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Op het moment dat u dit bestuursverslag leest is het alweer 2018 
en vervolgen wij onze doelen en resultaten vanuit het Strategisch 
Beleidsplan 2016-2020.

In 2017 hebben we veel werk verzet voor een nieuwe ICT-omgeving 
op de scholen. Voor de zomervakantie zijn we overgestapt naar de 
nieuwe netwerkomgeving van Heutink ICT. Heutink ICT werkt met 
MOO (Mijn Omgeving Online). Tevens zijn er nieuwe digiborden en 
andere	hardware	aangeschaft	en	is	de	migratie	van	e-mail	en	office	365	
gerealiseerd. Vanaf januari 2018 stappen we over op SharePoint 
en SchoolWapps (voor de school- en bestuurswebsite).

Herkenbaarheid van de scholen en de stichting is een belangrijk doel 
voor de beleidsperiode tot 2020. De in 2016 opgerichte werkgroep pr 
en communicatie heeft in 2017 een tweede brainstormsessie gehouden, 
waarbij de directeuren, leraren en ondersteunend personeel werden 
uitgenodigd om mee te denken over het verbinden van Stopoz aan de 
naam van de scholen. Dit heeft in 2017 geresulteerd in een nieuwe 
uitstraling van de stichting in een nieuw logo. In het nieuwe logo 
laten we zien waar de scholen van Stopoz en het openbaar onderwijs 
voor staan. Ons onderwijs draait om de beweging van het kind: van 
peuter naar kind dat groeit en vervolgstappen kan maken. Stopoz 
is een organisatie waar iedereen welkom is, waar de kracht van het 
verschil wordt gewaardeerd en diversiteit mogelijk is. Dat bereiken we 
door vernieuwend te zijn: in moderne lesmethoden en ondersteunend 
materiaal, maar zeker ook door in beweging te zijn en te blijven. 
Een organisatie in beweging!  

In 2017 zijn alle schoolbesturen met de gemeenten gestart met 
een Integraal Huisvestingplan Onderwijs (Afgekort: IHP). Met 
een IHP legt de gemeente een meerjarig beleidskader vast met 
betrekking tot onderwijshuisvesting. In Bloemendaal is in 2017 een 
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nieuw IHP vastgesteld met daarin een heldere beschrijving van de 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de huisvesting voor zowel 
gemeente als schoolbesturen. De schoolbesturen in Heemstede zijn met 
de gemeente nog in overleg over het IHP, dit zal in de eerste helft van 
2018 worden afgerond.
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie 
ieder schoolbestuur in Nederland. Dit jaar is het vierjaarlijks onderzoek 
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland. Er is onderzocht of het bestuur op de scholen zorgt 
voor	onderwijs	van	voldoende	kwaliteit	en	of	het	financieel	in	staat	is	
om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
De inspectie heeft geconcludeerd dat het bestuur zorgt voor onderwijs 
van voldoende kwaliteit, zorgt voor verbeteringen als het nodig is en 
verstandig met zijn geld omgaat.

Het doel is om het onderwijs steeds te blijven verbeteren. Stopoz en de 
scholen hebben beschreven wat belangrijk is voor het onderwijs in de 
toekomst en het bestuur ondersteunt de scholen om dit vorm te geven. 

We zijn trots op wat we hebben bereikt. 

We blijven ons verbeteren op alle beleidsterreinen. Met onze 
medewerkers blijven we zoeken naar nieuwe manieren van werken die 
ervoor zorgen dat onze leerlingen centraal blijven staan.

Aerdenhout, mei 2018

Mw. I.M. Jansen
College van bestuur

1 VOORWOORD
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2.3 Scholen

Het bestuur is het bevoegd gezag van de volgende instellingen voor 
openbaar primair onderwijs:

Naam school  BRIN NR Plaats  Gemeente

Margrietschool  03 BU  Halfweg Haarlemmerliede en   
       Spaarnwoude
Voorwegschool  11 HC  Heemstede Heemstede
Crayenesterschool 10 AR  Heemstede Heemstede
Sparrenbosschool 07 GT  Bennebroek Bloemendaal
Bornwaterschool 18 KK  Bloemendaal Bloemendaal
Julianaschool  18 NI  Overveen Bloemendaal
Vondelschool  18 OP  Aerdenhout Bloemendaal
De Duinroos  09 RU  Zandvoort Zandvoort
H. Schaftschool  08 TO  Zandvoort Zandvoort

2.4 Leeswijzer 

In dit verslag 2017 van Stopoz is een navigatie aangebracht. Alle 
hoofdstukken in de inhoudsopgave kunt u aanklikken, waarna u direct 
naar het betreffende hoofdstuk gaat. 

Het bestuursverslag bestaat uit drie onderdelen, namelijk het 
jaarverslag, het verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening. 

Het jaarverslag:
Hoofdstuk 1, 2 en 3 hebben betrekking op het voorwoord, de informatie 
vooraf en de samenvatting. 
Hoofdstuk 4 algemeen, met daarin de doelstelling van de organisatie, 
het beleid, de juridische structuur en de organisatiestructuur. 

2.1 Uitgangspunten van de verslaglegging 

Deze jaarverantwoording is opgebouwd volgens het model dat 
daarvoor is vastgesteld door het ministerie van OCW op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Deze regelgeving bevat 
voorschriften omtrent de inrichting van het bestuursverslag.
Kort samengevat dient in het bestuursverslag aandacht geschonken te 
worden aan:
•	 Governance
•	 Onderwijs
•	 Kwaliteitszorg
•	 Onderzoek
•	 Internationalisering
•	 Personeel
•	 Huisvesting
•	 Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
•	 Financiën (inclusief continuïteitsparagraaf)

2.2	 Algemene	identificatiegegevens

Naam    : Stichting Openbaar Primair 
                 Onderwijs Zuid-Kennemerland
Bestuursnummer  : 41500 
Bezoekadres   : Aerdenhoutsduinweg 1
        2111 AN Aerdenhout
Telefoon   : 023 303 1016
Kamer van Koophandel : 34217940
Website   : www.stopoz.nl
E-mailadres   : info@stopoz.nl

2 INFORMATIE VOORAF
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Binnen het onderwijsprogramma maken de scholen keuzes voor een 
eigen	profilering,	afgestemd	op	de	leerlingenpopulatie.	Onze	scholen	
hebben aandacht voor talentontwikkeling van leerlingen en realiseren 
een extra aanbod hiervoor. 

ICT-beleidsplan
In 2017 heeft Stopoz een grote vernieuwingsslag gemaakt in de 
ICT-faciliteiten, zoals iPads, Chromebooks en laptops. Ook is de 
netwerkstructuur vernieuwd. In het ICT-beleidsplan ligt de nadruk op 
ontwikkeling van de leerling en de leerkracht. Er is een scan afgenomen 
om de leerkrachtvaardigheden per school te inventariseren.  
Het komende jaar worden in overleg met de directeuren en  
ICT-coördinatoren cursussen aangeboden, zodat alle leerkrachten 
over die ICT-vaardigheden beschikken die noodzakelijk zijn voor 
toekomstbestendig onderwijs.

Samenwerking met Kinderopvang en Voortgezet Onderwijs
Alle scholen geven vorm aan arrangementen waarbij de school en 
de kinderopvang samenwerken. Onderwijs en Kinderopvang worden 
steeds meer vanuit één visie en organisatie gezien. Wij werken 
met alle besturen voor primair en voortgezet onderwijs aan een 
onderwijsmonitor, waarin zichtbaar is in hoeverre onze oud-leerlingen 
onderwijs volgen op het geadviseerde niveau. Deze informatie 
gebruiken wij om de kwaliteit van onze adviezen te verbeteren.  
We nemen deel aan de ‘warme overdracht’ tussen de basisschool en het 
voortgezet onderwijs. 

