leerkrachten zijn echt met hun vak 
bezig en krijgen meer grip op de lessen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Na rekenen gaan we ook op het vakgebied taal onze vaardigheden 
verbeteren. Leerkrachten gaan aan de slag met het onderwijs dat 
ze zelf hebben ontwikkeld, gekoppeld aan de lesdoelen die de 
leerlingen moeten behalen. Dat zorgt voor betrokkenheid. En je hebt 
betrokken leerkrachten nodig om de leerlingen te laten uitblinken.” 

het motto ´Utrecht daagt je uit!´ wordt via een 
zestal bestuurlijke tafels gezamenlijk gewerkt aan de 
realisatie hiervan. Deze tafels zijn gevormd rondom 
de zogeheten overgangen (leerlingen die van de ene 
vorm van onderwijs of educatie overgaan naar de 
andere, zowel verticaal als horizontaal).
De KSU participeert vijf van deze zes tafels, te weten: 
Leerlijn 10-14, Rijk en Breed aanbod, Educatief 
partnerschap met ouders, IKC en professionele 
leergemeenschap. De KSU draagt niet alleen bij aan 
de UOA-doelen via de gezamenlijke UOA-tafels, 
maar ook via de realisatie van de SBP-ambities, 
zoals het plusaanbod, de vormgeving van educatief 
partnerschap met ouders, het partnerschap met VVE 
(Spelenderwijs) en met de pabo’s (zie hoofdstuk 6). 

7.3  Kwaliteitsmanagement 
  en kwaliteitszorg 
In 2013 heeft de KSU haar kwaliteitsbeleid vastgesteld. 
Het kwaliteitszorgsysteem Integraal dat in dat kader 
is aangeschaft en vervolgens geïmplementeerd 
in de scholen, vervult daarbij een belangrijke 
ondersteunende rol. De indicatoren van de inspectie 
zijn volledig verwerkt in de standaardinrichting van 
Integraal. In overleg met de clusterdirecteur kunnen 
scholen ervoor kiezen om streefdoelen en/of eigen 
kwaliteitsdomeinen toe te voegen, zodat de inrichting 
volledig op de school toegespitst is. Zo geven wij 
kwaliteitszorg vorm vanuit de onderzoekende 
cultuur die wij voorstaan en die past bij een lerende 
organisatie. 
In het schoolplan 2015-2019 hebben de scholen 
beschreven hoe 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 meegenomen in de jaarlijkse evaluatie, waarin 
ook de opbrengsten en het eventuele inspectiebezoek 
worden meegenomen. Deze evaluatie leidt tot het 
jaarplan voor het komende schooljaar en hiermee is de 
PDCA-cyclus (Plan, Do, Act, Check) rond.
Sinds 2014 stelt de staf twee keer per jaar een brede 
kwaliteitsrapportage samen voor het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht. Dat gebeurt als de 
tussenopbrengsten en eindopbrengsten beschikbaar 
zijn. Het bestuur bespreekt deze rapportages met de 
kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. 
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8.1  Voortgang
Het onderwerp ‘identiteit’ staat regelmatig op de 
agenda van de clustervergaderingen. De schoolleiders 
in de bovenschoolse resonansgroep houden een 
vinger aan de pols; zij bespreken de jaarplannen van 
de scholen met betrekking tot het thema identiteit 
en zorgen ervoor dat afspraken gecommuniceerd 
worden.

Identiteitsbegeleiding
Jaarlijks krijgen alle scholen 15 uur 
identiteitsbegeleiding vanuit de Marnix Academie. 
De adviseurs die deze begeleiding verzorgen, te 
weten Henriëtte Hoogenkamp en Mirjam Stroetinga, 
denken als critical friends van de schoolleider samen 
met ouders mee over verschillende onderwerpen, 
zoals de uitwerking van de identiteitscanon, het 
aanschaffen van methodes, het zelf maken van 
leermateriaal, het voorbereiden van kerk-, synagoge- 
en moskeebezoeken, vieringen en het voorbereiden 
van filosoferen met kinderen.

8.2  Praktische invulling
In 2016 waren er verschillende initiatieven rondom 
identiteit.

KBS De Achtbaan heeft meegedaan met het RAAK-
project. Het doel van dit project is om leraren 
handvatten te bieden om op onderzoekende wijze 
met leerlingen te werken met levensbeschouwelijke 
bronnen. Twee leerkrachten hebben op basis van de 

taxonomie van Bloom tijdens dit project de Bloom-
tool ontwikkeld. Dit is een waaier vol met vragen 
op verschillende niveaus voor alle kinderen op een 
basisschool.

De Frater Emmanuel Stichting heeft contact gezocht 
met de KSU. Deze stichting ondersteunt organisaties 
op het gebied van katholieke identiteit middels een (al 
dan niet incidentele) financiële bijdrage. Het komende 
jaar wordt gekeken hoe de samenwerking met de 
stichting ingevuld zal worden.

In 2016 werden de leskisten voor identiteitsprojecten 
nog te weinig gebruikt. Aankomend jaar worden 
daarom de leskisten opnieuw bekeken met een focus 
op het up-to-date brengen van de inhoud en de 
toepassingsmogelijkheden in de klas.

In Office 365 is een map ‘Identiteit’ aangemaakt. 
Hierin kunnen de gebruikers van de map (leerkrachten, 
staffunctionaris onderwijs) verschillende producten 
verzamelen, zoals literatuur en zelfgemaakte 
materialen. De map moet een online podium worden 
waar deelnemers kunnen discussiëren, gezamenlijk 
input aan kunnen leveren en good practices kunnen 
uitwisselen. In 2017 wordt gekeken hoe de map 
intensiever gebruikt kan worden.

9. Personeel 

9.1  Invoering onderwijs-cao 2016-2017
In april 2016 werd duidelijk dat op 1 juli 2016 de 
onderwijs-cao 2016-2017 van kracht zou worden. De 
hoofdpunten van de CAO PO zijn:
•  Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen 

structureel met 3,8% verhoogd.
•  Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 

ontvangen werknemers een eenmalige uitkering 
die correspondeert met een loonsverhoging van 
3,8%. Dit geldt tevens voor werknemers die in die 
periode uit dienst zijn getreden.

•  Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een 
eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro.

•  In het bijzonder onderwijs stelt elk schoolbestuur 
een vervangingsbeleid op en stemt dit af met de 
personeelsgeleding van de GMR.

•  Binnen een periode van drie jaar kunnen maximaal 
zes tijdelijke contracten overeengekomen worden 
zonder dat een vast contract ontstaat.

•  De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel 
primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder 
onderwijs herzien. 

De invoering van deze CAO PO was binnen de KSU 
veel minder ingrijpend dan de vorige toen de 40-urige 
werkweek en de 8-urige werkdag werden ingevoerd. 
Eind 2016 heeft de PGMR van de KSU ingestemd met 
het vervangingsbeleid. Veel uit de vorige CAO PO bleef 
van kracht en de wijzigingen die er waren hadden veel 
minder impact op de organisatie. Twee belangrijke 
wijzigingen willen we hier echter noemen:
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School: KBS Hof ter Weide
Wijk: Terwijde (Leidsche Rijn)
Aantal leerlingen: 417
Aantal medewerkers: 34
Ons motto: ‘Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil!’

Schoolleiders Mirelle Vermeulen en Tilly Melissen: 

Zo dragen de kwaliteiten van onze leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Op basis van hun kwaliteiten en ambities hebben wij leerkrachten 
benoemd tot coördinatoren gekoppeld aan de doelen van ons 
jaarplan. Wij hebben nu coördinatoren voor de pluslijn, voor het 
IPC (International Primary Curriculum), voor rekenen, Wetenschap 
&Techniek, taal en talentontwikkeling. Alle coördinatoren dragen 
door middel van workshops bij aan de ontwikkeling van het hele 
team, en daarmee van alle kinderen. Aardig om te vermelden is 
dat onze IPC-coördinatoren en de ICT-coördinator vanwege hun 
expertise ook op andere scholen worden gevraagd.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In het kader van het schoolprofiel leggen wij de nadruk in 2017 
op de verdieping van ons IPC- en plusonderwijs. Wij gaan verder 
met de aanscherping van onze talentontwikkeling. Wij willen 
uiteindelijk een ‘echte’ IPC-school zijn.”

•  Het ketenbeding uit de Wet werk en zekerheid 
moet zijn vertaalslag naar de organisatie krijgen. 
Tot 1 juli 2016 was er namelijk nog sprake van een 
overgangsregeling voor het primair onderwijs.

•  Als een dienstverband op of na 1 juli 2015 op 
initiatief van de werkgever is/wordt beëindigd 
of niet wordt voortgezet en twee jaar of langer 
heeft geduurd, moet in principe een vergoeding 
worden betaald. Tot 1 juli 2016 kon hier van 
afgezien worden, maar sinds de herziening van 
de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel 
primair onderwijs niet meer. De hoogte van 
die vergoeding is afhankelijk van de duur 
van de arbeidsovereenkomst en het salaris 
van de medewerker. De vuistregel is dat de 
transitievergoeding ⅓ maandsalaris per dienstjaar bij 
het schoolbestuur bedraagt.

Deze wijzigingen hebben met name invloed op 
risicobeheersing en administratieve processen binnen de 
KSU en veel minder op de medewerkers zelf.

9.2  Inbesteding personeelsadministratie
De KSU stelt zich ten doel de personeelsdossiers 
(digitaal) op orde te hebben en te houden. Dat 
maakt beheer, mobiliteit en personeelsmanagement 
eenvoudiger. De afgelopen jaren is er dan 
ook veel gedaan om de inrichting van het 
personeelsadministratiesysteem (AFAS) op orde te 
krijgen. Begin 2016 zijn de digitale personeelsdossiers 
van het vorige salarisadministratiekantoor toegevoegd 
aan het huidige digitale personeelsarchief. Hierdoor zijn 
de gegevens van iedere medewerker door de jaren heen 
terug te vinden. In AFAS kunnen schoolleiders relatief 
eenvoudig wijzigingen doorvoeren in de werktijdfactor, 
werkdagen en vormen van verlof. In 2017 willen wij 

de werk- en inrichtingsprocessen in AFAS anders vorm 
geven zodat de gebruiksvriendelijkheid wordt vergroot 
en werkprocessen minder tijdrovend worden.   

9.3  Verzuimbeleid 
Verzuimgegevens
Het gemiddelde verzuimpercentage over 2016 bij de 
KSU lag op 4,7%. Dat is een flinke daling ten opzichte 
van het jaar 2015, dat een verzuimpercentage van 
5,3% kende. Als KSU zijn we daar zeer tevreden 
over. De daling ligt in lijn met de ambitie om het 
ziekteverzuimpercentage terug te brengen naar 4%; 
hier gaan wij in 2017 mee verder. 

Figuur 1

Het verzuimpercentage is in de afgelopen vier jaar niet 
zo laag geweest als in 2016. Dit is mogelijk gemaakt 
door de dienstverlening door Cohesie, de grote inzet 
en betrokkenheid van leidinggevenden en de nadruk 
op het voorkomen van uitval middels preventie. Het 
percentage over 2016 is ook substantieel lager dan het 
landelijk gemiddelde verzuimpercentage van het Primair 
Onderwijs in 2015 (bron: Verzuimonderzoek PO en VO 
2015, DUO Informatieproducten 19 augustus 2016.



24 Verzuimpercentage per maand (figuur 2) 
Het verzuim in 2016 kenmerkt zich door een vrij 
vloeiende ontwikkeling van het verzuimpercentage. 
De lijn volgt de gebruikelijke seizoenfluctuaties. De 
verzuimpercentages in juni en september zijn lichte 
uitschieters. 

Figuur 2

Verzuimfrequentie (figuur 3)
De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal 
ziekmeldingen per medewerker over een bepaalde 
periode. De verzuimfrequentie wordt berekend door 
het aantal ziekmeldingen in een periode te delen 
door het totaal aantal medewerkers. De gemiddelde 
verzuimfrequentie in 2016 was 1,0 en deze ligt 
daarmee op het ambitieniveau van de KSU. Ten 
opzichte van 2015 was dit een daling van 0,1%. 

De verzuimfrequentie van de KSU volgt ieder jaar 
een vergelijkbaar patroon. In juli en augustus is de 
frequentie als gevolg van de zomervakantie laag. De 
verzuimfrequentie in juni was voor een lentemaand 
overigens hoog (figuur 4).

Verzuimfrequentie meldingen (figuur 5)
De meldingsfrequentie wordt berekend over alle 
medewerkers die in een jaar werkzaam zijn geweest 
voor de KSU. In 2016 verzuimden er procentueel 
minder mensen dan in 2015. Wel verzuimden 
meer medewerkers drie keer of vaker. Het landelijk 
gemiddelde voor ‘nulverzuim’ van 2015 in het primaire 
onderwijs is 48% (bron: Verzuimonderzoek PO en VO 
2015, DUO Informatieproducten 19 augustus 2016). 
Op dat punt doet de KSU het met 43% dus minder 
goed.

Verzuimduur (figuur 6)
We hebben het verzuimpercentage onderverdeeld 
naar verzuimduur. We zien de grootste daling in het 
verzuimpercentage met een duur van 6 weken tot 1 
jaar. 

Figuur 6

Leeftijd en verzuimduur (figuur 7)
In 2016 was het verzuimpercentage onder oudere 
medewerkers relatief hoog, waarbij ze ook vaker 
langdurig ziek waren. Deze tendens zagen we in 
2015 ook al. In 2017 willen we hier (duurzame 
inzetbaarheid) dan ook meer aandacht aan gaan 
besteden: hoe kunnen we deze trend keren?  
Uit het jaarverslag van de arbodienst Cohesie blijkt 
dat jongere medewerkers (tot 25 jaar) ten opzichte 
van vorig jaar iets minder verzuimen. Jongeren 
in de leeftijdscategorie 26-35 jaar verzuimen 
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In 2016 was het verzuimpercentage onder oudere medewerkers relatief hoog, waarbij ze ook vaker 
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inzetbaarheid) dan ook meer aandacht aan gaan besteden: hoe kunnen we deze trend keren?   
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van vorig jaar iets minder verzuimen. Jongeren in de leeftijdscategorie 26-35 jaar verzuimen 
verhoudingsgewijs juist meer. Analyse wijst uit dat dit veelal te maken heeft met de levensfase waarin 
zij zich bevinden. De combinatie van werk, kinderen, zorg en andere factoren zorgen in sommige 
gevallen voor een (te) zware belasting, met uitval tot gevolg. Ook daar zal aandacht voor moeten 
komen.  
 
9.4. Arbobutler 
Met ingang van 1 januari 2017 verandert de KSU van arbodienst. De afgelopen vier jaar hebben we 
gebruik gemaakt van de diensten van Cohesie. Deze samenwerking kenmerkte zich door een 
persoonlijke benadering, waarbij met de filosofie van ‘kijken naar mogelijkheden’ in plaats van naar 
‘het ziektebeeld’ veel is bereikt. Het verzuim, dat in het onderwijs (landelijk) schommelt rond de 6,8%, 
ligt bij de KSU nu onder de 5% en dat is een mooi resultaat. De KSU kijkt dan ook positief terug op de 
periode dat we met Cohesie hebben samengewerkt.  
 
Uit het aanbestedingstraject is een andere aanbieder naar voren gekomen: Arbobutler. Met hen gaan 
we door op de ingeslagen weg. Hun werkwijze komt grotendeels overeen met die van Cohesie. Dat 
betekent dat de consequenties van de overstap voor de KSU-medewerkers beperkt zijn.  
 
9.5 Arbo (inclusief preventie en RI&E) 
In 2016 hebben drie scholen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten opstellen door een 
onafhankelijk bedrijf, Human Invest. Zo krijgen we eenduidige beoordelingen en rapportages en 
worden de schoolleiders ontlast. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's 
voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek, met de mitigerende maatregelen. Elke werkgever is 
verplicht een RI&E op te stellen. In het primair onderwijs wordt gewerkt met Arbomeester2 als RI&E 
instrument. Op de punten die Arbomeester 2 stelt scoort KSU in algemene zin zeer goed. De KSU 
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School: KBS St. Dominicus
Wijk: Oog in Al
Aantal leerlingen: 646
Aantal medewerkers: 50
Ons motto: Leren is leuk!

Schoolleider Lex de Goeij: 

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“De passie van de leerkracht die zelf onderwerpen inbrengt geeft 
de leerlingen vleugels. Dat hebben we dit jaar gemerkt aan de 
leerresultaten, die nog beter waren dan voorheen. We hebben 
leerkrachten die boswandelingen ondernamen met de kinderen, 
musicalprojecten, kunstprojecten. Daarbij heeft ‘Het Wilde Westen’ 
ons het hele jaar gestimuleerd, door ons in contact te brengen met 
kunstenaars en theatermakers uit de wijk. Ter gelegenheid van ons 
60-jarig bestaan konden onze leerlingen op de ‘Parade di Domi’ 
uitblinken in zang, dans, verhalen vertellen. De Dominicus blinkt uit 
in vieren met elkaar!” 