Bedrijfsvoering
Ook	op	het	gebied	van	personeel,	huisvesting	en	financiën	zijn	
we gericht op de toekomst. We investeren in gezamenlijke 
professionalisering,	mobiliteit	en	flexibiliteit.	Voor	onze	gebouwen	
focussen we op renovatie en duurzaamheid in samenwerking met de 
gemeenten. We richten ons op moderne systemen met dashboards 
voor	het	monitoren	van	de	financiën,	onderwijskengetallen	
en personeelskengetallen. Op deze wijze werken we aan een 
toekomstbestendige organisatie.
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Hoofdstuk 5 is gewijd aan de ontwikkelingen met betrekking tot de 
governance, het verslag van de activiteiten van het bestuur en de 
horizontale verantwoording. Hoofdstuk 6 bevat alle ontwikkelingen 
aangaande het onderwijs, de prestaties en het toelatingsbeleid. 
Hoofdstuk 7 beschrijft de interne en externe kwaliteitszorg. Hoofdstuk 8 
en 9 zijn gewijd aan de personele ontwikkelingen en de ontwikkelingen 
op het gebied van huisvesting. Hoofdstuk 10 beschrijft de relatie met de 
formele samenwerkingspartners en hoofdstuk 11 bevat de toelichting 
op	de	financiële	positie,	de	balans,	het	resultaat	en	het	financiële	beleid.

Het verslag van de raad van toezicht:
Ingegaan wordt op de verantwoording van de wettelijke taken en de 
verantwoording op grond van de Code Goed Bestuur.

De jaarrekening 2017
Ingegaan wordt op de balans en staat van baten en lasten. Bij het 
deel overige gegevens is de accountantsverklaring opgenomen, de 
bestemming van het resultaat, de gebeurtenissen na balansdatum en 
de bezoldiging topfunctionarissen. In de bijlage zijn de gegevens van de 
rechtspersoon opgenomen.

Graag nodigen wij u uit om te reageren op het bestuursverslag 2017 
door een e-mail te sturen naar info@stopoz.nl.

3 SAMENVATTING 

Terugblikkend is 2017 het jaar van het toekomstgericht leren en 
toekomstgerichte vaardigheden, ICT en samenwerking.

Toekomstbestendig onderwijs en eigen profilering
We laten onze leerlingen werken aan 21e eeuwse vaardigheden door 
middel van opdrachten en het maken van producten, zoals een animatie 
of robot, met behulp van ICT en technologie. De keuze voor ICT Heutink 
en MOO ondersteunt de scholen hierbij. 

mailto:info@stopoz.nl
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bestuur en de buurt rondom de school. Wij vinden dat de scholen 
-immers ‘een samenleving in het klein’- een weerspiegeling dienen 
te zijn van vernieuwingen die zich in de samenleving voltrekken. Elke 
school benut actief de aanwezige pluriformiteit. Er is ruimte voor de 
cultuur en overtuiging van elk kind. Leerlingen maken kennis met de 
levensbeschouwing en cultuur van anderen en leren zo de meerwaarde 
van diversiteit ontdekken. Zij worden zich bewust van hun eigen 
identiteit, bereiden zich voor op de pluriforme samenleving en leren 
hun eigen plaats bepalen. De Stopoz-scholen bieden ruimte aan 
levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstige stromingen, naar keuze 
van de ouders. 

Onze pedagogiek: 
eigen talenten en die van anderen leren (h)erkennen
Elke leerling heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan 
bewust. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het 
belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen (h)erkennen. 
Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen 
een eigen talent heeft en dat élk talent of kwaliteit even belangrijk 
is. Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een 
investering is in de toekomst. Juist door een kind te erkennen in 
zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent 
ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, 
sociaal, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te 
ontplooien.

Ons onderwijs: uitdagend en toekomstbestendig
De school is de plaats waar kinderen naast de basisvakken taal en 
rekenen zich breed kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en 
cultuur, mens en maatschappij, wetenschap en techniek, samenwerken 
en respectvol met elkaar om gaan. Op alle scholen is er aandacht voor 
zowel de cognitief-intellectuele als de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen.

4.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

Stopoz telt negen basisscholen die onderwijs verzorgen in de 
gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. 

De basis voor ons handelen, onze missie is: ‘het waarborgen en 
stimuleren van uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in 
een school(werk)klimaat waarbinnen leerlingen en personeel 
uitgedaagd worden om hun talenten te laten zien en te 
gebruiken.’

In 2016 is onze visie nader uitgewerkt in het strategisch beleidsplan 
2016-2020.

De missie van Stopoz is uitgewerkt in een visie op identiteit, 
pedagogiek, onderwijs, omgeving, personeel en middelen.

Identiteit Ruimte voor cultuur en overtuiging van elk kind
Pedagogiek Eigen talenten en die van anderen leren (h)erkennen
Onderwijs Uitdagend en toekomstbestendig
Omgeving Verbinding van scholen met hun omgeving
Personeel Collectief leren, het delen van kennis en kunde
Gebouwen Goed onderhoud en verduurzamen
ICT  Middel, geen doel op zich, beheer en onderhoud centraal   
  organiseren
Financiën Algemene reserves op peil en ambities waarmaken

Onze identiteit: openbaar onderwijs
Mensen bepalen de identiteit van Stopoz-scholen. Kinderen, hun 
ouders, leerkrachten en niet-onderwijzend personeel, directie, 

4 ALGEMEEN



Gebouwen, ICT en financiën
Een functioneel, veilig en gezond schoolgebouw is van cruciaal belang. 
Wij hebben een meerjarenonderhoudsplanning voor het planmatig 
onderhoud van de scholen. Het binnenklimaat en energiezuinigheid 
willen wij de komende jaren in alle gebouwen op orde brengen. 
Goed onderhoud en het verduurzamen van voorzieningen moeten 
tevens zorgen voor een structureel gezonde exploitatie van de 
schoolgebouwen.

ICT is geen doel op zich, maar een middel om andere doelen, 
zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs 
op de kennissamenleving, te realiseren. De netwerkinfrastructuur 
moet op elke school gelijk zijn. Beheer en onderhoud is uitbesteed 
aan derden. De aanschaf en het beheer van alle hardware wordt 
centraal georganiseerd. Centraal worden alle hardware- en software-
componenten geadministreerd, inclusief aanschafdatum voor begroting 
en afschrijvingsmethodiek.

Goed	financieel	management	draagt	optimaal	bij	aan	het	verbeteren	
van de kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent investeren in 
onderwijskwaliteit (leerkrachten, leermiddelen, ICT), in de organisatie 
(directeur, IB, kwaliteitszorg, zorg), in de leeromgeving (opfrissen 
van de school, uitdagende leeromgeving). Dit betekent ook dat we 
onze algemene reserve op peil moeten houden en plannen moeten 
ontwikkelen om onze ambities waar te kunnen maken. Hiervoor moeten 
we	alle	ambities	doorrekenen	en	financieel	solide	onderbouwen.	

4.2 Kernactiviteiten

Het is onze ambitie om uitdagend en toekomstbestendig onderwijs te 
bieden aan onze leerlingen. 
Dit komt tot uitdrukking in de drie pijlers waarmee we het onderwijs 
voor onze leerlingen willen verbeteren:

1. Aandacht voor uitdagend en toekomstbestendig onderwijs:  
 onze scholen realiseren vakoverstijgend 
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Ons onderwijs is: 
•	 Uitdagend en toekomstgericht;
•	 Motiverend en vernieuwend (inhoud en werkvormen);
•	 Aansluitend op de 21st century skills;
•	 Toepassingsgericht (leerlingen zoeken naar antwoorden    

op vragen en problemen);
•	 Gericht op de leerprocessen waarin de vorming te maken  

heeft met het verwerven van cultuur, actief burgerschap   
en talentontwikkeling;

•	 Herkenbaar,	een	duidelijke	profilering	van	de	school	in	de		 	
wijk.  