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij gaan door op dezelfde weg. Dus: niet langer genoegen 
nemen met de voorgeschreven methodelessen, maar zelf steeds 
meer uitdagende lessen ontwerpen. Door daarbij te zoeken naar 
situaties die voor de leerlingen betekenis hebben, vergroten wij hun 
betrokkenheid.” 

verhoudingsgewijs juist meer. Analyse wijst uit dat dit 
veelal te maken heeft met de levensfase waarin zij zich 
bevinden. De combinatie van werk, kinderen, zorg en 
andere factoren zorgen in sommige gevallen voor een 
(te) zware belasting, met uitval tot gevolg. Ook daar 
zal aandacht voor moeten komen. 

Figuur 7

9.4 Arbobutler
Met ingang van 1 januari 2017 verandert de KSU 
van arbodienst. De afgelopen vier jaar hebben we 
gebruik gemaakt van de diensten van Cohesie. Deze 
samenwerking kenmerkte zich door een persoonlijke 
benadering, waarbij met de filosofie van ‘kijken naar 
mogelijkheden’ in plaats van naar ‘het ziektebeeld’ 
veel is bereikt. Het verzuim, dat in het onderwijs 
(landelijk) schommelt rond de 6,8%, ligt bij de KSU 
nu onder de 5% en dat is een mooi resultaat. De KSU 
kijkt dan ook positief terug op de periode dat we met 
Cohesie hebben samengewerkt. 

Uit het aanbestedingstraject is een andere aanbieder 
naar voren gekomen: Arbobutler. Met hen gaan 
we door op de ingeslagen weg. Hun werkwijze 
komt grotendeels overeen met die van Cohesie. Dat 
betekent dat de consequenties van de overstap voor 
de KSU-medewerkers beperkt zijn. 

9.5  Arbo (inclusief preventie en RI&E)
In 2016 hebben drie scholen een risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E) laten opstellen door een 
onafhankelijk bedrijf, Human Invest. Zo krijgen we 
eenduidige beoordelingen en rapportages en worden 
de schoolleiders ontlast. Een risico-inventarisatie en 
-evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s voor de veiligheid 
en gezondheid op de werkplek, met de mitigerende 
maatregelen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op 
te stellen. In het primair onderwijs wordt gewerkt met 
Arbomeester 2 als RI&E-instrument. Op de punten 
die Arbomeester 2 stelt, scoort de KSU in algemene 
zin zeer goed. De KSU heeft echt aandacht voor de 
gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en 
leerlingen. Zo schreef de externe deskundige in een 
van de rapportages: “Knelpunten die er in 2013 waren 
zijn aantoonbaar verholpen!” 
Wat nog ontbrak was een PAGO (Periodiek 
Arbeidsgeneeskundig Onderzoek) die de KSU haar 
medewerkers op hun verzoek moet aanbieden. De 
KSU heeft dit opgepakt en als criterium meegenomen 
in de Europese aanbesteding bij het zoeken naar een 
nieuwe arbodienst. De nieuwe arbodienst, Arbobutler, 
is in staat hierin te voorzien.  

In 2016 hebben 111 medewerkers de 
herhalingstraining bedrijfshulpverlener (BHV) gevolgd. 
Daarnaast hebben 15 medewerkers de basiscursus 
BHV gevolgd. 

9.6  Vervangingsbeleid 
De KSU heeft, vanuit haar verantwoordelijkheid 
voor een goede voortgang van het onderwijs op 
de scholen, in het laatste kwartaal van 2016 haar 
vervangingsbeleid aangepast aan de recente wet- en 
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26 regelgeving. De wensen vanuit de organisatie, met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en goed 
werkgeverschap, zijn hierin geborgd. Binnen de KSU 
laten we al het invalwerk (planning, organisatie en 
werving), voor zover mogelijk, door ASA organiseren.  
Als KSU hebben we ervoor gekozen om met ASA een 
partnerschap aan te gaan om de volgende redenen: 
a)  de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs 

op de scholen te waarborgen door zo goed en 
efficiënt mogelijk in vervanging te voorzien;

b)  de werkdruk bij de huidige medewerkers niet 
onnodig te verzwaren, door snel en goed 
vervanging te regelen; 

c)  de administratieve last bij de afdeling PSA, 
clusterdirecteuren en P&O te verlichten;

d)  de financiële en rechtspositionele risico’s, zoals 
WW-kosten, outplacement, rechtspositionele 
opbouw (WWZ) en een eventuele 
transitievergoeding, te beperken. 

De eigen medewerkers van de KSU krijgen de 
mogelijkheid geboden om bij ‘geplande’ langdurige 
afwezigheid vervangingswerk te verrichten (onder 
de uitzonderingsregel van de WWZ), mits dit niet tot 
verhoogde werkdruk leidt voor hem/haar. Dit doet ook 
recht aan de CAO PO 2016-2017.

9.7  Flexibele inzet van personeel
In 2016 wisten de scholen ASA goed te bereiken 
om tijdelijk personeel in te zetten. Het grootste 
deel van alle aanvragen betroffen vervanging in 
verband met ziekte. De kosten van ziektevervanging 
en vervanging buitengewoon verlof komen uit het 
gemeenschappelijk beleid van de KSU en worden 
solidair gedragen. In vergelijking met de afgelopen 
twee schooljaren is het percentage ingevulde 
aanvragen in het schooljaar 2015-2016 iets gedaald, 

maar nog steeds boven de afgesproken norm 
van 95%. De druk neemt door de krapte op de 
arbeidsmarkt echter wel toe. De KSU is daarom sinds 
eind 2016 met ASA in gesprek om de afspraken 
en wijze van samenwerking aan te passen aan de 
wijzigende arbeidsmarktsituatie. Aandachtspunten 
zijn: arbeidsmarktcommunicatie, contractvormen en 
arbeidsvoorwaarden van invalmedewerkers.

Figuur 8

Schooljaar 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Vervulde 
invalaan- 
vragen in %

98,5 98,6 97,7

We zien een steeds grotere behoefte bij scholen om 
tijdelijk en op flexibele basis te kunnen beschikken 
over ‘extra’ personeel. Denk hierbij aan het helpen 
in de school bij het afnemen van toetsen en op 
studiedagen (de kosten die gepaard gaan met deze 
inzet van medewerkers vanuit die behoefte komen 
overigens ten laste van de school). Ook daarvoor is 
veelvuldig een beroep gedaan op ASA. Daarnaast 
worden medewerkers via ASA ingezet om (tijdelijke) 
vacatureruimte in te vullen zolang de formatie voor het 
komende schooljaar nog niet kan worden vastgesteld. 
We zien in de praktijk een ‘flexibele schil’ rondom 
de vaste formatie ontstaan, waardoor we, zowel op 
schoolniveau als voor de KSU als geheel, beter kunnen 
inspelen op (onvoorziene) ontwikkelingen in en rond 
de stichting (bijvoorbeeld wet- en regelgeving en 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt). De verwachting 
is dat deze ontwikkeling doorzet en structureel is. Net 
als in veel andere sectoren is ook in het onderwijs een 
sec statische en vaste formatie verleden tijd. Ook het 
onderwijs kent piekmomenten en heeft op gezette 

momenten behoefte aan extra of ander personeel om 
kwantitatieve en/of kwalitatieve redenen. Dit nemen 
we mee bij de inrichting van ons personeelsbeleid. 

9.8  Opleiden in de school
Een goede leerkracht worden leer je – vooral – in de 
praktijk. Ervaren collega’s kunnen een grote steun 
en inspiratie zijn voor studenten. Andersom leidt het 
begeleiden van studenten tot vernieuwing op de school 
en reflectie binnen het team. Dat is wat we zien op 
de huidige KSU-scholen die studenten van de pabo’s 
begeleiden. Om deze reden is besloten dat álle KSU-
scholen zich gaan ontwikkelen tot opleidingsschool, of 
zoals het bij de Marnix Academie heet, partnerschool. 
De KSU zorgt voor de nodige faciliteiten om dit mogelijk 
te maken. De scholen zullen er zelf ook de nodige 
tijd, aandacht en energie in moeten investeren, net 
als de individuele leerkrachten. De studenten moeten 
geaccepteerd en gewaardeerd worden als lerende 
collega’s en de nodige ruimte en ondersteuning krijgen. 
Op hun beurt leveren de studenten een bijdrage aan 
de ontwikkeling van de school door hun inbreng in 
bijvoorbeeld vergaderingen en werkgroepen, aan 
studiedagen en via praktijkonderzoek. Kenmerkend is 
dus dat het leren in de school gekoppeld wordt aan 
schoolontwikkeling en onderzoek. Wij verwachten 
van de studenten en de begeleidende leerkrachten 
dan ook een onderzoekende en reflectieve houding, 
belangstelling voor theoretische verdieping en groei in 
kennis en vaardigheden. 

Er zijn momenteel zes gecertificeerde (academische) 
opleidingsscholen (HU) bij de KSU. Nieuwe scholen 
krijgen een audit als eerste stap op weg naar een 
gecertificeerde opleidingsschool. Met de Marnix 
Academie wordt een vergelijkbaar traject doorlopen. 
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School: KBS Ariëns
Wijk: Hoograven
Aantal leerlingen: 159
Aantal medewerkers: 20
Ons motto: Kanjers in leren!

Schoolleider Petra Visseren: 

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“In iedere groep passen wij de werkwijze vanuit de kanjertraining 
toe. Zo werken wij met elkaar aan een goede sfeer en zorgen we 
voor een blijvend goed pedagogisch klimaat op onze school. In deze 
veilige en positieve sfeer kunnen alle kinderen zich binnen hun eigen 
mogelijkheden optimaal ontwikkelen. In de woorden van een van 
onze leerlingen: “Het is fijn bij ons, want de juf ziet ons allemaal!” 

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij willen dat onze leerkrachten hun didactische vaardigheden 
verder verbeteren, zodat zij hun leerlingen beter kunnen 
begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en het nemen van 
verantwoordelijkheid. De leerlingen krijgen de ruimte voor hun 
eigen ontwikkeling. In dit kader onderzoeken wij wat bij ons 
en onze leerlingen past: Hoe kunnen we de leerlingen eigenaar 
laten zijn van hun eigen leerproces vanuit de vakoverstijgende 
vaardigheden van onderwijs 2032?”

In 2017 zullen de eerste partnerscholen gecertificeerd 
worden en in de jaren daarna volgen ze fasegewijs 
allemaal.

Figuur 9

Figuur 10

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Melding 44 45 64 23 7

Klacht 11 5 8 28 25

Officiële klacht 8 11 2 1 1

 

9.9  Professionalisering en ontwikkeling 
Een van de speerpunten van het strategisch 
beleidsplan is professionalisering. Er zijn verschillende 
trajecten voor de verschillende functiegroepen 
(zie ook hoofdstuk 6). Om de scholen te blijven 
voorzien van goed management investeert de 
KSU voortdurend in het opleiden van ambitieuze 
en competente leerkrachten tot bouwcoördinator 
(middenmanagement) of schoolleider. Dat 
laatste gebeurt via de zogeheten ‘kweekvijver'. 
Aspirant-schoolleiders volgen een tweejarige 
opleiding gekoppeld aan praktijkervaring binnen 
de stichting. In 2016 hebben vijf medewerkers de 
middenmanagementopleiding met goed gevolg 
afgerond. Twee aspirant-schoolleiders zijn met het 
tweede jaar gestart en vier zijn begonnen met de 
opleiding. De betreffende opleidingen worden 
verzorgd door Penta Nova.

9.10 Klachtenafhandeling/Interne 
  Contactpersonen

Meldingen/klachten in absolute aantallen:

Bovenstaand overzicht laat het verloop van het aantal 
meldingen en klachten zien over de afgelopen jaren. 
Wat opvalt is dat er het afgelopen jaar opmerkelijk 

scholen krijgen een audit als eerste stap op weg naar een gecertificeerde opleidingsschool. Met de 
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Meldingen/klachten in absolute aantallen: 
 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Melding 44 45 64 13 7 

Klacht 11 5 8 28 25 

Officiële klacht 8 11 2 1 1 

 
Bovenstaand overzicht laat het verloop van het aantal meldingen en klachten zien over de afgelopen 
jaren. Wat opvalt is dat er het afgelopen jaar opmerkelijk weinig meldingen/klachten zijn geregistreerd. 
Vermoedelijk komt dit doordat de interne contactpersonen nog moeten wennen aan het nieuwe 
registratiesysteem. In het komend jaar zal dit dan ook opnieuw punt van aandacht zijn. Om de 



28 weinig meldingen/klachten zijn geregistreerd. 
Vermoedelijk komt dit doordat de interne 
contactpersonen nog moeten wennen aan het nieuwe 
registratiesysteem. In het komend jaar zal dit dan ook 
opnieuw punt van aandacht zijn. Om de klachten die 
op KSU-scholen spelen verder inzichtelijk te maken 
wordt het advies van de CED-groep overgenomen om 
de registratie verder te concretiseren.

Van de in totaal 33 klachten/meldingen werden 
er zes gemeld bij de interne contactpersoon op 
school, drie klachten werden bovenschools gemeld 
en dertien klachten werden gemeld bij de externe 
vertrouwenspersonen, te weten mevrouw E. Rietveld 
en de heer E. Olijkan (beiden verbonden aan de 
CED-Groep). In de overige elf gevallen was sprake 
van een directe klacht, waarbij in zeven gevallen de 
ouders de klager waren (vorig jaar: vier) en in vier 
gevallen een personeelslid (vorig jaar: twee). Daarnaast 
waren er twee gevallen waarbij geen sprake was van 
belangenbehartiging op aanvraag van een klager, 
maar advisering van de school in een bepaalde casus. 

Om hun kennis en expertise te vergroten zijn alle 
interne contactpersonen verenigd in een netwerk. 
In 2016 zijn er twee netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd. De volgende thema’s kwamen aan 
bod: demonstratie van het klachtenregistratiesysteem, 
de collega als klager, seksueel gedrag en het 
vlaggensysteem en casusbesprekingen. De opkomst 
bij deze netwerkbijeenkomsten was goed; alle interne 
contactpersonen hebben minimaal een van beide 
bijeenkomsten bijgewoond. 

9.11 Ontwikkelingen op de 
  arbeidsmarkt en de KSU
Na een krimp met een derde in 2015 schreven zich in 
2016 acht tot tien procent meer eerstejaars studenten 
in op de pabo’s. Desondanks laat de landelijke 
arbeidsmarktanalyse zien dat het de komende jaren 
niet eenvoudig wordt om voldoende leraren te werven 
en te behouden voor de sector. Scholen krijgen de 
komende jaren te maken met tekorten, niet alleen door 
de dalende instroom op de pabo’s, maar ook doordat 
zittend personeel in toenemende mate met pensioen 
gaat en de daling van het aantal leerlingen in sterkte 
afneemt. In 2016 werden de eerste tekenen van de 
tekorten zichtbaar. Zo waren er al scholen die moeite 
hadden om vervanging te regelen bij ziekte. In de 
regio Utrecht, en bij de KSU, speelt dit nu nog slechts 
in beperkte mate, maar de verwachting is dat de 
problematiek de komende jaren zal toenemen. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is (gebrek aan) 
diversiteit. Hoewel de sector verschillende initiatieven 
onderneemt om het aandeel mannen voor de klas 
te verhogen, blijft de diversiteit op dit vlak beperkt. 
Dit geldt ook voor de leeftijd van het personeel en 
etniciteit. Er werken relatief veel ouderen in het primair 
onderwijs en het aandeel Nederlanders met een 
migratieachtergrond is beperkt. Het aandeel ouderen 
dat op den duur uitstroomt, zorgt niet enkel voor een 
kwantitatief probleem, maar ook voor kwalitatieve 
knelpunten, omdat met hen een deel van de knowhow 
uit organisaties verdwijnt. Het beperkte aandeel 
mannen en Nederlanders met een migratieachtergrond 
heeft een relatie met de instroom van deze groepen op 
de lerarenopleidingen. Zij kiezen minder vaak voor de 
pabo en vallen vaker uit. Tot slot streeft de sector ook 

naar diversiteit in opleidingsniveau: meer academici 
voor de klas, meer vwo’ers interesseren voor de pabo.  
Ook deze realisatiecijfers blijven nog achter. De KSU 
wil actief op deze aandachtspunten inspelen, door met 
name een werkgever te zijn die zich onderscheidt en 
waar medewerkers graag voor willen werken. Dit doet 
zij onder meer door een professionele en uitdagende 
werkomgeving te creëren, te investeren in studenten 
en tijdelijke krachten zoveel mogelijk aan zich te 
binden. 

9.12 Personeel in cijfers
Op 31 december 2016 had de KSU 654 
medewerkers (481,35 fte) in dienst, exclusief  
vervangingsbenoemingen. Ten opzichte van begin 
januari zien we in de totale omvang een heel kleine 
stijging van het aantal medewerkers dat bij de KSU is 
komen werken (10 medewerkers). 