Onze omgeving: verbinding van scholen met hun omgeving
We stimuleren de verbinding van scholen met hun omgeving. Scholen 
werken graag samen met externe partijen, zoals bedrijven uit de 
technische sector, met kunst- en cultuurprojecten en sportactiviteiten. 
Met professionele organisaties worden evenementen, gastlessen en 
excursies georganiseerd, vooral met partijen uit de directe omgeving. 
Onze scholen werken goed samen met de kinderopvang, het voortgezet 
onderwijs, de jeugdhulp en het regionale samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Ons personeel: collectief leren, het delen van kennis en kunde
Wie de leraren en de schooldirecteuren zijn, is van doorslaggevend 
belang voor het onderwijs. De directeur stuurt op schoolontwikkeling, 
met een duidelijke visie op de koers van de school. Scholen zijn 
succesvol wanneer zij collectief leren. Leerkrachten die sámen leren 
en innoveren. We stimuleren dat leraren en schooldirecteuren zich 
voor kennis en ontwikkelingen buiten de school openstellen en deze 
verwerken	in	het	reguliere	lesprogramma.	Dit	vraagt	om	flexibiliteit	en	
mobiliteit. Stopoz is gebaat bij de juiste leerkracht op de juiste plaats. 
Dan heeft de medewerker plezier in het werk en is hij/zij het meest 
effectief. In dit kader stimuleren wij de interne mobiliteit met als doel: 
het delen van kennis en kunde.



 thematisch onderwijs met aandacht voor 21ste eeuwse    
 vaardigheden passend bij de leerlingenpopulatie.
2. Aandacht voor talentontwikkeling: persoonlijk excelleren van   
 leerlingen mogelijk maken, waarbij de school omstandigheden   
 creëert om zoveel mogelijk leerlingen hun talenten en interesses  
 te laten ontdekken en deze te ontwikkelen.
3. Aandacht voor de toepassing van ICT in het onderwijs:  
 ICT is een belangrijk hulpmiddel om het toekomstig onderwijs   
 vorm te geven. Door ICT in te zetten op een manier die aansluit  
 bij de didactiek, kunnen leerlingen beter tot leren komen.

Onze kernwaarden zijn: 
Veiligheid, respect, goed onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid.
We willen kwaliteit en goed onderwijs leveren aan onze leerlingen.  
Dit	vraagt	om	voortdurende	professionalisering	en	flexibilisering	van	
ons personeel. We stimuleren ons personeel om gezamenlijk doelen te 
bereiken door samen te werken. Samenwerken is van cruciaal belang 
voor alle schoolteams. Door samen te werken verbeteren we ons 
onderwijs. 
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4.3 Leerlingenaantallen

In onderstaande tabel tonen we het aantal leerlingen per school, op de 
teldatum 1 oktober in de afgelopen vijf jaren.

School   Plaatsnaam 2013 2014 2015 2016 2017

Vondelschool  Aerdenhout 344 359 353 347 324
Sparrenbosschool Bennebroek 204 179 155 151 157
Bornwaterschool Bloemendaal 183 180 182 172 158
Julianaschool  Overveen 394 402 422 431 433
Margrietschool  Halfweg 104 103 102 114 108
Crayenester  Heemstede 364 375 381 381 401
Voorwegschool  Heemstede 353 342 306 285 267
Hannie Schaftschool Zandvoort 212 211 224 219 214
De Duinroos  Zandvoort 126 109 116 130 135

Totaal     2284 2260 2241 2230 2197

We zien dat het totaal aantal leerlingen jaarlijks daalt. De sterkste 
daling vond plaats op de Voorwegschool. Drie andere scholen binnen 
onze stichting hadden in 2017 ook minder leerlingen dan in 2013. 
De vijf andere scholen toonden stabiliteit of groei (Crayenester +37 
leerlingen en de Julianaschool +39). 

Geen van de scholen heeft minder leerlingen dan de (gemeentelijke) 
instandhoudingsnorm. 

In 2017 hebben wij een strategische analyse opgesteld van onze positie 
ten opzichte van de andere scholen en schoolbesturen. Mede op grond 
daarvan hebben wij een communicatieplan opgesteld om de pr en 
communicatie te verbeteren. Het streven is om het aantal leerlingen 
minimaal gelijk te houden en bij voorkeur weer enigszins te laten 
stijgen. 

Leerling groep 7 Crayenesterschool over veiligheid:

“Eigenlijk voel ik mij altijd wel veilig op school. Er wordt bijna nooit gepest, 
en als dat gebeurt, komen vriendinnen je altijd wel helpen. Dat is een 
schoolafspraak, maar dat doen we al zo lang dat je er niet bij nadenkt. 
Ik geloof dat iedereen wel vrienden of vriendinnen heeft die dan komen 
helpen. Vroeger werd er wel eens gepest, vooral door oudere kinderen. 
Die zeiden dan “jullie zijn stom” tegen ons. Dat was enorm stom. Daarom 
doen wij dat nu niet met de kleintjes.
Het verkeer in de buurt is soms wel gevaarlijk. Zelf hoef ik op weg naar 
school niet over te steken. Vlak bij school heb je wel een straat waar veel 
kinderen	over	naar	school	fietsen	en	ook	auto’s	rijden.	Sommige	auto’s	
rijden daar echt hard. Dat is best gevaarlijk. 
Ik vind het niet zo erg om fouten te maken in de klas. Je kan het altijd 
zeggen als je een antwoord niet weet. Ook als je een fout antwoord geeft, 
is dat niet erg. Je probeert het tenminste! Als je het dan niet snapt zegt 
de juf altijd dat je het wel goed geprobeerd hebt en dan legt ze het nog 
eens uit.” 



Het CvB zendt binnen twee weken na vaststelling van de begroting 
een afschrift daarvan aan de gemeenteraden. Het CvB legt in het 
jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde 
missie en doelstellingen worden gehaald.

Het college verschaft de RvT tijdig de voor de uitoefening van diens 
taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens, en daarnaast aan 
ieder lid van de RvT alle inlichtingen over de aangelegenheden van 
de stichting die deze mocht verlangen. De RvT mag inzage (doen) 
nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en 
correspondentie van de stichting. 

4.5 Interne organisatiestructuur

Het CvB is het bevoegd gezag in de zin van de wet, het (enige) lid van 
het CvB draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alles wat 
binnen de stichting gebeurt. 
Uit die verantwoordelijkheid volgt dat het CvB de formele 
gesprekspartner is voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) en dat het CvB optreedt als vertegenwoordiger van de 
stichting. Op onderdelen kan het CvB zich laten vertegenwoordigen 
door andere personen, bijvoorbeeld leden van het bestuursbureau. 
Daarbij kan gedacht worden aan het hoofd bedrijfsvoering/controller 
(financiën)	of	de	personeelsadviseur	(personeelszaken).	Hierbij	gaat	de	
verantwoordelijkheid niet over op de vertegenwoordiger. 

Het CvB is de werkgever van alle werknemers van de stichting, 
uitgezonderd het lid van het CvB zelf. Voor het CvB is de RvT 
werkgever. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. 

De GMR is op grond van de Wet Medezeggenschap op School (WMS) 
het orgaan dat inspraak heeft op school overstijgende onderwerpen. Bij 
uitstek	is	dat	het	stichtingsbrede	beleid.	Op	specifieke	onderdelen	heeft	
een van beide geledingen (ouders dan wel personeel) een advies- of 
instemmingsbevoegdheid.	Voor	schoolspecifieke	onderwerpen	vervult	
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4.4 Juridische structuur

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is 
statutair gevestigd in Bloemendaal. Deze stichting is opgericht bij akte 
op vierentwintig december tweeduizend vier. De stichting draagt de 
naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, bij 
verkorting kan de stichting ook worden genoemd: “Stopoz.”

Vanaf september 2016 heeft de stichting een raad van toezicht (RvT) 
als toezichthoudend orgaan. De leden van de RvT zijn benoemd door de 
gemeenteraden. De RvT bestaat uit vijf personen. In 2017 zijn er geen 
mutaties in de RvT geweest. 

De RvT wordt gevormd door de volgende personen:

Naam      Functie   Start   Herbenoembaar   Aftredend         Voordracht

Dhr. A. Rutgers    Vz    30-09-2016                      30-09-2018 GMR

Mw. P Spuijbroek    Plv. Vz    30-09-2016 01-07-2020   01-07-2024 RvT

Mw. M. Jetten    Lid    30-09-2016 01-11-2020   01-11-2024 RvT

Dhr. F. Lahri    Lid    30-09-2016      30-09-2018 RvT

Dhr. B. Groenewoud    Lid    30-09-2016 01-01-2020   01-01-2024 GMR

De stichting wordt bestuurd door een college van bestuur (CvB), 
bestaande uit één persoon, benoemt door de RvT. Mevrouw I.M. 
Jansen is de eindverantwoordelijke bestuurder. Het CvB is belast met 
het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt het 
CvB zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen 
die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de 
samenleving. Het doel van de stichting is instandhouding van openbare 
scholen voor primair onderwijs als bedoeld in artikel 46 van de WPO. 
Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle 
middelen die daaraan dienstbaar zijn.

Het CvB maakt jaarlijks, in overleg met de RvT, een begroting op.  
Het CvB stelt de begroting vast nadat de RvT deze heeft goedgekeurd. 



de medezeggenschapsraad (MR) de inspraakrol. De schooldirecteur 
is de overlegpartner van de MR. In formele zin zijn de bevoegdheden 
van de MR en de GMR gescheiden. Een document kan dus nooit de 
instemming of het advies van zowel de GMR als een MR nodig hebben. 

Iedere school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor 
het reilen en zeilen van de school. In het managementstatuut staat 
beschreven welke bevoegdheden het CvB heeft gemandateerd aan 
de directeur, zodat hij of zij goed in staat is die verantwoordelijkheid 
te nemen. Het kader van de werkzaamheden wordt gevormd door 
het beleid zoals dat voor de hele stichting is vastgesteld, inclusief 
de	financiële	vertaling	daarvan	in	de	begroting.	De	directeur	
vertegenwoordigt binnen zijn mandaat de school en in zekere zin ook 
het bestuur. Dit laatste gebeurt met name in de werkgeversrol ten 
opzichte van de teamleden. 

Over de ontwikkeling van de school, of andere zaken die binnen  
de bevoegdheid van de directeur liggen, heeft het CvB afspraken 
gemaakt met de directeur in een managementovereenkomst.  
Voor de managementovereenkomst zijn het strategisch beleidsplan  
van de stichting en het vastgestelde schoolplan van de school leidend.  
Het doel van dergelijke afspraken is altijd om de verwachtingen over  
en weer te verhelderen.

De directeuren vormen gezamenlijk het directeurenoverleg (DO). 
Het doel van het DO is om in gezamenlijkheid bij te dragen aan de 
beleidsvorming en -uitvoering binnen de stichting. Daartoe kan het DO 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het CvB. Voor zover het 
gaat om de ontwikkelingen op schoolniveau, kan het DO ook adviseren 
aan individuele directeuren. 

Waar het gaat om de ontwikkeling van stichtingsbreed beleid, heeft het 
DO een initiërende en beleidsvoorbereidende rol. 
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De ondersteuning van de stichting vindt plaats vanuit het 
bestuurskantoor. De medewerkers van het bureau ondersteunen het 
CvB, het DO en de schooldirecties in de uitoefening van hun taken en 
verantwoordelijkheden. Dit varieert van beleidsontwikkeling en het 
maken	van	financiële	analyses	tot	praktische	hand-	en	spandiensten.	
De dagelijkse leiding van het bestuurskantoor ligt bij het hoofd 
bedrijfsvoering/controller. 

Hoofd bedrijfsvoering/controller:

“Een	belangrijke	ontwikkeling	in	2017	was	de	insourcing	van	de	financiële	
administratie, per 1 januari 2017. Dat betekent dat we veel meer dan 
voorheen zelf het beheer over de administratie voeren. Daarvoor maken we 
veel gebruik van moderne applicaties, waaronder een tool voor directeuren 
om de stand van zaken te bekijken. Een directeur kan dus direct zien of 
een factuur betaald is, of er nog budget is voor een bepaalde aankoop 
enzovoort. Deze tool wordt iedere nacht bijgewerkt, dus het inzicht is 
altijd actueel. Facturen worden door leveranciers gemaild, waardoor ze 
vanzelf in ‘pro active’ terecht komen. Na een akkoord van de directeur (of 
andere budgethouder) worden de rekeningen dan betaald. Dat betekent 
dat een leverancier sneller zijn geld heeft, en dat er eigenlijk geen enkel 
risico meer is dat een factuur ergens onopgemerkt blijft liggen. Een ander 
systeem	dat	we	gebruiken,	‘Twinfield’,	hebben	we	zo	geregeld	dat	bepaalde	
betalingen automatisch geboekt worden. Een bon van de supermarkt gaat 
dan vanzelf naar ‘kantinekosten’. Dat check ik altijd nog wel, om te zien of 
het helemaal klopt. Ook kan je altijd afwijken van de regels. Begrotingen 
maken we nu met ‘Ultimplan’. Deze module haalt automatisch doorlopende 
kosten op en zet dit vast in de conceptbegroting, zolang ze doorlopen. 
De loonkosten van een medewerker die op 1 maart met pensioen gaat, 
worden dus tot en met februari in de begroting opgenomen. 
Met	 deze	 gegevens	 kan	 je	 dus	 veel	makkelijker	 zien	 hoe	 je	 financieel	
resultaat eruit gaat zien, en hoeveel ruimte je nog hebt voor nieuwe 
plannen. Alles bij elkaar zorgen deze systemen voor meer inzicht in de 
financiën,	 meer	 transparantie	 van	 de	 administratie,	 actuele	 en	 juiste	
informatie.”



4.6 Wat we in 2017 hebben gedaan

Januari t/m juli 2017

•	 Op de Sparrenbosschool en Voorwegschool is TopOndernemers 
gestart (vakverbreding binnen de leergebieden) en worden de 
teams begeleid in het werken volgens de nieuwe methode.

•	 Vier andere scholen hebben hun keuze gemaakt voor het 
vakoverstijgend en thematisch werken: Duinroos: VierKeerWijzer, 
Hannie Schaftschool: VierKeerWijzer, Margrietschool: Wijzer! en 
Julianaschool: VierKeerWijzer.

•	 De Bornwaterschool, de Crayenesterschool en de Vondelschool 
richten zich op het didactisch handelen en de teamscholing ‘de 
kunst van het lesgeven’.

•	 De eerste tranche interne audits zijn afgerond (directeuren 
bezoeken elkaars school als critical friend).

•	 In de Stopoz-kennisbank (onderlinge kennisuitwisseling) worden 
de eerste cursussen gegeven.

•	 De expertise van het eigen personeel is in kaart gebracht voor de 
onderlinge kennisuitwisseling.

•	 De werkgroep PR & Communicatie heeft een verslag van de 
eerste brainstormsessie gemaakt en met de input van de tweede 
bijeenkomst in april een beleidsnotitie geschreven over de 
gewenste uitstraling van Stopoz.