Man-vrouwverhouding
De meerderheid van de medewerkers binnen de KSU 
is vrouw, 538 medewerkers (82%) tegen 116 mannen 
(18%). Het aantal mannen is procentueel ten opzichte 
van het jaar 2015 licht afgenomen, te weten met 
0,3%. 

Figuur 11
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School: KBS De Achtbaan
Wijk: Langerrak
Aantal leerlingen: 403
Aantal medewerkers: 30
Ons motto: Jouw talent goed op de rit

Schoolleiders Kim de Mos en Loes Peterse: 

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“We zijn dit jaar gestart met een teamtraining voor het spreken 
van een talententaal. Iedereen heeft verschillende talenten die 
iemand uniek maken. De kunst is je daarvan bewust te worden: 
het herkennen, erkennen en benoemen van talenten is belangrijk 
in het onderwijs. Wij leren bewust woorden te geven aan iemands 
talenten. Zo kan een goede voetballer de talenten ‘ideeënfontein’ 
en ‘trouwe vriend’ hebben. Deze gaan niet verloren als hij 
geblesseerd raakt, maar zijn deel van zijn persoonlijkheid. En 
dus kan hij ze inzetten op allerlei gebied. Die wetenschap, dat 
zelfvertrouwen is wat we de leerlingen willen meegeven.” 

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 gaan we verder met de teamscholing talententaal. We 
gaan onze Achtbaan University verder ontwikkelen en we blijven 
zoeken naar nieuwe ideeën en manieren om ieders talent de nodige 
ruimte en ontwikkeling te geven.” 

Figuur 12: Leeftijdsopbouwverdeling in absolute cijfers

Leeftijdsopbouwverdeling

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

DIR 0 0 5 10 4 0 19

OP 0 114 168 94 68 16 460

OOP 2 6 14 15 16 6 59

Vrouwen 2 120 187 119 88 22 538

Mannen 2 16 26 30 32 10 116

DIR 0 0 1 4 2 1 8

OP 0 15 20 11 17 5 68

OOP 2 1 5 15 13 4 40

Totaal 4 136 213 149 120 32 654

Gemiddelde leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van het onderwijsgevend 
personeel in het primair onderwijs is 43,4 jaar. Bij de 
KSU is dit 41 jaar. De grootste groep onderwijsgevend 
personeel bij de KSU is tussen de 31 en de 40 jaar, 
gevolgd door de groep tussen de 41 en de 50 jaar. Het 
aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 20-30 jaar 
is flink toegenomen, te weten met 23 medewerkers 
ten opzichte van begin 2015.

Figuur 13: Leeftijdsopbouwverdeling in procenten

Parttime/fulltime
Ruim 70% van de medewerkers bij de KSU werkt 
parttime. Het aantal parttimers is in 2016 verder 
gegroeid ten opzichte van het aantal fulltimers. De 
grootste groep parttimers betreft de vrouwelijke 
medewerkers. Ook steeds meer mannelijke 
medewerkers kiezen echter voor een parttime 
contract. 

Aantal medewerkers per functie

Figuur 14

Opbouw personeelsbestand/functiegroep

 Aantal WTF Percentage

DIR 27 24,1 4,1%

OP 528 397,3 80,7%

OOP 99 59,9 15,2%

Totaal 654 481,3 100,0%

 

De meerderheid van de medewerkers binnen de KSU is vrouw, 538 medewerkers (82%) tegen 116 
mannen (18%). Het aantal mannen is procentueel ten opzichte van het jaar 2015 licht afgenomen, te 
weten met 0,3%.  
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begin 2015.  
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30 Binnen de KSU werkt 80,7% van de medewerkers 
in de functie van groepsleerkracht (LA of LB), 4,1% 
in de functie van schoolleider en 15,2% in een 
ondersteunende functie (OOP). Binnen de laatste 
groep vallen ook de medewerkers van het KSU-
kantoor. De KSU loopt daarmee in de pas met de 
landelijke cijfers (76,1% onderwijzend personeel (incl. 
Lio), 7,4% directiefunctie, 16,5% ondersteunend 
personeel).

Mobiliteit
Verandering van spijs doet eten. Vrijwillige mobiliteit 
wordt binnen de KSU dan ook 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 
kwalitatieve aspect steeds voorop.
In 2016 hebben in totaal 37 medewerkers aangegeven 
vrijwillig mobiel te willen zijn (een flinke stijging 
ten opzichte van 2015). Daarnaast waren drie 
medewerkers in verband met formatieve redenen 
verplicht mobiel. 
In heel 2016 hebben 24 medewerkers een overstap 
gemaakt naar een andere school binnen de KSU: 22 
van hen bleven werkzaam in een vergelijkbare functie, 
maar op een andere school en twee medewerkers 
groeiden intern door tot schoolleider. Vacatures die 
op het einde van het schooljaar nog vacant zijn, 
worden volgens afspraak eerst aangeboden aan ASA-
uitzendkrachten die binnen de KSU werkzaam zijn. Bij 
de start van het nieuwe schooljaar ging het om twintig 
vacatures. 

10. Communicatie

De KSU communiceert op uiteenlopende manieren 
met haar interne en externe doelgroepen. Een aantal 
hiervan wordt hieronder toegelicht. Alle activiteiten op 
het gebied van interne en externe communicatie zijn 
binnen de vastgestelde begroting uitgevoerd.

10.1 Interne communicatie 
Kaapjournaal 
De digitale nieuwsbrief, het Kaapjournaal, wordt om 
de zes weken verspreid onder de KSU-medewerkers. 
Doel van dit medium is om de medewerkers te 
informeren over KSU-zaken die voor hen relevant 
zijn. Sinds maart 2016 wordt het Kaapjournaal via 
Mailchimp verzonden. De professionele e-nieuwsbrief 
van Mailchimp is gratis en eenvoudig in gebruik. Door 
het gebruik ervan streeft de KSU naar een hogere 
attentiewaarde onder medewerkers. Uit Mailchimp 
analytics komt naar voren dat het Kaapjournaal eind 
2016 ongeveer 600 keer is geopend. Dat is aanzienlijk 
meer dan begin 2016, toen het ongeveer 380 keer 
werd geopend.

KSU-breed 
In 2016 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 
personeelsblad. Onze eigen medewerkers leveren 
een bijdrage aan de uitgaven. De eindredactie is in 
handen van de staffunctionaris PR & Communicatie. 
Een vaste rubriek in het personeelsblad is ‘Strategisch 
Beleidsplan’, waarin diverse speerpunten uit het SBP 

2015-2019 worden belicht. Ook op deze manier 
wil de KSU medewerkers blijven betrekken bij de 
vorderingen op het gebied van het strategisch 
beleidsplan. In 2016 was de oplage 950 stuks.

Miniconferentie Strategisch Beleidsplan
Op 23 november 2016 vond de miniconferentie ‘Twee 
jaar op weg: Wrijving en Glans!’ plaats. Deze stond 
volledig in het teken van het strategisch beleidsplan 
‘De leerling blinkt uit’. Voor de conferentie zijn 
posters en uitnodigingen gemaakt, er is een spreker 
uitgenodigd en tijdens de dag zijn filmopnames 
gemaakt. Deze zijn gebruikt voor een film over de 
opbrengsten, die overigens ook zijn verwerkt in een 
powerpointpresentatie en een 3-luik naslagwerk. Zo 
kunnen de op de conferentie aanwezige schoolleiders 
en teamleden de opbrengsten ook in hun team 
presenteren én samen het gesprek erover aangaan.

Communicatie-toolkit
Er is een online communicatie-toolkit voor 
schoolleiders ontwikkeld, om het gemakkelijker 
te maken om - met professionele middelen - het 
verhaal van de school en van de KSU te promoten. 
Door middel van een online bestelsysteem kunnen 
scholen communicatiemiddelen, zoals posters, flyers 
en folders opmaken en bestellen. Dit zorgt voor een 
professionele en consequente uitstraling in lijn met het 
ontwerp van de schoolwebsite.

10.2  Externe communicatie 
Ontwikkeling KSU-merk 
Diverse onderdelen uit het marketing- en 
communicatieplan, dat in 2015 is vastgesteld, zijn 
in 2016 uitgewerkt. Het imago-onderzoek onder 
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School: KBS Johannes
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 180
Aantal medewerkers: 19
Ons motto: Samen werken aan talent

Schoolleider (ad interim) Ellen Tomberg: 

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen
“Ons tijdelijke gebouw aan de Ramsesdreef heeft een podium. Dit 
maakt het mogelijk om ‘Johannes op de Planken’ te organiseren. 
Hierbij geven groepen voor elkaar en voor ouders een voorstelling 
met dans, zang, muziek en theater. Elke maand staan verschillende 
kinderen op het podium te stralen van plezier!” 

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In het kader van het schoolprofiel leggen we de nadruk in 2017 
op het verder vergroten van de didactische vaardigheden van 
leerkrachten. Hierbij maken we gebruik van het model ‘expliciete 
directe instructie’. Het uitgangspunt daarbij is dat je op sommige 
momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en 
vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. Een hoge 
betrokkenheid tijdens de les staat centraal. Verder gaan wij de 
Johannesacademie verder uitbouwen, om leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben meer te kunnen bieden.”

medewerkers, ouders en partners is uitgezet en 
geëvalueerd. De evaluatie is terug te vinden in 
hoofdstuk 6.1.1. Daarnaast is een promotiefilm 
gemaakt waarin leerlingen het kernverhaal van de KSU 
op een unieke manier presenteren. Deze promotiefilm 
staat op alle schoolwebsites en wordt gebruikt bij 
presentaties aan ouders en externe partners.

Nieuwe websites + ouderportaal  
Alle scholen hebben een website met bijbehorende 
online community in eenzelfde ontwerp. Via het 
besloten portal communiceert de school met de 
ouders van leerlingen. De websites zijn vormgegeven 
binnen een vast stramien, waarbinnen de school haar 
eigen accenten kan leggen in tekst, kleur en foto’s. 

Pilot PR-actieplan
Vijf scholen (SBO Sint Maarten, KBS Het Schateiland, 
De Notenboom, Johannes en Mattheus) hebben onder 
begeleiding van het gespecialiseerde onderzoek- en 
adviesbureau Scholen met Succes  een PR-actieplan 
opgezet in lijn met hun schoolprofiel. Deze pilot is 
afgerond. De scholen hebben de ondersteuning als 
een meerwaarde ervaren. Daarom is besloten om in 
2017 acht nieuwe scholen deze ondersteuning te 
bieden.

PR-acties
Er zijn diverse PR-acties opgezet in verband met de 
start van twee tweetalige basisscholen, het hoogste 
punt van KBS Onder De Bogen en de start van de 
bouw van KBS Johannes en KBS Mattheus. 

Promotiefilmpjes 
Het afgelopen jaar hebben vier KSU-scholen en 

de stichting een promotiefilmpje ontwikkeld en/of 
geactualiseerd. Het promotiefilmpje van de scholen 
is bedoeld om de communicatie met de ouders te 
vergemakkelijken. Het laat (nieuwe) ouders op een 
aantrekkelijke manier de sfeer van de school zien. Deze 
filmpjes worden op de schoolwebsite gezet. Elk jaar 
wordt er budget vrijgemaakt om verouderde filmpjes 
te vernieuwen. Het promotiefilmpje van de KSU staat 
op alle schoolwebsites en op de overkoepelende KSU-
website. Het filmpje is opgenomen op diverse (school)
locaties en wordt gepresenteerd door twee leerlingen 
van KBS Ludger. De leerling staat duidelijk centraal in 
de boodschap!

10.3  Bindingsacties 
De KSU organiseert elk jaar verschillende activiteiten 
voor de medewerkers. Zo leren zij elkaar beter (en op 
een andere manier) kennen en krijgen ze meer binding 
met elkaar en met de KSU. 
In 2016 hebben we dertien verschillende 
bindingsacties georganiseerd, zoals de jaarlijks 
terugkerende nieuwjaarsbijeenkomst, de maandelijkse 
KSU-borrel, het bedrijfsfitness-abonnement, 
het volleybaltoernooi, de traktatie op de eerste 
schooldag, het presentje op de Dag van de Leraar 
en de kerstattentie. Nieuw waren de drukbezochte 
Mattheus Passion, de workshop ‘Kunstenaar voor een 
dag’, bootcamptrainingen door een KSU-gymdocent, 
een bezoek aan het EK Atletiek en de kerstdiner- 
kookworkshop.
 
Alle bindingsacties voor 2016 zijn op de Dag van de 
Leraar met een flyer bekend gemaakt. De opmaak 
hiervan is in lijn met ‘De leerling blinkt uit’ aangepast.
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11.1  Onze gebouwen
De KSU heeft de meeste van haar gebouwen in eigen 
beheer en exploitatie, en in juridisch eigendom. Dit 
houdt in dat bij beëindiging van gebruik het eigendom 
van de gebouwen teruggaat naar de gemeente 
Utrecht. Uitzonderingen hierop vormen het gebouw 
van KBS Gertrudis aan de Amaliadwarsstraat, dat 
formeel eigendom is van de parochie en het gebouw 
van de technische dienst, dat eigendom is van de 
beheersstichting. Het KSU-kantoor is gevestigd in een 
huurpand. Een aantal scholen is in multifunctionele 
accommodaties gehuisvest. Deze gebouwen zijn 
eigendom van de gemeente. In 2016 is een onderzoek 
gestart naar het onderhoud en functionaliteit van 
vier multifunctionele gebouwen in de stad Utrecht. 
Ondanks het feit dat dit relatief nieuwe gebouwen 
zijn, bestaan er namelijk klachten over het onderhoud 
en over de installaties in de gebouwen; verder zijn de 
afspraken over het beheer onduidelijk. 

11.2  Verbouwing en vernieuwing
In 2016 is de opknapbeurt van het gebouw aan 
de Van Hoornekade (KBS Ludger) afgerond. Dit 
gemeentelijk monument is van binnen geheel 
opgeknapt. In de gangen zijn individuele werkplekken 
voor leerlingen gerealiseerd, en de hal en 
personeelskamer zijn gemoderniseerd. 
Ook het gebouw aan de Amaliadwarsstraat (KBS 
Gertrudis) is grondig aangepakt. Er is onderhoud 
gepleegd en er is een nieuwe indeling gemaakt, die 
individuele werkplekken en een multifunctionele 

ruimte heeft opgeleverd. Het gebouw van KBS De 
Notenboom wordt opgeknapt: een deel van het 
gebouw is aangepast voor gebruik door KBS Stepping 
Stones en in het andere deel zijn twee lokalen 
opgeknapt voor De Notenboom. Deze opknapbeurt 
zal een vervolg krijgen in 2017. Er is een start gemaakt 
met de opknapbeurt van de toiletgroepen en de 
trapopgang van KBS St. Jan de Doper.

In 2016 zijn twee nieuwe schoolgebouwen opgeleverd.  
In de nieuwe wijk Leidsche Rijn Centrum is het 
gebouw van KBS Onder De Bogen opgeleverd. 
In dit gebouw zijn naast de eigen school ook de 
Eben-Haëzerschool (van schoolvereniging Educatis, 
reformatorisch onderwijs) en een gymzaal gevestigd. 
De KSU is de beheerder van het gebouw.

In Overvecht is het nieuwe gebouw van KBS Mattheus 
opgeleverd. Hierin zijn ook een andere basisschool 
en een gymzaal gehuisvest, met nog een ouderlokaal 
en een multifunctionele ruimte. De KSU heeft de 
verantwoordelijkheid voor de exploitatie op zich 
genomen van het eigen deel van het gebouw, de 
gymzaal en het ouderlokaal. De nieuwbouw van KBS 
Johannes heeft vertraging opgelopen als gevolg van 
bestemmingsplanwijzigingen, maar is wel gestart 
en zal in 2017 afgerond worden. De bouw van de 
gymzaal bij KBS Het Schateiland is gestart, dit project 
wordt in mei 2017 afgerond.

11.3  Onderhoud
Nu de gemeente vanaf 1 januari 2015 niet langer 
verantwoordelijk is voor (een deel van) het onderhoud, 
hebben we in de afgelopen periode een plan voor 
preventief/grondig onderhoud opgezet. Natuurlijk 

blijven we noodzakelijk onderhoud doen, maar een 
planmatige aanpak maakt het mogelijk gebouwen 
grondiger aan te pakken. Voorbeelden zijn KBS 
Ludger en KBS Gertrudis. Deze aanpak wordt in de 
komende jaren voortgezet, zodat we iedere tien jaar 
ongeveer acht gebouwen van onze stichting grondig 
aanpakken.