•	 Aanbesteding voor een nieuwe ICT-leverancier is gestart en na 
een keuzetraject is er voor ICT Heutink gekozen.

•	 O21 (expertisecentrum ICT) heeft voor de ICT-coördinatoren 
en directeuren van Stopoz een studiedag over onderwijs en ICT 
georganiseerd en hieruit zijn beleidsadviezen geformuleerd.

•	 Het CvB heeft een aanvraag gedaan bij het vervangingsfonds om 
per 1 januari 2018 eigen risicodrager te worden.

•	 Het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 zijn vastgesteld.
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In onderstaand organogram is schematisch de verhouding tussen 
bovengenoemde partijen weergegeven. 

RvT

CvB GMR

MR

DO

Directies (8)

Scholen (9)

ICT Coord.
IB-overleg

Bestuurs- 
kantoor



Augustus t/m december 2017

•	 Binnen het onderwijsprogramma maken de scholen keuzes voor  
een	eigen	profilering,	afgestemd	op	de	eigen	leerlingenpopulatie.		
Zo heeft de Bornwaterschool er onder andere voor gekozen om   
binnen het gebied ‘Bewegen en Sport’ judolessen aan te bieden   
en wordt er gewerkt met een extra vreemde taal (Frans vanaf   
groep 7/8).

•	 Het bovenschoolse ICT-beleid is vastgesteld en de scholen   
werken aan een eigen ICT-beleid op schoolniveau.

•	 De inspectie heeft de kwaliteit van Stopoz en de scholen    
beoordeeld met een positief resultaat.

•	 De werkgroep Stopoz-kennisbank heeft het programma    
schooljaar 17-18 opgesteld voor het eerste kwartaal en zal het   
totale programma begin 2018 afronden.

•	 De directeuren zijn onder begeleiding van een trainer van de  
PO-raad bezig met een instrument waarmee de schoolleiding   
periodiek de kwaliteit van het onderwijs verantwoordt.

•	 Vanuit het competentieniveau basisbekwaam ICT is een scan   
afgenomen om de leerkrachtvaardigheden per school te     
inventariseren.Daarna worden er in overleg met de directeuren  
en ICT-coördinatoren cursussen verzorgd, zodat alle    
leerkrachten over die basisvaardigheden beschikken die    
noodzakelijk zijn voor toekomstbestendig onderwijs.

•	 In oktober/november zijn er individuele gesprekken    
met de directeuren geweest over de stand van zaken m.b.t. de   
samenwerking van de school met de kinderopvangorganisaties.   
De samenwerkingsafspraken zijn geconcretiseerd en worden   
verder uitgewerkt.

•	 Er is een keuze gemaakt voor een nieuw logo van Stopoz, de   
huisstijl en de uitstraling van de website. Het logo zal in    
december 2017 worden gelanceerd. 
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•	 De migratie van de e-mail/Outlook is gerealiseerd, de VoIP   
 wordt opgepakt. Parallel wordt gestart met het inrichten en  
uitrollen van SharePoint en het inrichten van de websites   
onder beheer van ICT Heutink.  

•	 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening     
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er is een plan van  
 aanpak gemaakt voor Stopoz en de scholen.

•	 De begroting 2018 en de meerjarenbegroting 18-22 zijn 
vastgesteld.

Directeur Vondelschool over IPC-oriëntatie:

“Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op verschillende methoden 
zoals TopOndernemers, VierKeerWijzer en IPC (international primary 
curriculum). Dat is een manier van werken die aan veel van onze 
wensen voldoet. De meeste scholen die IPC invoeren, doen dat vanwege 
de internationale component. Dat is voor ons ook interessant, maar 
eigenlijk ‘bijvangst’. Het aantrekkelijke van het werken met een volledig 
geïntegreerde methode vinden we dat we ons onderwijs veel meer 
richten op de kerndoelen in plaats van op wat de methode voorschrijft. 
Bijvoorbeeld is IPC niet zo zeer een lesmethode, maar meer een manier 
van werken. Dat is zowel een voordeel als een nadeel. Het zorgt ervoor 
dat er meer samenhang in het lesprogramma is, maar het maakt het 
voor invallers ook lastiger om de draad op te pakken. Dat is een aspect 
waar we goed naar kijken. Het betekent ook dat de leerkrachten hun vak 
op een andere manier moeten invullen, volledig geïntegreerde methoden 
doen echt een beroep op andere vaardigheden. De beoordelingen gaan 
voornamelijk met presentaties en portfolio’s. Daar een oordeel over 
vormen vraagt wat anders van je dan ‘gewoon’ een rijtje sommen 
nakijken. We moeten dus ook als team goed bedenken of we dat willen.”



Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit 
het basis-, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken 
zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. In 2017 
hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht 
voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Er zijn in 2017 
drie stakingsdagen geweest.
De PO-raad en de bonden hebben aan de minister gevraagd om de 
middelen voor het verlagen van de werkdruk eerder aan de scholen ter 
beschikking te stellen dan 2021. Hierover is inmiddels een akkoord met 
de minister gesloten. 
Naast het geld voor werkdruk heeft het kabinet 270 miljoen euro 
extra beschikbaar gesteld voor hogere salarissen voor leraren in het 
primair onderwijs. Dit moet zijn beslag krijgen in een nieuwe cao. De 
sociale partners zijn hier momenteel intensief over in gesprek zodat 
dit extra geld ook zichtbaar wordt op de loonstrookjes van leraren. 
Bij de salarisverbetering begrijpt iedereen dat dit niet op één dag 
gerealiseerd kan worden, maar de vakbonden en de werkgevers willen 
dat het kabinet het principe uitspreekt dat de twee onderwijssectoren 
vergelijkbaar beloond moeten worden. De eis voor meer salaris blijft 
overeind, vandaar dat de stakingen ook in 2018 doorgaan.

4.8 Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Stopoz vindt maatschappelijke verantwoordelijkheid belangrijk. Onze 
kerntaken onderwijs en leerlingenzorg voegen dagelijks waarde toe 
aan de samenleving. Maar ook in onze bedrijfsvoering hebben we oog 
voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door 
zorgvuldig om te gaan met energie en duurzaamheid. En door mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. 
Een aantal conciërges op onze scholen zijn gedetacheerd vanuit 
Paswerk. Paswerk is mensontwikkelbedrijf en re-integratiebedrijf voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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4.7 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

Het lerarentekort (er zijn te weinig reguliere leerkrachten en vooral 
veel te weinig invallers), betere arbeidsvoorwaarden (werkdruk, salaris, 
veel deeltijdwerkers), etc. vragen de komende jaren de nodige extra 
aandacht en tijd. Professioneel HR-beleid wordt belangrijker dan ooit.  

In 2017 is het onze scholen veelal gelukt om de formatie rond te krijgen 
(met inzet van W&S bureaus en detacheringsconstructies). We hebben 
echter steeds meer problemen met de incidentele vervanging van zieke 
leraren. Het korttijdelijk vervangen (dag/week/twee weken ziek) is nu 
al een probleem. Regelmatig komt het voor dat we geen korttijdelijke 
vervangers kunnen vinden en dat er soms klassen naar huis worden 
gestuurd. Het lerarentekort en de vervangingsproblematiek zijn 
speerpunten de komende jaren. 
 
In vergelijking tot het beeld van een jaar geleden gaan we voor het 
basisonderwijs uit van dezelfde prognoses, maar lopen de tekorten 
iets langzamer op. In 2022 wordt een tekort verwacht van ruim 4.100 
fte (voorheen 4.000 fte in 2020) en in 2027 een tekort van 11.000 
(voorheen 10.000 fte in 2025). De ramingen verschillen nog altijd sterk 
per regio.  
 
Bij Stopoz richten we ons op vier lijnen in het HR-beleid: 
•	 Het activeren van de stille reserve in de regio Zuid-Kennemerland 

(mensen uit de omgeving die een bevoegdheid hebben en niet of 
niet meer werken in het onderwijs). 

•	 Het opleiden van nieuwe leerkrachten (Zij-instroom) voor Stopoz 
in samenwerking met een opleidingsinstituut  
(9/10 leer/werkovereenkomsten per jaar). 

•	 Beloning en verbetering van het carrièreperspectief.  
•	 Het anders organiseren van onderwijs en stimuleren van 

innovatieve concepten.
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In 2018 starten we met managementraportages op schoolniveau, 2x 
per schooljaar: een halfjaar rapportage en een eindejaar rapportage.  

Intern toezicht
De RvT is de toezichthouder van het bestuur en houdt toezicht op 
het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen 
de stichting. Daarnaast staat de RvT het bestuur met raad en advies 
terzijde. Een aantal bestuursbesluiten, onder andere het strategisch 
beleid, de begroting en jaarrekening, behoeft de goedkeuring van 
de RvT. De RvT is tevens de werkgever van de bestuurder. De RvT 
vergadert jaarlijks ten minste zes keer in aanwezigheid van het CvB. 
Het intern toezicht richt zich op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken binnen Stopoz. Het intern toezicht ziet 
in elk geval toe op de adequate risicobeheersing en evenwichtige 
belangenafweging van het bestuur.

De RvT verantwoordt zich over haar wettelijke taken in een apart 
verslag.

Extern toezicht
In 2017 is het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van 
Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland. Er is onderzocht of 
het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit 
en	of	het	financieel	in	staat	is	om	ook	in	de	toekomst	goed	onderwijs	te	
blijven verzorgen.
Bij twee scholen, De Sparrenbosschool en De Duinroos, is onderzocht of 
het bestuur weet hoe het is gesteld met de kwaliteit van het onderwijs 
op	deze	scholen	(verificatieonderzoeken).	Ook	is	gekeken	hoe	het	
bestuur er zelf voor zorgt dat het onderwijs op de scholen van goede 
kwaliteit blijft. De scholen zijn uitgekozen na bestudering van de 
strategische beleidsplannen 2011-2015 en 2016-2020 en gesprekken 
met de bestuurder. De inspectie zag in de onderwijsresultaten van de 
verschillende Stopoz scholen geen aanleiding om een onderzoek naar 
risico’s te doen.

5 GOVERNANCE
Good governance is goed onderwijsbestuur. Hieronder valt 
intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap.

5.1 Ontwikkelingen goed onderwijsbestuur

Als overkoepelende stichting faciliteert, ondersteunt, onderzoekt 
en beoordeelt het bestuur haar scholen (m.b.t. de wettelijke eisen, 
inspectienormen en de eigen missie en visie) en draagt zij gezamenlijk 
met de directeuren in het directeurenoverleg (DO) zorg voor 
beleidsontwikkeling om de scholen in staat te stellen zich te verbeteren 
en in beweging te blijven.

Verantwoording
Belangrijke sturingsonderdelen uit het strategisch beleidsplan die 
in 2017 zijn verbeterd zijn het toezicht houden en verantwoording 
afleggen.	Daarbij	zijn	instrumenten	erg	belangrijk:	adequate	informatie	
en de juiste interventiemogelijkheden.  

Stopoz maakt gebruik van Ultimview, een dashboard met verschillende 
gegevens vanuit ParnasSys (leerlingenadministratie), YouForce 
(personeelsadministratie)	en	Twinfield	(financiële	administratie).	Dit	
dashboard is geen vervanger van een managementrapportage, maar 
een aanvulling daarop: een leeswijzer die op hoofdlijnen laat zien welke 
resultaatgebieden aandacht vragen. 
 
Rapportagevorm en frequentie: het bestuur van Stopoz levert vier 
managementrapportages per jaar op (3e mnd., 6e mnd., 8e mnd., 
10e mnd.). Deze MARAP bestaat uit een verantwoording m.b.t. de 
voortgang van de jaardoelstellingen, prestatie-indicatoren op het gebied 
van	onderwijs,	personeel	en	financiën	en	een	exploitatieoverzicht.



De GMR maakt jaarlijks een eigen jaarverslag, waarin zij aangeeft 
welke onderwerpen zijn besproken en wat zij hebben bereikt en willen 
bereiken.

5.2 Verslag van de activiteiten van het bestuur

Het bestuur kwam in 2017 tien keer bij elkaar.

Onderwerpen uit de vergaderingen van het college van bestuur:
•  Januari-maart 2017
 Bestuursformatieplan 17-18
 Beloningsdifferentiatie
 MARAP 12e maand
 PR & Communicatieplanning 2017
 Strategische positie scholen
 Verdeling middelen SBP 2017
•  April-juni 2017
 ICT-beleidsplan 17-19
 Administratieve procedure vervanging
 Reglement CvB
 Klokkenluidersregeling
 Planning vierjarig onderzoek inspectie
 Stopoz-dag 6 juni 2017
 Kwaliteitsbeleid 17-19
 MARAP 3e maand
 Advies DO m.b.t. kwaliteitsbeleid en terugkoppeling GMR
• Juli-september 2017
 Notitie samenwerking Onderwijs-Kinderopvang 16-20
 Eindrapport onderwijsmonitor RBO Zuid-Kennemerland
 Jaarplan 2017-2018
 MARAP 6e maand
 Werkkostenregeling
 Bestuursverslag en jaarrekening 2016
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Conclusie inspectie:
Het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit, zorgt voor 
verbeteringen als het nodig is en gaat verstandig met zijn geld om.  
Het doel is om het onderwijs steeds te blijven verbeteren. Daarom is er 
beschreven wat belangrijk is voor het onderwijs in de toekomst en helpt 
het bestuur de scholen om dit vorm te geven. De bestuurder volgt de 
kwaliteit van het onderwijs met verschillende instrumenten. Hier maken 
interne en externe onderzoeken deel van uit maar ook jaargesprekken 
en schoolbezoeken. Daarnaast overlegt het bestuur regelmatig met de 
interne toezichthouder. Tenslotte blijkt dat het bestuur erin geslaagd is 
de	zorgelijke	financiële	situatie	om	te	buigen	in	een	financieel	gezond	
bestuur, waardoor nu geld beschikbaar is om de kwaliteit van het 
onderwijs verder te verbeteren. Hoewel er al veel goed gaat binnen 
het bestuur en de scholen, ziet de inspectie ook nog veel kansen voor 
verbetering.

Stopoz kan met deze feedback de komende jaren verder met het 
werken aan goed onderwijs voor de leerlingen op de Stopoz-scholen.

Medezeggenschap
Samen sta je sterk. Dat geldt uiteraard ook voor scholen en 
schoolbesturen. Erg belangrijk dus dat meerdere stemmen worden 
gehoord om tot goed afgewogen besluiten te komen. Bovendien past 
inspraak bij de open sfeer op een Stopoz-school. Om die reden heeft 
elke school van Stopoz een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR, 
met daarin personeelsleden én ouders, denkt en beslist mee over alle 
belangrijke zaken van de betreffende school. Dit gaat bijvoorbeeld over 
veranderende schooltijden, het schoolreglement en het pedagogisch 
klimaat van de school.
Daarnaast is er voor de Stopoz-scholen een overkoepelende 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR gaat 
over zaken die alle scholen van Stopoz aangaan. Zo beslist de GMR 
bijvoorbeeld mee over het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en 
het	financieel	beleid	van	Stopoz.	De	GMR	vergadert	zeven	keer	per	
jaar. De GMR bestaat uit ten minste negen ouderleden en negen 
personeelsleden, elk afkomstig uit de negen scholen van Stopoz.