11.4  Duurzaamheid
Op KBS Het Schateiland en KBS Op De Groene Alm 
zijn in 2016 met SDE-subsidies (Stimulering Duurzame 
Energieproducten) zonnepanelen aangebracht. Ook 
in nieuwbouwsituaties proberen we via SDE-subsidies 
zonnepanelen aan te brengen. Dat is gelukt op KBS 
Mattheus en KBS Onder De Bogen. Deze scholen zijn 
in januari 2017 van start gegaan en zijn voorzien van 
zonnepanelen. In samenspraak met de gemeente zijn 
voor de bestaande scholen scans uitgevoerd om het 
rendement te onderzoeken. Het is de gezamenlijke 
ambitie om in 2020 op meer school- en gymzaaldaken 
zonnepanelen te plaatsen. 

11.5  Technische Dienst
In 2016 is de technische dienst een tijdlang 
onderbezet geweest door langdurige ziekte van een 
van de medewerkers. Dit is ondervangen door via 
een aannemersbedrijf medewerkers in te huren voor 
die activiteiten die anders zouden blijven liggen. De 
schoolleiders zijn tevreden over de mogelijkheid om 
eigen medewerkers beschikbaar te hebben en over de 
snelheid waarmee onze technische dienst reageert. 
Het is dus waardevol om een eigen technische dienst 
in huis te hebben. 
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De bedrijfsvoering van de KSU omvat naast Financiën 
en formatie, Communicatie, Accommodatie 
en facilitaire zaken de volgende processen: 
Risicomanagement (waar loopt de KSU risico’s en 
welke mitigerende maatregelen zijn genomen?), 
Secretariaat (post- en archiefzaken, verslaglegging), 
Juridische zaken (wordt de wet- en regelgeving 
toegepast en nageleefd?), Inkoop en ICT.

Financiën & Formatie
Tot en met 2016 liepen het formatieproces en de 
begroting als twee separate processen. In 2016 is de 
basis ingericht om te gaan werken met één cyclus, 
waardoor de begroting kaderstellend is voor de 
formatie. Er gaat gewerkt worden met één tool voor 
de begroting en formatie: Cogix. Het doel daarvan 
is om het begrotingsproces te vereenvoudigen, het 
inzicht in het proces te verbeteren en op relatief 
eenvoudige wijze doorrekeningen te kunnen maken, 
ook ter ondersteuning van het formatieproces. In 
2017 wordt voorts de bestaande rapportagestructuur 
aangepast om de beheersing te verbeteren. Daarbij 
wordt gekeken naar doorontwikkeling van AFAS, 
gebruik van Cogix of het gebruik maken van de 
uitgebreide mogelijkheden die Excel biedt. Per 2017 
worden bouwprojecten geadministreerd in een 
projectadministratie. 

Voor de ontwikkeling van leerlingaantallen voor 
de komende jaren zal gewerkt gaan worden met 
scenarioanalyses. Hierbij wordt, op basis van de 
opbouw in leerjaren, een maximum- en minimum-
scenario per school berekend. Het verschil tussen 
het verwachte maximum aantal leerlingen en het 

minimum aantal leerlingen is het risico waar de KSU in 
formatieve zin maatregelen voor zal moeten nemen.. 
De cijfers van (algemene) financiën en P&O stonden 
altijd ver van elkaar. In 2016 zijn we begonnen die 
dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen we beter 
bewaken of er voldoende middelen beschikbaar 
zijn voor bijvoorbeeld de inhuur van mensen. In zijn 
algemeenheid kunnen we zo beter de vinger aan 
de pols houden als het gaat om de financiering/
beheersing van de kwaliteit en continuïteit die wij 
willen bieden.

Juridische zaken
In 2016 is de afwikkeling van het faillissement van 
administratiekantoor OSG afgerond. De KSU heeft de 
middelen van de claim die zij had neergelegd bij de 
curator ontvangen. 

Inkoop
Ook in 2016 is een aantal Europese 
aanbestedingstrajecten uitgevoerd. Dit betreft 
leermiddelen/verbruiksmaterialen, de arbodienst, 
hardware en telecommunicatie. Voor 2017 staan 
aanbestedingen gepland voor meubilair, schoonmaak, 
audiovisuele middelen. Schoonmaak is nu nog per 
school georganiseerd. Om te voldoen aan de regels 
van aanbesteding is in 2016 met de schoolleiders 
besproken hoe dit KSU-breed geregeld kan worden. 
Gekeken wordt of het mogelijk is de schoonmaak in 
eigen beheer te gaan doen, uiterlijk per januari 2018. 
Het huidige inkoopbeleid stamt van een aantal jaren 
geleden. Inmiddels is de wetgeving op vele vlakken 
veranderd. In 2017 wordt het inkoopbeleid daarom 
geactualiseerd.. Hiervoor worden onze uitgaven in 
de afgelopen jaren geanalyseerd. De inkoopkalender 

School: KBS Gertrudis
Wijk: Rivierenwijk
Aantal leerlingen: 508
Aantal medewerkers: 36
Ons motto: Dalton met een plus

Schoolleider Ralf Tienhooven: 

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Wij zijn vooral bezig geweest met het versterken van de 
Daltonpijlers ‘zelfstandigheid’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’. 
Zelfstandigheid hebben we gestimuleerd door de leerlingen beter 
te leren plannen op hun weektaak. Verantwoordelijkheid nemen 
trainen we in de bovenbouw bijvoorbeeld door de leerlingen 
voorafgaand aan een nieuw rekenthema kort op die vaardigheid te 
toetsen. Vervolgens mogen zij, op basis van die toets, zelf besluiten 
of ze de komende instructies wel, niet, of gedeeltelijk bijwonen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Komend schooljaar gaan we verder met het uitbouwen van ons 
schoolprofiel. We zullen de huidige speerpunten dan vrijwel allemaal 
doorlopen. Dit betekent onder andere dat we onze vaardigheden op 
het gebied van Engels willen verbeteren, Dalton verder verdiepen en 
ons kunst- en cultuuronderwijs verder uitbouwen.”
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wordt geactualiseerd en de contracten worden in een 
centrale applicatie ondergebracht.  

ICT
Net als voorgaande jaren heeft de KSU opnieuw hoge 
ambities als het gaat om ICT. In het beleidsplan 2014-
2016 staat:
•  Op elke KSU-school is een stabiel netwerk, een 

goede (draadloze) internetverbinding en zijn 
voldoende computers/laptops/tablets aanwezig. 

•  De aanschaf, de installatie, het beheer en de 
ondersteuning van de noodzakelijke technische 
infrastructuur en hardware voor de scholen is goed 
geregeld. 

•  Alle leraren zijn in het bezit van 
leerkrachtvaardigheden die aansluiten bij de 21st 
century skills. Zij kunnen op deskundige wijze ICT 
onderwijzen en ICT-toepassingen benutten. 

•  Er is een centrale database waar het ontwikkelde 
digitale leermateriaal en de licenties beschikbaar en 
vindbaar zijn voor de medewerkers. 

•  Elke school heeft de KSU-visie uitgewerkt op 
schoolniveau. Het gebruik van ICT is ontwikkeld en 
vastgelegd en een samenvatting daarvan is in de 
schoolgids te vinden.

Met name voor de infrastructuur is een aantal stappen 
gezet. We beschikken over stabiele netwerken en de 
aanbesteding van de hardware is vormgegeven. Het 
digitale leermateriaal is aanwezig in ons netwerk. Op 
schoolniveau wordt gewerkt aan de vaardigheden en 
eigen ICT-plannen. 

In 2017 wordt het bestaande beleidsplan 2014-2016 
geactualiseerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de beheersmatige kant en de didactische 
kant. Voor de beheersmatige kant kijkt de KSU 

naar oplossingen om meer in de cloud te gaan 
werken. Denk aan Office 365, upgrade van intranet, 
verbetering van mogelijkheden tot samenwerking, 
een verlaging van de beheerlast (technisch en 
netwerkbeheer) en het eenduidig regelen van 
functioneel beheer (het beheer van de inhoud van 
de applicaties). Voor de didactische kant wordt eerst 
geïnventariseerd welke applicaties er worden gebruikt 
op de scholen om vervolgens op KSU-niveau de 
toegevoegde waarde van de pakketten inhoudelijk te 
beoordelen. 

De wetgeving omtrent datalekken heeft aan de 
beheerskant consequenties voor de inrichting van onze 
ICT-infrastructuur en de omgang met data door onze 
medewerkers. De wetgever stelt hier strenge eisen 
aan met forse boetes bij het niet naleven. Per januari 
2017 moet de KSU voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving.

12. Financieel beleid 

12.1  Bekostiging
Scholen worden primair bekostigd vanuit de 
Rijksoverheid. De hoogte van de bijdrage hangt 
onder meer af van het aantal leerlingen en het 
leerlinggewicht (de mate van achterstand). Daarnaast 
ontvangen scholen ook subsidies van andere 
partijen zoals de gemeente. Scholen kunnen deze 
subsidies aanwenden voor specifieke doelen, zoals 
leertijduitbreiding, cultuureducatie of het aanstellen 
van conciërges. In 2016 heeft de KSU de gemeentelijke 
subsidies onder meer besteed aan formatieplaatsen op 
de scholen waaraan de subsidie is toegekend. 

Bekostigingsgrondslag leerlingaantal
Ieder jaar worden op 1 oktober alle leerlingen geteld. 
De materiële bekostiging loopt echter per kalenderjaar 
en de personele bekostiging per schooljaar. Daarom 
zijn voor het verslagjaar 2016 twee teldata van belang. 
Voor de materiële bekostiging voor het kalenderjaar 
2016 geldt peildatum 1 oktober 2015. Voor de 
personele bekostiging geldt 1 oktober 2014 als 
peildatum voor de eerste zeven maanden van 2016 en 
1 oktober 2015 voor de laatste vijf maanden van 2016.
De in 2016 gerealiseerde groei is net als de voorgaande 
jaren veelal te danken aan de groei van het aantal 
leerlingen in Leidsche Rijn. KBS De JazzSingel, Op De 
Groene Alm en Onder De Bogen laten een flinke groei 
zien. In het nog te ontwikkelen gebied in Haarrijn is de 
KSU ook van plan een school te gaan bouwen. In de 
stad Utrecht groeit het aantal leerlingen flink op 
KBS St. Dominicus, Het Schateiland, Gertrudis en 
Ludger. 
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School: KBS De Zeven Gaven
Wijk: Kanaleneiland Noord
Aantal leerlingen: 184
Aantal medewerkers: 24
Ons motto: Talent voor de toekomst

Schoolleider Fieke van Olden: 

Zo dragen onze buitenschoolse partners bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Wij bieden onze leerlingen in de middagpauze verschillende 
workshops aan onder de naam Talentlab. Hier kunnen de kinderen 
één keer in de week een keuze maken uit creatieve techniek, circus, 
muziek of powerdance. Onder leiding van professionals worden 
de kinderen enthousiast gemaakt en gestimuleerd hun talenten te 
ontwikkelen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 leggen wij de nadruk op leesplezier en leesbeleving. Of 
je nu met boeken of tablets werkt, lezen is een belangrijke manier 
om informatie te verzamelen en jezelf te ontwikkelen. Alle groepen 
hebben een bieb-abonnement en ons leesaanbod  is gevarieerd: 
van informatieboeken en gedichten tot jeugdliteratuur en strips. 
Regelmatig gaan we onze eigen klas uit, om samen te lezen. We 
doen mee aan landelijke leesactiviteiten en betrekken actief onze 
ouders erbij. Lezen, ontdekken en groeien is belangrijk voor ieder 
kind als voorbereiding op de toekomst. Lezen is leuk!”

De KSU blijft, gezien de groei van het verleden en de 
verwachtingen omtrent nieuwbouw, rekening houden 
met een gemiddelde groei van 3%. Een risico daarbij 
is de uitstroom uit de stad vanwege de aantrekkende 
economie. Dit leidt tot een stijging van huizenprijzen, 
waardoor groeiende gezinnen uit kunnen wijken naar 
de omliggende gemeenten. 

Figuur 1: Bekostigingsgrondslag leerlinggewicht

Datum Leerling Stijging t-1

1-10-2007 5182

1-10-2008 5256 1,4%

1-10-2009 5359 2,0%

1-10-2010 5504 2,7%

1-10-2011 5648 2,6%

1-10-2012 5790 2,5%

1-10-2013 5954 2,8%

1-10-2014 6230 4,6%

1-10-2015 6359 2,1%

1-10-2016 6581 3,5%

De gewichtenregeling in het basisonderwijs is bedoeld 
voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Op 
grond van deze regeling is de basisbekostiging voor 
leerlingen in een achterstandssituatie hoger dan voor 
andere leerlingen. Het criterium dat hiervoor gehanteerd 
wordt is het opleidingsniveau van de ouders.

Figuur 3: Geconsolideerde balans KSU

Activa 31/12/2016 31/12/2015  Passiva 31/12/2016 31/12/2015

Vaste activa 4.875.847 4.576.272 Eigen vermogen 9.442.297 10.081.643

Vorderingen 3.796.874 5.199.590 Voorzieningen 1.691.777 1.772.530

Liquide middelen 7.665.842 6.073.225 Kortlopende schulden 5.204.489 3.994.913

Activa totaal 16.338.563 15.849.087 Passiva totaal 16.338.563 15.849.087

Figuur 2 

Opleiding ouders: Gewicht:

maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk  
(1 of beide ouders)

1,2

maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo 
basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (beide 
ouders of ouder die met dagelijkse zorg is 
belast)

0,3

12.2 Financiële positie op balansdatum
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 figuur 3 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.
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De KSU heeft haar reserves ingedeeld in een aantal 
bestemmingen. De opbouw van de reserves per 31 
december 2016 ziet er als volgt uit:

Figuur 4: Reserves KSU

Reserves  31-12-2016

a) Reserve P&A scholen 4.288.080

b) Reserve Materieel scholen 2.190.670

c)  Algemene reserve  
    bovenschools

-134.196

d) Bestemmingsreserve 
    bijzondere omstandigheden

600.000

e) Reserve Eigen Risico (ER) 500.000

f)  Reserve middelen voor 
    leerlingenzorg (incl. WSNS)

642.307

g) Reserve nulmeting 106.587

h) Beheersfonds 1.248.849

Eigen Vermogen 9.442.297

Korte toelichting per reserve:
•  Reserve Personeel en Arbeidsmarktbeleid scholen 

(P&A 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 € 300.000 (circa 4 formatieplaatsen). Daarnaast 
dient de reserve per school minimaal € 0 te 
bedragen. 

•  Reserve materieel scholen

  Deze reserve per school is bedoeld voor alle 
overige (materiële) doeleinden. De reserve is 
per school gemaximeerd op € 300.000 en 
moet minimaal € 0 bedragen. Ontschotting 
tussen de bovengenoemde ‘Reserve Personeel 
en Arbeidsmarktbeleid scholen’ en de ‘Reserve 
materieel scholen’ is onder voorwaarden beperkt 
mogelijk. 

•  Algemene reserve bovenschools
  Dit betreft een buffer ter waarborging van de 

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

• Bestemmingsreserve bijzondere omstandigheden
   Deze reserve is gevormd om tegemoet te komen 

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

•  Reserve eigen risico (ER)
  De KSU is sinds 1 oktober 2013 volledig eigen-

risicodrager bij ziekte en verlof. Daarmee spaart 
de organisatie verzekeringspremies uit, maar er 
staan wel vervangingskosten tegenover. Vanwege 
het daaruit voortvloeiende risico is besloten een 
bestemmingsreserve te vormen van maximaal  
€ 500.000. 

• Reserve middelen voor leerlingenzorg 
  In het kader van de invoering van 

passend onderwijs is er een nieuw, groter 
samenwerkingsverband in de stad Utrecht 
gevormd. Het oude samenwerkingsverband 
waar de KSU deel van uitmaakte tot 1 augustus 
2014 (RKAB stad) 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.  

• Reserve 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). 

• Beheersfonds
  Het beheersfonds is een algemene reserve, 

ondergebracht in een afzonderlijke 
Beheersstichting.
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School: KBS Op De Groene Alm
Wijk: Hoge Weide
Aantal leerlingen: 256
Aantal medewerkers: 20
Ons motto: Je beste zelf zijn

Schoolleiders Alice van Driel en Judith van der Lee: 

Zo hebben onze leerlingen in 2016 uitgeblonken
“Onze bovenbouw-leerlingen hebben meegedaan aan de 
Kinderklimaattop van de gemeente Utrecht. Imraan en Arnel (groep 
7&8) wonnen met het idee dat scholen goedkoop elektrische fietsen 
kunnen verhuren aan medewerkers, om hen daarmee uit de auto 
en op de fiets te krijgen. Hun idee is uitgevoerd en hun ‘juffenfiets’ 
rijdt nu echt rond! De kinderen hebben ervaren dat hun ideeën en 
inspraak ertoe doen. Maar er was meer. Zoals de viering van ons 
lustrum, waarbij wij een dag in het teken van dans hebben gewerkt. 
Dat leverde zicht op heel andere talenten dan wij gewoonlijk zien!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij blijven het accent leggen op Engels en Wetenschap, Natuur & 
Techniek. Wij zijn nu ‘vindplaatsschool’ voor de regio op het gebied 
van WNT-onderwijs. Wij gaan ons nog meer richten op ontdekkend 
leren bij kleuters in de vorm van technologie-onderwijs. Om ons 
Engels te blijven verbeteren gaan onze leerkrachten weer naar 
Canterbury.”