• Oktober-december 2017
 Onderzoek ondersteunende functies bestuurskantoor 
 Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen
 Privacyreglement leerlingen en personeel
 MARAP 8e maand
 MARAP 10e maand
 Bestuursbezoek inspectie
 Bestuursscan
 Kaderbrief begroting
	 Aanpassing	financieel	beleidsplan
 Treasury statuut nieuw
 Vakantieregeling 18-19
 PR & Communicatie: logo en website
 Werkplan Personeelsbeleid 17-19
 Huisvesting Bestuurskantoor
 Nieuwe Europese privacywet (AVG)
 Implementatie SharePoint en websites
 Begroting 2018/MJB

Register van besluiten bestuur Stopoz in 2017:
Mrt 17:  Reglement DO, vastgesteld
Apr 17:  Reglement CvB, vastgesteld
Apr 17:  Klokkenluidersregeling, vastgesteld
Jul 17:  Notitie beloningsbeleid, vastgesteld
Jul 17:  Functie IB/OOP en IB-netwerk, vastgesteld
Jul 17:  Bestuursverslag, jaarrekening 16, vastgesteld
Jul 17:  Werkkostenregeling Stopoz, vastgesteld
Sep 17: Protocol medicijnverstrekking, vastgesteld
Okt 17: Vakantieregeling 18-19, vastgesteld
Okt 17:  Kaderbrief begroting, vastgesteld
Okt 17:  Jaarplan 2017-2018, vastgesteld
Nov 17:  Treasury statuut, vastgesteld
Nov 17:  Financieel beleidsplan, vastgesteld
Dec 17: Logo Stopoz, vastgesteld
Dec 17: Begroting 2018 en MJB
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Professionalisering bestuurder in 2017:
•	 Coaching m.b.t. bestuurlijke taak 
•	 Deelname netwerk bestuurders NH
•	 Lid beroepsvereniging bestuurders
•	 Deelname bestuursscan PO-raad
•	 Deelname aan educatieve sessies
•	 Organiseren bestuurlijke visitatie

5.3 De Code Goed Bestuur

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit. De PO-Raad heeft een Code Goed Bestuur 
ontwikkeld en vastgesteld. De code beschrijft wat de leden van de 
PO-Raad verstaan onder goed bestuur. Het bestuur en de intern 
toezichthouder toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk 
functioneren aan de principes van de code. En de code is een leidraad 
bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen Stopoz. 

5.4 Vermelding afwijking van de code

Per 1 augustus 2017 is een aangepaste versie van de code in werking 
getreden. De RvT wijkt m.b.t. artikel 24 punt 2 tijdelijk af van de code. 

Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd de functie 
van bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. 

De RvT kan goed uitleggen waarom zij tijdelijk afwijkt van de Code 
Goed Bestuur. Een lid van de RvT is eind 2017 tegelijkertijd bestuurder 
geworden van een andere organisatie in dezelfde sector. 
Argumenten om af te wijken van artikel 24 punt 2:
1. De RvT ziet dat er twee leden in de komende periode aftreden. 
2. De RvT acht de onderwijskennis van het lid essentieel. 



3. Het derde argument dat de RvT aanvoert om tijdelijk af te   
          wijken van de Code Goed Bestuur is dat het rooster van    
 aftreden is vastgesteld en de RvT merkt op dat     
 een aftreden halverwege een periode disruptief werkt.

5.5 Horizontale verantwoording

Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen zorg voor 
een beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle 
relevante niveaus van de organisatie. 

Belanghebbenden van de organisatie:
•	 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
•	 De vier gemeenten: Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
•	 Ouders.
•	 Personeel.

De wijze waarop de belanghebbenden worden betrokken in de 
beleidscyclus:
•	 GMR: 6-8 vergaderingen per jaar met het CvB. Heeft een 

instemmings- en adviesbevoegdheid conform de wet op de 
medezeggenschap (WMS).

•	 Gemeenten: er vindt twee keer per jaar een overleg plaats  
met de RvT, het CvB en de wethouders van de vier gemeenten.

•	 Ouders: elke school heeft een MR. Hierin kunnen ouders 
meedenken en meebeslissen over belangrijke schoolzaken.  
In de GMR kunnen ouders meedenken en meebeslissen over  
het Stopoz-beleid.

•	 Personeel: binnen de GMR en MR kunnen personeelsleden 
meedenken en meebeslissen over het Stopoz-beleid en 
belangrijke schoolzaken.
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De wijze waarop informatie wordt verstrekt (en resultaten worden 
teruggekoppeld):
•	 De informatievoorziening naar de GMR wordt aangeleverd conform 

de planning en control cyclus. 
•	 De resultaten worden teruggekoppeld via de 

managementrapportages.
•	 De begroting met de meerjarenbegroting en het jaarverslag 

met de jaarrekening en het verslag van de RvT worden 
jaarlijks aan de gemeente verstrekt. In het overleg worden de 
managementrapportages besproken en de lopende ontwikkelingen.

•	 Via de website hebben alle ouders toegang tot de Stopoz-brede 
procedures zoals de klachtenregeling, e.d. Ook het bestuursverslag 
en de jaarrekening zijn beschikbaar via de website. De ouders van 
de MR hebben via het GMR lid toegang tot het Stopoz-beleid en de 
managementraportages. 

•	 Via de website hebben alle personeelsleden toegang tot de 
Stopoz-brede procedures zoals de klachtenregeling, e.d. Ook het 
bestuursverslag en de jaarrekening zijn beschikbaar via de website. 
De personeelsleden van de MR hebben via GMR lid toegang tot het 
Stopoz-beleid en de managementraportages. 
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6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen

Curriculumontwikkeling
Binnen ons strategisch beleidsplan 2016-2020 is de ontwikkeling van 
het curriculum een belangrijk onderwerp. We streven naar een modern 
onderwijsaanbod waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om 
vakoverstijgend te werken. 

De thema’s in 2017 waren:
•	 Brede ontwikkeling in uitdagende context
•	 Talentontwikkeling
•	 Toepassing van ICT
•	 Verbinding scholen met de omgeving 
•	 Samenwerking met kinderopvang en voortgezet onderwijs.

In de jaarplannen 2017-2018 hebben alle scholen aangegeven op welke 
wijze zij vormgeven aan de ontwikkeling van modern onderwijs. Deze 
ontwikkelingen moeten aansluiten op de kenmerken van de populatie. 

Brede ontwikkeling in uitdagende context
Doel: het realiseren van een brede ontwikkeling in een uitdagende 
context. Het ontwerpen van een leeromgeving op verschillende niveaus 
en gebieden rond thema’s en vakoverstijgend onderwijs. Onze scholen 
realiseren vakoverstijgend thematisch onderwijs, met aandacht voor 
21ste eeuwse vaardigheden passend bij de leerlingenpopulatie.
Per school is een keuze gemaakt voor een passende methode of 
werkwijze, zoals ‘TopOndernemers’ of ‘VierKeerWijzer’. Op deze manier 
ontdekken de leerlingen, vakoverstijgend, de stof.