12.3  Geconsolideerd resultaat

Figuur 5: Geconsolideerd resultaat

 Baten Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Baten

Rijksbijdragen OCW  36.900.595  34.848.786  35.632.165 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies  2.303.350  1.764.833  3.275.311 

Overige baten  1.477.028  1.273.357  1.745.526 

Totaal baten  40.680.973  37.886.976  40.653.002 

Lasten

Personeelslasten  33.889.890  31.194.887  33.231.986 

Afschrijvingen  969.199  882.696  869.753 

Huisvestingslasten  3.147.477  2.833.815  3.237.810 

Overige lasten  3.363.378  3.120.867  3.153.841 

Totaal lasten  41.369.944  38.032.265  40.493.390 

Saldo baten en lasten  -688.971  -145.289  159.612 

Totaal financiële baten en lasten  49.623  162.500  76.381 

Totaal resultaat  -639.348  17.211  235.993 

Het resultaat voor balanscontrole is 639K negatief. 
Dit is in lijn met de herziene begroting, ofwel de 
prognose (-/- 518K), zoals deze is besproken met 
onze Raad van Toezicht. Het negatieve resultaat vloeit 
voort uit de afspraken die zijn gemaakt om onze 
reserves te verlagen ten gunste van het onderwijs. 
Tussen de diverse posten is er sprake van over- en 
onderschrijdingen. Een aanpassing ten opzichte 
van de (aangepaste) begroting van 2016 betreft 
de extra dotatie vanuit het meerjarenbeleid in de 
onderhoudsvoorziening van de scholen ad 190K.  

Er zijn nog onzekerheden. Er is, zoals elders 
aangegeven, nog geen sprake van aanpassingen van 
de gewichtentellingen. De financiële verantwoording 
van de subsidies is ook een aandachtspunt. Niet alle 
lasten zijn op de subsidies van de gemeente geboekt. 
Hiervan verwacht de gemeente een verantwoording 
die is gecontroleerd door de accountant. Met de 
accountant is besproken om dit als een separate 
bijlage bij de jaarrekening te voegen (en dus los te 
koppelen van de feitelijke jaarrekening voor OCW). 
Het niet volledig financieel (en inhoudelijk) kunnen 
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de subsidies. 

Opvallend is dat de TSO (tussenschoolse opvang) een 
positief resultaat laat zien. Dit zou kostendekkend 
moeten zijn. De KSU loopt hiermee een risico 
winstbelasting te moeten gaan betalen.
In 2016 zijn verschillende lasten die op schoolniveau 
zouden moeten worden geboekt op gezamenlijk 
beleid geboekt en vice versa. Dit betreft met name 
de inzet van middelen voor nascholing. Dit levert 
onduidelijkheid op in de afrekening per school. 
Per 2017 zullen wij hier scherper op toezien. De 
posten van gezamenlijk beleid zijn beter benoemd. 
Aandachtspunt hierbij is wel de uitputting van de 
post solidariteit. Deze was in 2016 niet separaat 
gemarkeerd zodat er niet apart over kan worden 
gerapporteerd. Per 2017 is dit geregeld.
Inmiddels hebben een aantal opleveringen van 
bouwprojecten plaatsgevonden. In de afrekening van 
de bouwkosten zijn geen risico’s zichtbaar voor de 
KSU. 

In het resultaat van 2016 zijn de baten vanwege de 
groei van onze SBO voor het schooljaar 2016/2017 
(voor 5/12e deel) nog niet verwerkt. Hierover worden 
in het voorjaar 2017 afspraken gemaakt met het 
Samenwerkingsverband. De uitkomsten hiervan zijn 
ten tijde van het opstellen van de cijfers over 2016 nog 
niet bekend en niet in de cijfers verwerkt. 

12.4  Investeringen, financiering 
  en risicobeleid
Bij de start van een nieuwe school of uitbreiding 
met nieuwe lokalen (groepen), stelt de gemeente 

een bedrag beschikbaar voor de kosten van het 
gebouw en de eerste inrichting. Overige uitgaven 
moet de school uit de reguliere bekostiging van 
het Rijk betalen. Investeringen groter dan € 1.000 
worden geactiveerd, komen op de balans en worden 
afgeschreven. Het bestuur heeft per categorie van 
investeringen een afschrijvingstermijn vastgesteld. 
Deze afschrijvingen komen ten laste van de exploitatie 
van de KSU. Naast vervangingsinvesteringen kent 
de KSU uitbreidingsinvesteringen. De stijging van 
de afschrijvingslasten van de afgelopen jaren wordt 
veroorzaakt door deze uitbreidingsinvesteringen. Dit 
betreft met name ICT(-gelieerde) investeringen. De 
verwachting is dat deze de komende jaren nog verder 
zullen stijgen.

Investeringen worden wel meerjarig afgeschreven, 
maar moeten meteen bij aanschaf gefinancierd 
worden. Dit is een van de functies van het eigen 
vermogen. De aanwezige liquiditeit, onderdeel van ons 
eigen vermogen, is voldoende om onze investeringen 
te financieren. Van de mogelijkheid om deze met 
vreemd vermogen, dat wil zeggen een lening, te 
financieren, is geen gebruik gemaakt. 

In december 2016 hebben wij ons treasurystatuut 
geactualiseerd. De KSU voldoet hiermee aan de 
regelgeving vanuit OCW omtrent de beheersing van 
liquide middelen. De liquide middelen van de KSU zijn 
overigens ondergebracht op spaarrekeningen. Er zijn in 
2016 geen beleggingen of andere beleggingsvormen 
uitgevoerd. Alhoewel het doel is om een zo hoog 
mogelijk rendement te behalen, binnen de kaders van 
de wettelijke regeling, zijn de rentebaten in absolute 
zin beperkt geweest door de lage rentestanden.

12.5  Het Beheersfonds
De Stichting Beheersfonds KSU voert een bescheiden 
exploitatie. Het fonds is eigenaar van het pand van 
de technische dienst en schrijft af op de waarde 
van dat pand. Diezelfde afschrijvingslasten betaalt 
de technische dienst jaarlijks als huur aan het 
Beheersfonds. Ook worden uit het fonds alle kosten 
voor de Raad van Toezicht van de KSU betaald, 
zoals de vacatiegelden. Al met al leidt dit tot een 
exploitatieresultaat van het Beheersfonds over 2016 
van - € 75.016. Jaarlijks vergoedt het Beheersfonds 
een vast rentepercentage van 2,5 procent over het 
(gemiddelde) rekeningcourantsaldo aan de KSU. 
Het Beheerfonds kent sinds eind 2016 hetzelfde 
treasurybeleid als de KSU. Alle liquiditeiten bevinden 
zich op spaarrekeningen.
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School: SBO De Binnentuin
Wijk: Leidsche Rijn
Aantal leerlingen: 175
Aantal medewerkers: 30
Ons motto: Leren om te groeien doe je samen

Schoolleider Cindy Hamers: 

Zo dragen de leerkrachtkwaliteiten bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen
“Onze leerkrachten werken vanuit de zeven eigenschappen van 
effectief leiderschap van Stephen Covey. Deze eigenschappen 
dragen ertoe bij dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en zich 
als leider kan profileren. Iedere leerkracht is een leider, ieder kind 
is een leider. Samen werken wij aan ieders ontwikkeling. 
De leerkrachten geven de kinderen de ruimte en de 
verantwoordelijkheid om eigen leerdoelen te stellen. Deze nemen 
wij op in dag- en weektaken, zodat er daadwerkelijk oefen- en 
leertijd voor ingeroosterd wordt.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017 
“Wij leggen de nadruk op ‘THE LEADER IN ME!’. In alle groepen 
worden grote, uitdagende projecten opgestart, waarin kinderen 
leren verantwoordelijkheid te nemen, rollen te verdelen, elkaars 
kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Een voorbeeld is 
de oprichting van een echt pop-up restaurant. Leerlingen zijn 
verantwoordelijk voor de financiën, administratie, marketing, 
inrichting én het koken en bedienen.” 

13. Vooruitzichten 2017 

13.1 Strategisch beleid
De uitvoering van het SBP wordt via de monitor 
gevolgd en gestuurd. De afgelopen twee jaar stonden 
vooral in het teken van beleidsvoorbereiding en 
planvorming. De aankomende jaren (2017, 2018 en 
2019) ligt de nadruk op implementatie en verdere 
uitvoering. In de paragrafen hieronder wordt dat op 
onderdelen nader ingevuld.  

13.2  Onderwijs en Kwaliteit
Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht
De KSU doet mee aan het project Werkplaats 
Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). Het doel 
van dit project is om een structurele, duurzame 
verbinding te maken tussen de onderwijspraktijk en de 
kennisinstituten in Utrecht, in de verwachting dat op 
de scholen een versterking van de onderzoekscultuur 
plaatsvindt. Na een aantal voorbereidende 
bijeenkomsten in 2016 wordt 2017 het jaar waarin 
het project zichtbaar uitgevoerd wordt. Op zes KSU-
scholen, te weten De Achtbaan, De Ariëns, Hof ter 
Weide, Onder De Bogen, De Spits en Stepping Stones, 
worden WOU-teams opgericht waarin leerkrachten 
vanuit de praktijk samen met onderzoekers vanuit de 
kennisinstituten praktijkgericht onderzoek doen naar 
thema’s die op de scholen leven.

Evaluatie basisondersteuning
In Utrecht is in het kader van passend onderwijs 
middels de Utrechtse Standaard de basisondersteuning 
vormgegeven. Elke school wordt geacht hieraan 
invulling te geven; hiervoor krijgen zij € 120 per 

leerling vanuit het Samenwerkingsverband. In 2017 
gaan wij in het kader van kwaliteitszorg evalueren 
in hoeverre onze scholen hieraan voldoen en wat er 
nodig is om dit duurzaam te kunnen blijven doen.

Meer- en hoogbegaafdenonderwijs
De KSU vindt dat voltijds hoogbegaafdenonderwijs 
een vorm van passend onderwijs is. Het verzorgen 
van kwalitatief goed onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde kinderen is dan ook een van onze 
pijlers. We hebben hier veel voor ontwikkeld. In 2017 
gaan we in kaart brengen of dit voldoet en wat er in 
de toekomst nodig is. Het beleid op dit gebied zal zo 
nodig aangepast worden.

13.3 Personeel en organisatie 
Professionalisering
Het College van Bestuur, het managementteam en 
de schoolleiders starten in januari 2017 met een 
anderhalf jaar durend leiderschapsprogramma bij 
Academica. Het programma bestaat uit drie thema’s: 
persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan verandering 
en toekomstgericht onderwijs. Voor schoolleiders 
draagt het volgen van dit programma tevens bij aan 
de herregistratie in het schoolleidersregister (een 
verplichting waarvoor in 2017 beleid ontwikkeld 
wordt). Ook de professionalisering van de leerkrachten 
staat hoog op de agenda. Hiervoor wordt een 
structuur voor kennisontwikkeling ontwikkeld, in 
de vorm van een leerplatform of KSU-college. De 
leerkrachten zullen zelf actief meedenken over de 
ontwikkeling en inrichting.  

KSU-vakmanschap
In 2016 is het KSU-vakmanschap gedefinieerd en 
vastgesteld. In 2017 zullen we dit opnemen in het 
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vakmanschap gelinkt aan het digitaal leerplatform 
dat de professionalisering van leerkrachten moet 
ondersteunen. Daarnaast wordt de mogelijkheid 
bekeken om het te koppelen aan de functiemix. De 
toepassing ervan in de gesprekkencyclus volgt in 2018. 

Professionele cultuur 
Het KSU-vakmanschap is opgebouwd uit twee 
bouwstenen, te weten ‘KSU’ en ‘bekwaamheid’. De 
bouwsteen KSU bevat onder meer de kernwaarden 
die we geëxpliciteerd hebben door middel van de 
‘waardenmeetlat’. Aan de hand hiervan kunnen 
de kernwaarden van de KSU ‘geladen’ worden en 
daarmee betekenis krijgen voor de school en de 
medewerkers. In 2016 heeft een aantal scholen 
al een zogeheten laadsessie gehad, in 2017 volgt 
de rest. De scholen krijgen een (facultatief) vervolg 
geboden om de kernwaarden en de professionele 
afspraken daarover te borgen. Hiervoor wordt een 
toolkit met gesprekstechnieken ontwikkeld, die de 
leidinggevenden kunnen helpen en inspireren om de 
kernwaarden naar de dagelijkse praktijk te vertalen.  

Arbeidsmarktcommunicatie en behouden van 
personeel
Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de 
KSU. De KSU wil de juiste mensen werven, binden 
en boeien. Nu de economie aantrekt en de mobiliteit 
onder werknemers toeneemt is dit een grotere 
uitdaging en gaan we hier extra stappen zetten. Om te 
beginnen zullen wij in 2017 via meer, en meer diverse 
kanalen leerkrachten werven en de (ver)binding 
met de pabo’s (de HU en de Marnix Academie) en 
studenten verder intensiveren. Op het vlak van ‘binden 
en boeien’ blijven wij een prettige, goed gefaciliteerde, 

lerende en inspirerende werkomgeving, goede 
arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling bieden.

Werkdruk
De uitslag van een enquête die onder medewerkers is 
gehouden over de invoering van de nieuwe onderwijs-
cao geeft aan dat de werkdruk niet is verminderd. 
Naar aanleiding hiervan wordt in 2017 een project 
gestart om te onderzoeken waardoor dit komt, om tot 
gerichte aanbevelingen en verbeteringen te komen. 

Internationalisering
Na het internationale project ‘KSU (en Domstad) 
voor Atjeh’ gaan wij in 2017 op zoek naar een 
nieuw internationaal partnerschap dat past bij onze 
katholieke identiteit. Deze zoektocht krijgt de vorm 
van een afstudeeropdracht met als insteek het in kaart 
brengen van de mogelijkheden om op stichtingsniveau 
een langdurend (3-5 jaar) en kleinschalig 
internationaliseringsproject te starten. 

Ziekteverzuim en preventie
Na jaren prettig en succesvol samengewerkt te hebben 
met onze arbodienst en partner Cohesie, gaan we (na 
een aanbestedingstraject dat we in 2016 doorlopen 
hebben) per 2017 van start met een nieuwe partner, 
te weten Arbobutler. Vertrekpunt van de nieuwe 
samenwerking is voortbouwen op wat we samen 
met Cohesie bereikt hebben, vooral op het vlak van 
(denken over) ziekte en verzuim. Aansluitend op de 
algemene maatregelen die we hebben ingevoerd om 
het verzuim omlaag te brengen, is de volgende stap 
om per school en leeftijdscategorie te kijken naar 
mogelijkheden op dit gebied.

13.4 Communicatie 
Promotiefilm
Acht KSU-scholen krijgen in 2017 de gelegenheid om 
een promotiefilmpje ontwikkelen. Het schoolfilmpje 
moet aantrekkelijk en informatief zijn voor nieuwe 
gezinnen en vooral de sfeer en de profielschets van de 
school weergeven. 

PR en bindingsacties
In verband met de bouw van KBS Johannes en de 
opening van KBS Onder De Bogen en KBS Mattheus 
zal 2017 wederom een aantal PR-momenten kennen. 
Ook worden de nodige bindingsacties georganiseerd. 
De nieuwjaarsreceptie zal in januari 2018 op een 
andere locatie gehouden worden, aangezien Party- en 
Congrescentrum Het Vechthuis de deuren in 2017 
gaat sluiten. 

Interne en externe communicatie
De interne communicatie zal in 2017 onder de loep 
genomen worden. Het proces voor crisiscommunicatie 
wordt naar nieuwe inzichten aangepast, er zal een 
huisstijlhandboek opgezet worden en de opmaak 
van de KSU-breed wordt in een nieuw jasje gestoken. 
Daarnaast zal in samenwerking met P&O geïnvesteerd 
worden in arbeidsmarktcommunicatie. 

13.5 Accommodatie en facilitaire zaken
Verbouwing en vernieuwing
In 2016 heeft de gemeente Utrecht onderzoek gedaan 
naar de problemen die spelen bij vier multifunctionele 
gebouwen, waarin ook de KSU is gehuisvest. Het gaat 
om zaken als onderhoud, installaties en afspraken 
over het beheer. Op basis van de uitkomsten heeft 
de gemeente met de gebruikers plannen gemaakt 



41

School: KBS Mattheus
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 169
Aantal medewerkers: 19
Ons motto: Leren voor een mooie toekomst!

Schoolleider Maarten Goossens: 

Zo dragen het gebouw en de inrichting bij aan het uitblinken 
van onze leerlingen
“Het afgelopen jaar hebben wij de methode ‘Groove-me’ ingevoerd. 
Alle groepen krijgen nu minimaal een uur in de week Engels. 
De methode heeft steeds een eigentijds lied als uitgangspunt en 
behandelt dan de woorden hieruit. De kinderen vinden de methode 
erg leuk. Zo wordt er op de Mattheusschool veel gezongen en in the 
meantime ook nog veel Engels geleerd!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij zijn het afgelopen jaar gaan werken met het verbeterbord, 
waarbij leerkrachten door middel van samenwerking het onderwijs 
verbeteren. Dit willen we volgend jaar gaan borgen en versterken. 
We gaan met het team een studiedag ‘coöperatieve werkvormen’ 
volgen. Die werkvormen willen we middels het verbeterbord in 
het onderwijs integreren. Zo kunnen we ook bij de leerlingen de 
nadruk leggen op samenwerkend leren. Want we zien dat zij door 
samenwerking groeien op sociaal en cognitief vlak. Zo kunnen 
kinderen samen uitblinken.” 

om deze problemen structureel op te lossen. 
Hiervoor is een budget van 32 miljoen uitgetrokken. 
De plannen voor aanpak moeten in 2017 gereed 
zijn en geaccordeerd worden door de betrokken 
schoolbesturen. Uitwerking van de plannen zal nog 
zeker twee jaar in beslag nemen.

De nieuwbouw van KBS Johannes zal in 2017 
afgerond worden, net als de bouw van de gymzaal  
bij KBS Het Schateiland. Zowel KBS De Notenboom  
als St. Jan de Doper krijgen een opknapbeurt.

Duurzaamheid
In 2017 zijn er plannen voor het plaatsen van 
zonnepanelen op KBS De Catharijnepoort en Paulus. 
Voor zes scholen, te weten KBS De Notenboom/
Stepping Stones, Montessori Schoolplein, De Pijlstaart, 
Gertrudis, St. Dominicus en Paulus zijn plannen 
gereed voor de aanpak van de luchtkwaliteit. Dit 
sluit aan bij het plan van de gemeente om het 
binnenklimaat van alle scholen op orde te brengen. 
Het onderdeel binnenklimaat maakt ook deel uit 
van de verbeterplannen van de multifunctionele 
accommodaties. 

Technische dienst
In 2018 staat een evaluatie van de technische dienst 
op stapel. Vooruitlopend hierop willen we een plan 
voor de toekomst opstellen, dat rekening houdt 
met de aankomende pensionering van een van de 
medewerkers en aandacht besteed aan het adequaat 
opvangen van uitval (zoals het geval was in 2016). 

13.6 Financieel/formatie
De tweede helft van 2016 stond in het teken van het 
verbeteren van de administratieve organisatie/interne 
controle en de planning & controlcyclus. Een aantal 
processen is geïntegreerd en op elkaar afgestemd. 
In 2017 wordt dit geëffectueerd en dat heeft flinke 
gevolgen voor de verantwoording/vastlegging. 
Wij zullen onze grootboekstructuur anders gaan 
inrichten; zo zal onder andere de bewaking van de 
inhuur dan wel de vervangingslasten anders worden 
vormgegeven. 

We verwachten vanaf 2018 een vermindering 
van de subsidies vanuit de gemeente Utrecht, als 
gevolg van een herschikking van de middelen die 
de gemeente vanuit de Rijksoverheid ontvangt voor 
het achterstandsbeleid, waaruit de subsidies worden 
bekostigd.  

13. 7 Bedrijfsvoering
Vanaf 1 januari 2018 gaat de KSU de financiële 
administratie zelf doen. Hiervoor is onder 
andere een assistent-controller aangenomen. De 
salarisadministratie, de mogelijke back-upvoorziening 
voor financiën en het functioneel beheer van het 
financiële pakket blijven vooralsnog uitbesteed bij 
administratiekantoor a/s Works. In 2017 zal een 
stafmedewerker financiën worden gezocht om de 
bezetting op orde te krijgen en worden de afspraken 
met A/S Works in ondersteuning en uitvoering herzien. 
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14.1 Meerjarenbegroting KSU enkelvoudig
In april 2016 is een meerjarenbegroting vastgesteld 
en deze is in november 2016, bij de begroting 2017, 
geactualiseerd. Het eindresultaat van de jaarlijkse 
exploitatie (in onderstaand overzicht ‘Totaal saldo 
KSU’) moet passen binnen de daartoe op bestuurlijk 
niveau vastgestelde kaders. Uitgangspunt voor deze 
meerjarenbegroting is de vastgestelde jaarbegroting 
2016. In figuur 1 is de meerjarenbegroting op 
hoofdlijnen uitgewerkt, met een toelichting op de 
gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen 
(prognoses). 
 
Figuur 1

 2016 
werkelijk

2017 
Prognose

2017 
begroot

2018 
begroot

Rijksbijdrage 36.901.000 37.314.000 38.060.000 38.821.000

Overige overheidsbijdragen 2.303.000 2.105.000 2.405.000 1.879.000

Overige baten 1.477.000 1.481.000 1.525.000 1.474.000

Totale Baten 40.681.000 40.900.000 41.990.000 42.174.000

Personele lasten -33.890.000 -34.440.000 -35.330.000 -35.510.000

Afschrijvingen -969.000 -1.077.000 -1.088.000 -1.098.000

Huisvestingslasten -3.147.000 -3.149.000 -3.149.000 -3.149.000

Overige lasten -3.363.000 -3.003.000 -3.003.000 -3.003.000

Totale lasten -41.369.000 -41.669.000 -42.570.000 -42.760.000

Saldo gewone exploitatie -688.000 -769.000 -580.000 -586.000

Financiële exploitatie 50.000 43.000 42.000 39.000

Totaal saldo KSU -638.000 -726.000 -538.000 -547.000

Uitgangspunten van de meerjarenbegroting
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd:
•  Een groei van het aantal leerlingen met jaarlijks 

2%. Het is weliswaar de ambitie van de KSU 
om het aantal leerlingen te laten groeien met 
gemiddeld minimaal 3% per jaar, maar in de 
meerjarenbegroting gaan we voorzichtigheidshalve 
iets lager zitten.

•  Een stijging van het aantal fte’s met 2%, analoog 
aan de stijging van het aantal leerlingen.  

•  Een continuering van de gemeentelijke subsidies 
op het bestaande niveau voor het schooljaar 
2017/2018. Let wel, per schooljaar 2018/2019 
moet rekening worden gehouden met een 
substantiële terugloop van 60%, wat ook effect zal 
hebben op  de beschikbare middelen voor de

  aangegeven beleidsmaatregelen en de inzet van de 
opgebouwde reserves. Dit is in het bovenstaande 
overzicht nog niet verwerkt, omdat ten eerste 
de hoogte nog niet bekend is en ten tweede de 
regelgeving nog niet is aangepast. 

•  Inkomsten vanuit het nieuwe 
Samenwerkingsverband voor de 
basisondersteuning binnen de basisscholen in de 
vorm van € 120 per leerling.

•  Dezelfde netto loonkosten in 2017 en 2018. 
De stijging in de baten zoals die in de macro-
ontwikkelingen zijn opgenomen worden als lasten 
meebegroot. Een mogelijke verhoging van de 
personeelslasten betekent een potentiele stijging 
van de pensioenlasten à 2%. Deze laatste lasten 
worden vooralsnog niet meebegroot omdat hier 
geen duidelijkheid over is.  

•  Voor de rentebaten binnen de KSU wordt 
uitgegaan van de huidige rentevoet. Door de 
afname van liquiditeiten daalt de renteopbrengst 
op termijn. 

•  De rentebaten van middelen binnen de 
beheersstichting worden aan de KSU vergoed 
tegen een rente van 2,5%. 

Beleidskeuzes
Op basis van het meerjarig (strategisch) beleid van de 
KSU en de huidige economische situatie heeft de KSU 
een aantal beleidskeuzes gemaakt bij het opstellen 
van de initiële (meerjaren)begroting. Deze wijken licht 
af van de keuzes zoals opgenomen in de uiteindelijke 
begroting van 2017, omdat deze voortvloeiden uit de 
gestelde kaders voor 2017. 
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School: SBO St. Maarten
Wijk: Overvecht
Aantal leerlingen: 112
Aantal medewerkers: 28
Ons motto: Goed in ontwikkeling

Schoolleider Elsbeth Kwant: 

Zo dragen de kwaliteiten van onze leerkrachten bij aan de 
ontwikkeling van onze leerlingen
“Wij werken in leerteams. De focus daarbij ligt op de professionele 
ontwikkeling van leerkrachten en op het leren van de kinderen. 
Deze manier van werken stimuleert het samenwerkend leren en 
biedt ruimte om elkaar te ondersteunen. Kernwoorden hierbij zijn: 
motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier. De leerkrachten 
evalueren hun eigen handelen en weten daardoor wat hun impact is 
op het leren. Onze kinderen kunnen op eigen wijze uitblinken.” 

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 leggen wij de nadruk op gedeeld leiderschap. Gevoed door 
hun expertise tonen onze teamleden ‘leiderschap’. Dat betekent 
dat zij nieuwe ontwikkelingen kunnen vertalen naar de praktijk en 
collega’s inspireren en stimuleren om mee te doen. Dit brengt het 
teamleren op een hoger niveau, en komt het leren en de resultaten 
van onze leerlingen ten goede.”

Figuur 2

nr Beleidskeuzes (bedragen in €) 2017 2018 2019 2020

a Inzet schoolreserves 150.000 150.000 150.000 150.000 

b Extra inzet nieuwe scholen ODB 100.000 100.000 100.000 

b Extra inzet nieuwe scholen Haarrijn 0 50.000 100.000 100.000 

c Extra inzet strategisch beleid 75.000 75.000 75.000 75.000 

d Extra kwaliteitsimpulsen personeel 100.000 100.000 100.000 100.000 

d Extra kwaliteitsimpulsen materieel 100.000 100.000 75.000 75.000 

e Bijzondere inrichtingsdoelen 50.000 50.000 50.000 50.000 

f Investering hoogbegaafden 100.000 100.000 100.000 100.000 

g Extra investering meerjarenperspectief 75.000 75.000 75.000 75.000 

h Extra inzet leerlingzorg pm pm pm pm

Totaal 750.000 800.000 825.000 725.000

Uitleg bij de beleidskeuzes:
a)  Inzet schoolreserves: Scholen hebben personele 

reserves om personele klappen deels op te 
vangen. Op deze manier kunnen gevolgen van 
bezuinigingen soms getemporiseerd worden en 
hoeven niet in één keer alle effecten opgevangen 
te worden. Gerekend wordt met een inzet van  
€ 150.000 per jaar voor de komende jaren 
(ongeveer 1,5 formatieplaats).

b)  Extra inzet nieuwe school Onder De Bogen 
en Haarrijn: Er is bewust voor gekozen om de 
opgebouwde algemene reserve in te zetten 
voor met name personele investering bij de 
opstart van nieuwe scholen. Er wordt drie 
jaar lang 1,5 formatieplaats extra beschikbaar 
gesteld (grotendeels ook al voor de start van de 
Rijksbekostiging) en een klein bedrag voor de 
materiële bekostiging. Dat wil zeggen dat daarmee 
een extra negatief saldo gecreëerd wordt van  
€ 100.000 per jaar gedurende maximaal 

  drie jaar bij elke nieuwe school. De eerste school 
waarop dit is toegepast is KBS Onder De Bogen. 
Deze bedragen zijn inmiddels geactualiseerd ten 
opzichte van het vorige jaarverslag. In deze school 
wordt geïnvesteerd in de jaren 2017, 2018 en 
2019. Daarna volgt Haarrijn. De oplevering is nog 
niet bekend dus de bedragen zijn indicatief.  

c)  Extra inzet strategisch beleid: In het kader van het 
Strategisch Beleidsplan 2015-2019 wordt rekening 
gehouden met een extra inzet vanuit de reserves 
van € 75.000 in 2017 - 2020. Dit wijkt licht af 
van de vastgestelde meerjarenbegroting (het 
bedrag voor 2017 is gecontinueerd). Dit is echter 
afhankelijk van de evaluatie van het geldende 
strategische beleidsplan en de afspraken die 
gemaakt gaan worden in het nieuwe plan. 

d)  Extra kwaliteitsimpulsen personeel en materieel: 
De KSU wil investeren in kwaliteit, zowel op het 
gebied van personeel als materieel. Dit wordt 
gefinancierd vanuit de reserves: €200.000 in 2017, 
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en 2020. Een voorbeeld van een kwaliteitsimpuls 
kan zijn: een extra investering in het personeel 
(bijvoorbeeld bijscholing) op scholen die een 
inspanningsverplichting hebben op basis van een 
(dreigend) inspectie-arrangement. Vele andere (ook 
niet personele) impulsen zijn mogelijk.

e)  Bijzondere inrichtingsdoelen: Hiervoor is jaarlijks 
€50.000 opgenomen, maar dat cijfer kan veranderen. 
In april 2017 wordt namelijk voor de jaren vanaf 
2017 opnieuw bepaald of, en zo ja, hoeveel, extra 
kwaliteitsimpulsen voor bijzondere inrichtingsdoelen 
nodig zijn. 

f)  Investering hoogbegaafden: Tot en met 2020 is 
een jaarlijks bedrag van €100.000 opgenomen 
als investering in hoogbegaafdenonderwijs. Vóór 
2020 wordt dit beleid geëvalueerd. Deze evaluatie 
bepaalt welk bedrag we gaan opnemen in de 
meerjarenbegroting. 

g)  Extra investering meerjarenperspectief: Dit betreft een 
investering in tweetalig onderwijs. Voor de jaren 2017 
tot en met 2020 is een bedrag van €75.000 begroot. 

h)  Extra inzet reserves leerlingzorg: Bij vaststelling van 
beleid kan er mogelijk aanspraak gemaakt worden 
op de inzet van de reserves uit leerlingbegeleiding 
(met name Passend onderwijs). Inzet van deze 
middelen moet wel passen in de totale kaders van het 
meerjarenperspectief.

14.2 Balans en kengetallen in
  meerjarenperspectief
Vanuit de vastgestelde meerjarenbegroting is het mogelijk 
op hoofdlijnen een prognose op te stellen van de balans 
in de komende jaren. Het betreft hier een geconsolideerde 
balans.

Figuur 3 

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

Activa 

Materiele Vaste activa 4.858.000 4.858.000 4.858.000 4.858.000

Financiele Vaste Activa 18.000 18.000 18.000 18.000

Vorderingen 3.797.000 4.090.000 4.165.000 4.188.000

Liquide middelen 7.666.000 7.275.000 6.741.000 6.205.000

Activa totaal 16.339.000 16.241.000 15.782.000 15.269.000

Passiva 

Algemene Reserve 1.115.000 969.000 904.000 839.000

Bestemmingsreserves 7.685.000 7.105.000 6.632.000 6.150.000

Bestemmingsfonds 642.000 642.000 642.000 642.000

Voorzieningen 1.692.000 1.692.000 1.692.000 1.692.000

Kortlopende schulden 5.205.000 5.833.000 5.912.000 5.946.000

Passiva totaal 16.339.000 16.241.000 15.782.000 15.269.000

Kengetallen, definities en doel 
Kapitalisatiefactor = de activazijde van de balans minus 
de materiële vaste activa (gebouwen en terreinen), 
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële 
baten). Dit kengetal laat zien of het aanwezige 
vermogen effectief en efficiënt wordt ingezet. Het 
vermogen dient ter financiering van investeringen, 
dekking van reguliere transacties en een buffer voor 
risico’s. Een hoge factor betekent dat er mogelijk te 
veel middelen zijn voor de aangegeven doelen en dus 
niet ten goede zijn gekomen aan het onderwijs.  
Door de geplande negatieve exploitatie zal het eigen 

vermogen de komende jaren dalen. De KSU gaat ervan 
uit dat er tot en met 2018 meer geïnvesteerd dan
afgeschreven zal worden, waardoor de materiële vaste 
activa zullen stijgen. De overige activa en passiva zullen 
naar verwachting licht stijgen vanwege de groei van 
de KSU als geheel. Als gevolg van het bovenstaande 
zullen de liquide middelen jaarlijks afnemen. 

Huisvestingsratio = het totaal van de huisvestingslasten 
gedeeld door de totale lasten. Dit kengetal laat het 
aandeel zien van de huisvestingslasten in de totale lasten.
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School: KBS De Kameleon
Wijk: Majella
Aantal leerlingen: 110
Aantal medewerkers: 16
Ons motto: Oog voor Talent

Schoolleider Anita Verweij: 

Zo hebben onze leerlingen in 2016 uitgeblonken
“In 2016 is het team gestart met het professionaliseringstraject 
van de Stichting LeerKRACHT. Kenmerkend is dat we zelf lessen 
ontwerpen bij de doelen die wij stellen. We kijken bij elkaar in de 
klas, geven elkaar feedback en gebruiken onze successen om verder 
te komen. Dit werkt alleen als we ook de stem van de leerlingen 
laten meetellen. Door hun rechtstreeks te vragen wat zij van de 
lessen vinden en waar ze al dan niet tevreden over zijn, laten zij ons 
zien wat we kunnen verbeteren. Zo helpen de leerlingen het team 
om elke dag beter te worden!” 

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 gaat onze school samen met de Villa Nova. We hebben 
samen een nieuw motto: ‘Ontdek en ervaar je kracht!’ In dit kader 
leggen wij de nadruk op het ontdekkend leren en het ontdekken 
van jezelf.”

Solvabiliteit = eigen vermogen gedeeld door het totale 
vermogen. Het doel van dit kengetal is een beeld te 
geven van de mate waarin de organisatie op langere 
termijn aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. 

Weerstandsvermogen = het eigen vermogen, 
uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Doel 
van dit kengetal is om een indicatie te geven van de 
mate waarin de organisatie risico’s kan opvangen. 
Liquiditeit = de vlottende activa gedeeld door de 
kortlopende schulden. Dit kengetal geeft aan in 
welke mate de organisatie in staat is om aan haar 
verplichtingen op korte termijn te voldoen. 

Overzicht kengetallen 
Op grond van het verleden, de uitkomsten over het 
verslagjaar en de hiervoor genoemde prognoses is het 
volgende overzicht van kengetallen opgesteld. Voor 
2017 tot en met 2018 wordt een prognose van de 
kengetallen van de KSU gegeven.

Figuur 4

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Streef- 
waarden 

Kapitalisatiefactor 0,47 0,41 0,38 0,4 0,4 0,38 0,36 0,35

Huisvestingsratio    0,08 0,07 0,08 0,07 0,10

Solvabiliteit 0,60 0,64 0,63 0,58 0,54 0,52 0,5 0,50

Liquiditeit 1,90 2,70 2,80 2,20 1,90 1,80 1,70 1,00

Weerstandsvermogen 20% 17% 15% 22% 20% 18% 17% 15%

De streefwaarden voor de kapitalisatiefactor zijn 
afkomstig uit het toetsingskader dat het CvB heeft 
vastgesteld en de RvT goedgekeurd. In 2016 is 
actualisatie van de streefwaarden niet besproken, 

omdat toen de functie van manager bedrijfsvoering 
tijdelijk niet vervuld was. In 2017 gaan wij ons 
beraden op de hoogte van de streefwaarde voor het 
weerstandsvermogen. Veelal wordt gesproken over 
een minimum van 5% (voor grotere besturen) en een 
maximum van 20%. De kapitalisatiefactor lijkt niet 
meer vanuit toezicht gebruikt te gaan worden. 

Analyse kengetallen 
De KSU blijft investeren: investeren in personeel 
(bijvoorbeeld bij nieuw op te starten scholen, maar 
ook in opleiding en training van medewerkers op 
bestaande scholen) en in materiële zaken. Door 
middel van meerjarenbegrotingen met een beperkt 
en beheersbaar tekort wil de KSU blijven werken aan 
kwaliteit en de kengetallen richting de streefwaarden 
brengen. De analyse van de kengetallen (de trend uit 
verleden en verwachting van de toekomst) duidt erop 
dat dit een verantwoorde keuze is.  Al met al is de 
financiële positie van de KSU eind 2016 zeer gezond. 
Voor zowel de kapitalisatiefactor als voor het 

weerstandsvermogen zijn de eerste stappen gezet om 
meer richting de streefwaarden van de kengetallen 
te komen. De plannen voor de komende jaren, zoals 
gekwantificeerd in de meerjarenbegroting voorzien 
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zowel de liquiditeit als de solvabiliteit keurig boven de 
streefwaarden blijven. 

14.3 Risico’s en het risicobeheersings- 
  en controlesysteem
De KSU is zich ervan bewust dat de organisatie te allen 
tijde risico’s loopt en dat deze risico’s zo goed mogelijk 
bekend moeten zijn en beheerst moeten worden. 
Op basis van de in 2010 uitgevoerde overkoepelende 
risicoanalyse hanteert de KSU bepaalde regels bij het 
opstellen van beleid om verantwoord met risico’s om 
te gaan. Die regels bepalen ook de hoogte van het 
weerstandsvermogen. Onderstaande factoren zijn 
hierop van invloed: 
•  De aanpassing van onderwijsachterstandsmiddelen, 

gewichtenregeling en impulsgelden kunnen een 
grote financiële impact hebben op de in te zetten 
formatie. 

•  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. 

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

•  Het tekort aan leerkrachten zorgt, in combinatie 
met de vraag naar vervangingen en stevige 
wetgeving omtrent aanstellingen, voor knelpunten. 

•  Het moeten inhuren van medewerkers betekent 
een grotere aanslag op de besteedbare middelen 
door de marges van de uitzendorganisaties en de 
toevoeging van btw. 

Voor de zomer van 2017 staat een nieuwe integrale 
risicoanalyse op de planning. Naar aanleiding van de 
uitkomsten daarvan zullen ook de streefwaarden van 
de kengetallen opnieuw tegen het licht gehouden 
worden. 

Het interne controlesysteem is middels autorisaties in 
de verschillende digitale systemen (zowel financieel 
als personeel administratief) geregeld. Jaarlijks bekijkt 
de accountant in hoeverre deze zaken op orde zijn en 
doet daarvan verslag in de jaarlijkse managementletter. 

15. Woord van dank 

Onze dank en waardering gaat uit naar alle 
medewerkers die het afgelopen jaar het maximale uit 
onze leerlingen hebben weten te halen. ‘De leerling 
blinkt uit’, daar gaan we voor! We zijn inmiddels twee 
jaar op weg met het strategisch beleidsplan en dit jaar 
hebben we een flinke stap gezet binnen het thema 
professionalisering. In 2017 zullen we deze ingeslagen 
professionele route voortzetten, zodat onze leerlingen 
optimaal kunnen profiteren van onze expertise.

Het bestuur hoopt dat iedereen zich dit jaar wederom 
met veel enthousiasme en passie zal inzetten om onze 
ambities en doelstellingen te realiseren. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 na resultaatbestemming

Activa 31-12-16 31-12-15
€ €

Materiële vaste activa 1.2 4.857.697       4.576.272           
Financiële vaste activa 1.3 18.150            -                      

Vlottende Activa
Voorraden 1.4 -                  -                      
Vorderingen 1.5 3.796.874       5.199.590           

Liquide middelen 1.7 7.665.842       6.073.225           

1 Totaal activa 16.338.563     15.849.087         

Passiva

Eigen vermogen 2.1 9.442.297       10.081.643         
Voorzieningen 2.2 1.691.777       1.772.530           

Kortlopende schulden 2.4 5.204.489       3.994.913           

2 Totaal passiva 16.338.563     15.849.087         

Geconsolideerde jaarrekening Katholieke Scholenstichting Utrecht te Utrecht 16. Financiële bijlagen
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015
€ € €

Baten
Rijksbijdragen OCW 3.1 36.900.595         34.848.786          35.632.165     36901
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2 2.303.350           1.764.833            3.275.311       3275
Overige baten 3.5 1.477.028           1.273.357            1.745.526       1746

3 Totaal baten 40.680.973         37.886.976          40.653.002     

Lasten
Personeelslasten 4.1 33.889.890         31.194.887          33.231.986     -33232
Afschrijvingen 4.2 969.199              882.696               869.753          -870
Huisvestingslasten 4.3 3.147.477           2.833.815            3.237.810       -3238
Overige lasten 4.4 3.363.378           3.120.867            3.153.841       -3154

4 Totaal lasten 41.369.944         38.032.265          40.493.390     

Saldo baten en lasten -688.971             -145.289              159.612          

Financiële baten en lasten 5 49.623                162.500               76.381            76

5 Totaal financiële baten en lasten 49.623                162.500               76.381            

Totaal resultaat -639.348             17.211                  235.993          

Geconsolideerde jaarrekening Katholieke Scholenstichting Utrecht te Utrecht
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School: KBS Villa Nova 
Wijk: Nieuw Engeland
Aantal leerlingen: 196
Aantal medewerkers: 21
Ons motto: Plezier in leren!

Vervangend schoolleider Anita Verweij: 

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Het team heeft in 2016 bijscholing gehad op het gebied van 
drama. Dat gebeurde in samenwerking met het Utrechts Centrum 
voor de Kunsten (UCK). Zowel de leerkrachten als de leerlingen 
hebben veel plezier beleefd aan de dramalessen. 
Ook heeft het team de Kanjertraining gevolgd en zijn we in de 
klassen gestart met de Kanjer-lessen. De leerlingen en leerkrachten 
zijn heel enthousiast: de verhalen passen heel goed bij de 
belevingswereld van de kinderen. De vertrouwensspelletjes zijn 
favoriet. We zien dat de leerlingen zich verantwoordelijk gaan 
voelen voor de sfeer in de klas en in de school.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 gaat onze school samen met de Kameleon. We hebben 
samen een nieuw motto: ‘Ontdek en ervaar je kracht!’ In dit kader 
leggen wij de nadruk op het ontdekkend leren en het ontdekken 
van jezelf.”

Geconsolideerde jaarrekening Katholieke Scholenstichting Utrecht

Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -688.971      159.612        

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 969.199        869.753        
- mutaties voorzieningen -80.753        398.887        
Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen 1.402.716     -497.992      
- schulden 1.209.575     -498.960      
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.811.766     431.300        

- ontvangen interest 59.009          86.462          
- betaalde interest -9.386          -10.081        

49.623          76.381          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.861.389     507.681        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa -1.250.624   -1.146.583   
Mutatie in afwaarderingen materiële vaste activa -               8.498            
Overige investeringen in financiële vaste activa -18.150        -               

-1.268.774   -1.138.085   

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.268.774   -1.138.085   

Mutatie liquide middelen 1.592.615     -630.404      

Beginstand liquide middelen 6.073.225     6.703.629     
Eindstand liquide middelen 7.665.840     6.073.225     

2016 2015
€ €

Geconsolideerde jaarrekening Katholieke Scholenstichting Utrecht te Utrecht
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Jaarrekening  Katholieke Scholenstichting Utrecht

Enkelvoudige balans

Activa 31-12-16 31-12-15
€ €

Materiële vaste activa 1.2 4.713.370      4.426.790      
Financiële vaste activa 1.3 18.150           -                 

Vlottende Activa
Vorderingen 1.5 4.453.530      5.778.490      

Liquide middelen 1.7 5.904.663      4.316.812      

1 Totaal activa 15.089.713    14.522.092    

Passiva

Eigen vermogen 2.1 8.193.451      8.757.779      
Voorzieningen 2.2 1.691.777      1.772.530      

Kortlopende schulden 2.4 5.204.485      3.991.783      

2 Totaal passiva 15.089.713    14.522.092    

Katholieke Scholenstichting Utrecht te Utrecht
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School: KBS Het Schateiland 
Wijk: Kanaleneiland 
Aantal leerlingen: 311
Aantal medewerkers: 40
Ons motto: Gewoon Goed

Schoolleider Gerard Hoefs:

Zo draagt het pedagogisch/didactisch klimaat bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Je kunt ons klimaat omschrijven als ‘goed voorbeeld doet goed 
volgen’. Door zelf kritisch op ons eigen handelen te zijn (zowel 
op sociaal-emotioneel als op didactische vlak), stimuleren we de 
kinderen dat ook te doen.   
Wij bieden onze leerlingen een grote variëteit aan activiteiten, 
zowel onder schooltijd als daarbuiten: schaken, schilderen, Engels, 
ICT. Zo ontdekken de kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed 
in zijn.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Wij gaan ouders meer betrekken bij school, omdat 
ouderbetrokkenheid effect heeft op de ontwikkeling en de 
leerprestaties van de leerlingen. Nieuw is dat ouders deelnemen 
aan het project Vreedzame School. In groep 3 zijn we begonnen 
met het project ‘ouder-kind lezen’, waarbij ouders samen met hun 
kind leren lezen volgens de leesstrategie van de school. Ouders 
hebben hierdoor veel meer zin in en plezier van lezen met hun 
kind.”

Jaarrekening  Katholieke Scholenstichting Utrecht

Enkelvoudige staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015
€ € €

Baten
Rijksbijdragen OCW 3.1 36.900.595    34.848.786    35.632.165    
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.2 2.303.350      1.562.585      2.875.933      
Overige baten 3.5 1.477.028      1.475.605      2.144.904      

3 Totaal baten 40.680.973    37.886.976    40.653.002    

Lasten
Personeelslasten 4.1 33.887.142    31.194.887    33.227.047    
Afschrijvingen 4.2 964.045         882.696         864.599         
Huisvestingslasten 4.3 3.152.627      2.833.815      3.242.960      
Overige lasten 4.4 3.317.475      3.120.867      3.128.966      

4 Totaal lasten 41.321.289    38.032.265    40.463.572    

Saldo baten en lasten -640.316        -145.289        189.430         

Financiële baten en lasten 5 75.983           162.500         96.477           

5 Totaal financiële baten en lasten 75.983           162.500         96.477           

Totaal resultaat -564.333        17.211           285.907         

Katholieke Scholenstichting Utrecht te Utrecht

Het Schateiland
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Beloning  

Bestuurders met 
dienstbetrekking 262.046 233.544 0 28.502 0
Dhr. J van der Klis 16-08-99 1 138.676 124.306 14.370
Dhr. C.M.M. Laenen 21-03-11 1 123.370 109.238 14.132

Toezichthouders 20.800 20.800 0 0 0
Mw. Ykema 7.000 7.000
Dhr. Dijkstra 3.450 3.450
Dhr. van Mourik 3.450 3.450
Dhr. Lamers 3.450 3.450
Mw. Van den Berg-Ram 3.450 3.450

4.2 Vermeldiing gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

Functie of functies

Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstverband in 
FTE

Beloning Belastbare vaste 
en variabele 
onkostenvergoe
dingen

Voorzieningen 
beloning 
betaalbaar op 
termijn

Uitkeringen 
wegens 
beëindiging van 
het diensverband

Motivatie 
overschrijding 
van de norm

Niet van toepassing

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording 

Uitkeringen 
wegens 
beëindiging van 
het dienstverband

In het kader van de WNT wordt vermeld dat de Katholieke Scholenstichting Utrecht in 2016 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg 
boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang 
dienstverband in 
FTE

Totaal 
bezoldiging

Belastbare vaste 
en variabele 
onkostenver- 
goedingen

Voorzieningen 
beloning 
betaalbaar op 
termijn

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Voorzitters- Ingangs- Einddatum Omvang Beloning  Uitkeringen
clausule van datum dienst- dienstverband wegens
toepassing? dienst- verband in FTE beëindiging

verband van het
dienstverband

Bestuurders met 
dienstbetrekking 215.149 0 0 0
Dhr. J van der Klis N 16-08-99 1 112.146  
Dhr. C.M.M. Laenen N 21-03-11 1 103.003

Toezichthouders 24.335 0 0 0
Mw. Ykema N 7.260
Dhr. Dijkstra N 3.450
Dhr. Mourik N 4.175
Mw. Corsten N 3.450
Dhr. Vogel N 6.000

4.2 Vermeldiing gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat

Functie of functies
Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverban
d

Omvang 
dienstverband 
in FTE Beloning

Belastbare 
vaste en 
variabele 
onkostenvergo
edingen

Voorzieningen 
beloning 
betaalbaar op 
termijn

Uitkeringen 
wegens 
beëindiging 
van het 
diensverband

Motivatie 
overschrijding 
van de norm

Niet van toepassing

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording 

Belastbare vaste 
en variabele 
onkostenvergoed
ingen

Voorzieningen 
beloning 
betaalbaar op 
termijn

In het kader van de WNT wordt vermeld dat de Katholieke Scholenstichting Utrecht  in 2014 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar 
jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, 
inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

De Katholieke Scholenstichting Utrecht herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met 
betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de Katholieke Scholenstichting 
Utrecht geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.
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KSU Beheerfonds te Utrecht

Balans per 31 december 2016

Activa 31-12-16 31-12-15
€ €

Materiële vaste activa 1.2 144.327          149.481              
Financiële vaste activa 1.3 -                  -                      

Vlottende Activa
Vorderingen 1.5 17.738            23.844                

Liquide middelen 1.7 1.761.178       1.756.414           

1 Totaal activa 1.923.243       1.929.739           

Passiva

Eigen vermogen 2.1 1.248.849       1.323.865           
Voorzieningen 2.2 -                  -                      

Kortlopende schulden 2.4 674.394          605.874              

2 Totaal passiva 1.923.243       1.929.739           

KSU Beheersfonds te Utrecht

School: KBS De Notenboom 
Wijk: Utrecht Oost 
Aantal leerlingen: 73
Aantal medewerkers: 8
Ons motto: School met een hart

Schoolleider Michelle Hess:

Zo dragen de kwaliteiten van de leerkrachten bij aan het 
uitblinken van onze leerlingen
“Als kleine school met een diverse doelgroep bieden wij onderwijs 
op maat. Onze leerkrachten kennen alle kinderen en bieden in 
kleine groepen het onderwijs dat bij hen past. Met een klein 
team, met specialisten, werken wij hard om het maximale uit onze 
leerlingen te halen.”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“Om nog beter aan te sluiten bij de leerling en hoe deze leert 
willen wij de kwaliteit van onze instructie verbeteren. Daarom 
worden onze leerkrachten getraind in het ‘expliciete directe 
instructiemodel’. Bij dit lesmodel worden leerlingen actief 
betrokken en wordt de beschikbare lestijd gebruikt om gericht te 
werken aan het behalen van het lesdoel. ‘Expliciet’ verwijst naar 
het feit dat ook aandacht is voor het waarom van het lesdoel en 
dat dit aan de leerlingen onderwezen wordt. Deze structuur helpt 
onze leerlingen hun kennis en vaardigheden te vergroten.”
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KSU Beheerfonds te Utrecht

Staat van baten en lasten over 2016

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015
€ € €

Baten
Overige baten 5.150                  5.150                    5.150              

3 Totaal baten 5.150                  5.150                    5.150              

Lasten
Personeelslasten 2.747                  1.500                    14.248            
Afschrijvingen 5.155                  5.150                    5.155              
Huisvestingslasten -                      -                       -                  
Overige lasten 45.904                37.000                 15.567            

4 Totaal lasten 53.806                43.650                 34.969            

Saldo Baten en Lasten -48.656               -38.500                -29.819           

Financiële baten en lasten -26.361               37.500                 -20.096           

5 Totaal financiële baten en lasten -26.361               37.500                 -20.096           

Totaal resultaat -75.017               -1.000                  -49.916           

KSU Beheersfonds te Utrecht
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D4 RESERVES PER SCHOOLNUMMER

4.1 Reserves

4.1.1 Algemene reserve, rek.nr 21150
Saldo Resultaat Overige Saldo

31-12-15 mutaties 31-12-16
€ € € €

 
7719502 Gez. beleid incl. Bestuurskantoor 776.322          910.518-        -               134.196-        
9995601 Beheersfonds 1.323.865       75.016-          -               1.248.849     

Totaal Algemene reserve 2.100.187       985.534-        -               1.114.653     

4.2 Bestemmingsreserves

Saldo Resultaat Overige Saldo
31-12-15 mutaties 31-12-16

€ € € €

7719502 Gez. beleid incl. Bestuurskantoor 600.000          -                  -               600.000        

Totaal Reserve bijzondere omstandigheden 600.000          -                  -               600.000        

Saldo Resultaat Overige Saldo
31-12-15 mutaties 31-12-16

€ € € €

7719502 Gez. beleid incl. Bestuurskantoor 500.000          -                  -               500.000        

Totaal  Reserve eigen risico vervangingsfonds 500.000          -                  -               500.000        

Saldo Resultaat Overige Saldo
31-12-15 mutaties 31-12-16

€ € € €

7719502 Gez. beleid incl. Bestuurskantoor 642.307          -                  -               642.307        

642.307          -                  -               642.307        

4.2.2 Reserve Eigen Risico, rek.nr 21205
mutaties 2016

mutaties 2016

4.2.1 Reserve bijzondere omstandigheden, rek.nr 21230
mutaties 2016

4.2.3 Reserve middelen voor leerlingenzorg (incl. WSNS),  
rek.nr 21400

mutaties 2016

Totaal  Reserve middelen voor leerlingenzorg (incl. WSNS)

School: KBS Ludger
Wijk: Zuilen
Aantal leerlingen: 399
Aantal medewerkers: 31
Ons motto: Samen leer je meer!

Vervangend schoolleider Marcel Bos:

Zo dragen buitenschoolse partners bij aan het uitblinken van 
onze leerlingen
“Afgelopen jaar hebben we professionals uit onze wijk de school in 
gehaald voor het geven van lessen. En dat is heel goed uitgepakt! 
Er zijn uiteenlopende sportclinics gegeven, muzieklessen en lessen 
in media-educatie. In groep 8 werd op hoog niveau gedebatteerd. 
Bij ‘Dichter in de klas’ leerden de leerlingen van groep 5 tot en met 
8 hoe je een gedicht schrijft. Wij zijn trots op hoe onze kinderen 
hier hun talenten hebben laten zien!”

Hier leggen wij de nadruk op in 2017
“In 2017 willen wij de talenten van ouders meer inzetten op 
school. Bijvoorbeeld tijdens de crea-middagen die wij organiseren. 
Ook willen we onze kinderen een podium bieden waar zij hun 
talenten aan elkaar en aan ouders kunnen laten zien. Denk hierbij 
aan optredens en exposities. Daarbij draait het om waardering en 
respect voor elkaar en individuele ontplooiing.”
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Saldo Resultaat Overige Saldo

31-12-15 mutaties 31-12-16
€ € € €

06GN Marcusschool 286.366          13.634          -               300.000        
06GN01 Mattheusschool 44.905            20.498          -               65.403          
06OY St. Dominicusschool 151.035          148.965        -               300.000        
06UJ St. Maartenschool 1.000             -                  -               1.000           
06UJ01 SBO De Binnentuin 233.958          619              -               234.577        
08KK Johannesschool 71.043            61.661          -               132.704        
09VY De Carrousel 193.327          815              -               194.142        
13RS Montessorischool 119.871          103.620        -               223.491        
14ZJ St. Paulusschool 71.369            82.246          -               153.615        
15DK De Ariënsschool 300.000          -                  -               300.000        
15MP De Spits 185.952          19.518          -               205.470        
15MP02 Leonardo de Spits 1.000             -                  -               1.000           
15PD De Zeven Gaven 188.180          111.820        -               300.000        
15RL Het Schateiland 300.000          -                  -               300.000        
15WG St. Jan de Doperschool 139.169          -                  -               139.169        
15WG02 Gertrudisschool 300.000          24.427-          -               275.573        
16AF Ludgerschool 1.000             50.570          -               51.570          
16DH De Pijlstaart 269.477          14.887          -               284.364        
16UO De Kameleon 42.852            38.595          -               81.447          
17ZL De Notenboom 129.587          20.347-          -               109.240        
17ZL01 Stepping Stones -                    1.000           -               1.000           
27CL De Achtbaan 23.005            22.005-          -               1.000           
27CL02 Leonardo de Binnentuin 1.000             -                  -               1.000           
28AW Hof ter Weide 300.000          -                  -               300.000        
28AW01 De JazzSingel 1.000             65.421          -               66.421          
30JR Op De Groene Alm 249.340          15.553          -               264.893        
31DH Onder de Bogen -                    1.000           -               1.000           
7719502 Gez. beleid incl. Bestuurskantoor -                    -                  -               -                  

3.604.436       683.643        -               4.288.079     

4.2.5 Reserve Materieel Scholen, rek.nr 21212

mutaties 2016

Totaal Reserve P&A Scholen

mutaties 2016
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31-12-15 mutaties 31-12-16

€ € € €
 
06GN Marcusschool 58.500            6.116-           -               52.384          
06GN01 Mattheusschool 56.384            13.707-          -               42.677          
06OY St. Dominicusschool 217.274          7.862           -               225.136        
06UJ St. Maartenschool 6.192             5.192-           -               1.000           
06UJ01 SBO De Binnentuin 1.978             978-              -               1.000           
08KK Johannesschool 34.204            30.582-          -               3.622           
09VY De Carrousel 88.857            12.650-          -               76.207          
13RS Montessorischool 138.828          13.882-          -               124.946        
14ZJ St. Paulusschool 33.636            25.968-          -               7.668           
15DK De Ariënsschool 19.876            73.650          -               93.526          
15MP De Spits 300.000          60.931-          -               239.069        
15MP02 Leonardo de Spits 3.441             2.441-           -               1.000           
15PD De Zeven Gaven 43.143            32.761-          -               10.382          
15RL Het Schateiland 300.000          47.340          -               347.340        
15WG St. Jan de Doperschool 34.220            78.740-          -               44.520-          
15WG02 Gertrudisschool 175.884          33.220-          -               142.664        
16AF Ludgerschool 195.311          42.006-          -               153.305        
16DH De Pijlstaart 37.213            1.689           -               38.902          
16UO De Kameleon 191.525          22.700-          -               168.825        
17ZL De Notenboom 169.421          -                  -               169.421        
17ZL01 Stepping Stones -                    35.432-          -               35.432-          
27CL De Achtbaan 123.012          65.996          -               189.008        
27CL02 Leonardo de Binnentuin 1.000             69.524-          -               68.524-          
28AW Hof ter Weide 241.384          -                  -               241.384        
28AW01 De JazzSingel 1.000             28.766-          -               27.766-          
30JR Op De Groene Alm 15.451            -                  -               15.451          
31DH Onder De Bogen 1.000             20.995          -               21.995          

Totaal Reserve Materieel Scholen 2.488.734 -298.064 -               2.190.670

4.2.6 Reservenulmeting rek.nr 21220
Saldo Resultaat Overige Saldo

31-12-15 mutaties 31-12-16
€ € € €

06GN Marcusschool 2.477             764-              -               1.713           
06GN01 Mattheusschool 4.196             819-              -               3.377           
06OY St. Dominicusschool 7.665             3.562-           -               4.103           
06UJ St. Maartenschool 807                333-              -               474              
06UJ01 SBO De Binnentuin 12.638            2.366-           -               10.272          
08KK Johannesschool 1.189             527-              -               662              
09VY De Carrousel 992                216-              -               776              
13RS Montessorischool 836                1.021-           -               185-              
14ZJ St. Paulusschool 3.885             1.935-           -               1.949           
15DK De Ariënsschool 8.631             1.582-           -               7.048           
15MP De Spits 8.762             1.759-           -               7.003           
15PD De Zeven Gaven 9.414             2.310-           -               7.103           
15RL Het Schateiland 5.170             1.588-           -               3.582           
15WG St. Jan de Doperschool 202                1.915-           -               1.713-           
15WG02 Gertrudisschool 5.903             610-              -               5.294           
16AF Ludgerschool 4.254             1.145-           -               3.108           
16DH De Pijlstaart 7.154             1.651-           -               5.504           
16UO De Kameleon 356                355-              -               2                  
16UO01 Villa Nova 0                    937-              -               936-              
17ZL De Notenboom 2.022             2.553-           -               531-              
27CL De Achtbaan 27.943            7.076-           -               20.866          
28AW Hof ter Weide 31.484            4.368-           -               27.116          

Totaal Reservenulmeting 145.979 -39.391 -               106.587

mutaties 2016
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Saldo Resultaat Overige Saldo
31-12-15 mutaties 31-12-16

€ € € €
 
06GN Marcusschool 58.500            6.116-           -               52.384          
06GN01 Mattheusschool 56.384            13.707-          -               42.677          
06OY St. Dominicusschool 217.274          7.862           -               225.136        
06UJ St. Maartenschool 6.192             5.192-           -               1.000           
06UJ01 SBO De Binnentuin 1.978             978-              -               1.000           
08KK Johannesschool 34.204            30.582-          -               3.622           
09VY De Carrousel 88.857            12.650-          -               76.207          
13RS Montessorischool 138.828          13.882-          -               124.946        
14ZJ St. Paulusschool 33.636            25.968-          -               7.668           
15DK De Ariënsschool 19.876            73.650          -               93.526          
15MP De Spits 300.000          60.931-          -               239.069        
15MP02 Leonardo de Spits 3.441             2.441-           -               1.000           
15PD De Zeven Gaven 43.143            32.761-          -               10.382          
15RL Het Schateiland 300.000          47.340          -               347.340        
15WG St. Jan de Doperschool 34.220            78.740-          -               44.520-          
15WG02 Gertrudisschool 175.884          33.220-          -               142.664        
16AF Ludgerschool 195.311          42.006-          -               153.305        
16DH De Pijlstaart 37.213            1.689           -               38.902          
16UO De Kameleon 191.525          22.700-          -               168.825        
17ZL De Notenboom 169.421          -                  -               169.421        
17ZL01 Stepping Stones -                    35.432-          -               35.432-          
27CL De Achtbaan 123.012          65.996          -               189.008        
27CL02 Leonardo de Binnentuin 1.000             69.524-          -               68.524-          
28AW Hof ter Weide 241.384          -                  -               241.384        
28AW01 De JazzSingel 1.000             28.766-          -               27.766-          
30JR Op De Groene Alm 15.451            -                  -               15.451          
31DH Onder De Bogen 1.000             20.995          -               21.995          

Totaal Reserve Materieel Scholen 2.488.734 -298.064 -               2.190.670

4.2.6 Reservenulmeting rek.nr 21220
Saldo Resultaat Overige Saldo

31-12-15 mutaties 31-12-16
€ € € €

06GN Marcusschool 2.477             764-              -               1.713           
06GN01 Mattheusschool 4.196             819-              -               3.377           
06OY St. Dominicusschool 7.665             3.562-           -               4.103           
06UJ St. Maartenschool 807                333-              -               474              
06UJ01 SBO De Binnentuin 12.638            2.366-           -               10.272          
08KK Johannesschool 1.189             527-              -               662              
09VY De Carrousel 992                216-              -               776              
13RS Montessorischool 836                1.021-           -               185-              
14ZJ St. Paulusschool 3.885             1.935-           -               1.949           
15DK De Ariënsschool 8.631             1.582-           -               7.048           
15MP De Spits 8.762             1.759-           -               7.003           
15PD De Zeven Gaven 9.414             2.310-           -               7.103           
15RL Het Schateiland 5.170             1.588-           -               3.582           
15WG St. Jan de Doperschool 202                1.915-           -               1.713-           
15WG02 Gertrudisschool 5.903             610-              -               5.294           
16AF Ludgerschool 4.254             1.145-           -               3.108           
16DH De Pijlstaart 7.154             1.651-           -               5.504           
16UO De Kameleon 356                355-              -               2                  
16UO01 Villa Nova 0                    937-              -               936-              
17ZL De Notenboom 2.022             2.553-           -               531-              
27CL De Achtbaan 27.943            7.076-           -               20.866          
28AW Hof ter Weide 31.484            4.368-           -               27.116          

Totaal Reservenulmeting 145.979 -39.391 -               106.587

mutaties 2016
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D5 VOORZIENINGEN PER SCHOOLNUMMER

5.1 Voorzieningen

5.1.1 Personeelsvoorzieningen
Saldo Saldo

5.1.1.1 Voorziening jubilea, rek.nr 22100 31-12-15 Dotatie Onttrekking 31-12-16

7719502 Gezamenlijk beleid incl. Bestuurskantoor 550.000          116.347-               31.438-            402.215          

Totaal Voorziening jubilea 550.000          116.347-               31.438-            402.215          

5.1.2 Overige voorzieningen
Saldo Saldo

5.1.2.1 Voorziening gebouwen, rek.nr 22300 31-12-15 Dotatie Onttrekking 31-12-16

06GN Marcusschool 53.149            26.233                 2.807               76.575            
06GN01 Mattheusschool 50.287            12.364                 489                  62.163            
06OY St. Dominicusschool 16.972-            59.046                 62.618             20.544-            
06UJ St. Maartenschool 68.831            18.906                 3.947               83.790            
06UJ01 SBO De Binnentuin 108.180          22.374                 130.554          
08KK Johannesschool 61.725            15.147                 1.593               75.279            
09VY De Carrousel 38.441            11.528                 11.945             38.024            
137GB+137BK Gez. beleid incl. Bestuurskantoor 75.142            190.000               298.449           33.307-            
137TD Technische Dienst 20.183            -                      1.384               18.799            
13RS Montessorischool 16.731-            45.158                 18.423             10.004            
14ZJ St. Paulusschool 96.908            30.613                 12.340             115.181          
15DK De Ariënsschool 53.517            19.319                 333                  72.503            
15MP De Spits 147.069          49.907                 9.684               187.292          
15PD De Zeven Gaven 124.317          24.379                 31.903             116.793          
15RL Het Schateiland 77.322            24.574                 4.018               97.878            
15WG Gertrudisschool 58.907-            59.394                 78.103             77.616-            
15WG02 St. Jan de Doperschool 29.451            27.651                 35.272             21.830            
16AF Ludgerschool 83.876            40.000                 94.677             29.199            
16DH De Pijlstaart 11.295-            16.279                 14.314             9.330-             
16UO De Kameleon 32.368            13.950                 11.211             35.107            
16UO01 Villa Nova 14.187            27.361                 3.809               37.739            
17ZL De Notenboom 56.759            18.698                 31.894             43.563            
27CL De Achtbaan 64.844            34.008                 25.695             73.157            
28AW Hof ter Weide 44.786            36.932                 70.187             11.531            
28AW01 De JazzSingel 7.647-             6.735                   5.035               5.947-             
30JR Op De Groene Alm 6.807-             12.816                 1.859               4.150             

Totaal Voorziening gebouwen 1.182.983 843.372 831.989 1.194.366

mutaties 2015

mutaties 2015



 