6 ONDERWIJS Directeur Hannie Schaftschool over VierKeerWijzer: 

“Vorig jaar zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe manier om de zaakvakken 
aan te bieden. Onze behoefte daarbij was om meer samenhang in het aanbod 
aan te brengen, met een meer thematische aanpak. Wij hebben gekozen om 
met VierKeerWijzer aan de slag te gaan. Dit jaar staat echt in het teken 
van experimenteren en leren, zowel voor leerkrachten de kinderen. Daarin 
worden we heel prettig begeleid door het team van VierKeerWijzer. In de 
teamvergaderingen bespreken we structureel de Good practices, die weer 
als input dienen voor verder proberen. Daardoor groeit het werken met de 
methode heel organisch in de school. 
De keuze voor deze methode is echt uit het team gekomen. Toen we hadden 
besloten dat we iets nieuws nodig hadden, heeft een werkgroep zich breed 
georiënteerd, onder andere door presentaties van diverse geïntegreerde 
zaakvakmethodes op school en op de NOT (Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling) en door andere scholen te bezoeken. Hun enthousiasme 
breidde zich steeds meer over het team uit. Ook andere teamleden zijn op 
scholen gaan kijken die al verder zijn met thematische methodes, waarna 
gezamenlijk de overtuiging ontstond dat VierKeerWijzer het beste bij onze 
school past. 
VierKeerWijzer gaat uit van acht intelligenties. Daarbij passend zijn kaarten 
met opdrachten ontwikkeld, per thema. De kinderen kiezen zelf een kaart, 
binnen het thema waar de hele klas aan werkt. De leerkracht houdt wel in 
gaten of een kind niet steeds voor dezelfde soort kaart, bijvoorbeeld een 
doe-opdracht, kiest. Als dat wel gebeurt proberen we het kind te verleiden 
tot een andere keuze. Dat wordt stretchen genoemd. Bij ieder thema horen 
vijf overkoepelende onderzoeksvragen. Die moeten met de klas worden 
beantwoord. Nu de kinderen gewend raken aan het systeem, merk je dat ze 
ook steeds meer eigen onderzoeksvragen ontwikkelen. De nieuwsgierigheid 
wordt dus echt geprikkeld. Wij werken altijd ’s middags aan de thema’s van 
VierKeerWijzer. Dan transformeert de school echt. Leerlingen verspreiden 
zich over het hele gebouw. Sommigen moeten dingen opzoeken op internet, 
anderen gaan iets maken in het handvaardigheid lokaal. Soms zitten ze zelfs 
bij mij in de directiekamer te werken. 
We merken aan de kinderen dat ze met meer plezier en enthousiasme leren, 
doordat een thema veel diepgaander behandeld wordt dan vroeger met de 
afzonderlijke methodes voor ieder vak. Ook is het ontzettend verrijkend dat 
we veel werken in verbinding met de buitenwereld. Bij het thema ‘bloemen 
en planten’ kwam een imker vertellen over bestuiving door bijen. Binnenkort 
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gaan die groepen ook op bezoek bij de imker. Ook werken we veel samen 
met het Zandvoorts museum. Laatst kregen we stukken van het museum in 
bruikleen voor een eigen tentoonstelling rond het thema ‘vroeger’. Die werd 
aangevuld met oude spullen van opa’s en oma’s. Vervolgens kwamen die 
opa’s en oma’s vertellen over hoe ze die spullen vroeger gebruikten. Zelf 
presenteren de kinderen ook vaak met trots hun werk op de stip. Ook komen 
kinderen uit andere klassen, die aan een ander thema hebben gewerkt hun 
opgedane kennis delen. Heel leerzaam. 
Lang niet altijd is er genoeg tijd of budget om zo veel naar buiten te gaan. 
We geven de kinderen altijd suggesties mee waar ze zelf met hun ouders, 
aansluitend op het thema, naartoe kunnen gaan. Dat gebeurt ook verrassend 
veel. Daar zijn ouders ook heel enthousiast over. 
Deze manier van vakoverstijgend werken sluit goed aan op de ontwikkeling 
van de 21st century skills. De kinderen construeren kennis op basis van hun 
eigen onderzoek en presenteren de resultaten aan anderen. Dat maakt het 
leren zowel leuker als meer betekenisvol. Wij zijn ervan overtuigd dat we 
hiermee de kinderen een betere start geven in de toekomstige maatschappij. 
Het werken met VierKeerWijzer vraagt wel echt een andere benadering 
door de leerkracht. Hij of zij is veel meer een coach en begeleider dan een 
instructeur. Dat is soms wel wennen. Omdat het een weloverwogen, door het 
team gedragen keuze was, is er geen weerstand tegen die andere aanpak. 
Hier op school was altijd al een cultuur waarbij leerkrachten makkelijk bij 
elkaar in de klas kwamen kijken. Dat helpt nu wel om nu een passende 
werkwijze te ontwikkelen. Bovendien kan de liefhebber van directe instructie 
’s ochtends bij de basisvakken nog steeds zijn ei kwijt. Wel merken we dat 
startende leerkrachten over het algemeen wat meer moeite hebben om hun 
rol te vinden. Die vonden altijd meer houvast in een klassieke lesmethode. 
Het is voor bijna alle leerkrachten ook echt lastig om zichzelf te beperken. We 
hebben het nadrukkelijk advies gekregen om maar twee thema’s echt groot 
uit te werken, en de rest dus klein te houden. Maar in hun enthousiasme 
maken leerkrachten het snel behoorlijk uitgebreid, met een excursie en een 
gastspreker en allerlei leuk materiaal.”

Talentontwikkeling
Doel: aandacht voor talentontwikkeling binnen het curriculum. 
Verrijkend onderwijs, persoonlijk excelleren van leerlingen mogelijk 
maken, waarbij de school omstandigheden creëert om zoveel mogelijk 
leerlingen hun talenten en interesses te laten ontdekken en deze te 

ontwikkelen. Voorbeelden extra aanbod in de scholen: pluswerk, 
levelwerk, Day a week, versterkt talenonderwijs, Frans, Duits, 
sportstimulering, judo, mediawijs, programmeren, kunst en cultuur/
musical/dans/, techniek/robotica/DNA lab, e.d. 

Toepassing van ICT
Doel: leerlingen nieuwe vaardigheden leren, actueler, op maat en 
motiverender. Meer digitaal leermateriaal en betere voorzieningen. 
ICT verhoogt het leerrendement van de leerling, ICT helpt de 
leraar bij het voorbereiden van lessen, maar ook bij het bieden van 
maatwerk aan leerlingen. 
In 2017 heeft Stopoz een grote vernieuwingsslag gemaakt in de 
ICT-faciliteiten, zoals iPads, Chromebooks en laptops. Ook is de 
netwerkstructuur vernieuwd. Via de software die bij de methodes 
hoort kunnen de leerlingen gepersonaliseerd oefenen. 

ICT-coördinator en leerkracht groep 8 Voorwegschool:

“Wij gebruiken nu een paar jaar Snappet in de groepen 6, 7 en 8 voor spelling 
en rekenen. De voordelen zijn enorm. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau 
aan de leerdoelen die je zelf instelt. Het systeem geeft meteen feedback aan 
de leerling, waardoor de lestijd veel effectiever gebruikt wordt. Ook weet je 
met Snappet zeker dat de leerling opdrachten krijgt die wel uitdagend, maar 
niet onmogelijk voor hem of haar zijn. Dat helpt weer om de aandacht bij de 
les te houden. In feite differentieer je je les dus op even veel niveaus als het 
aantal kinderen dat je in de groep hebt. 
Als leerkracht gaat je werk er ook anders uitzien: veel minder nakijkwerk, meer 
analyse en gerichte instructie. Je moet wel tijd investeren om het systeem 
te leren begrijpen en gebruiken. Met enige begeleiding kan iedereen binnen 
een maand ‘basisbekwaam’ zijn met Snappet. Met enige handigheid kan je 
van individuele leerlingen of groepen geweldig de vooruitgang zien. Daar kan 
je je lesgeven weer op aanpassen. Je werk wordt veel meer toekomstgericht. 
Natuurlijk zijn er ook nadelen. Kinderen zitten meer achter een beeldscherm 
en sommige collega’s hebben de indruk dat het handschrift achteruitgaat. 
We voeren dan ook binnen de school het gesprek welke stof we wel, en welke 
juist niet via de computer willen laten oefenen. Ook inhoudelijk is niet alle stof 
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Verbinding van de scholen met de omgeving
Doel: het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties uit 
de omgeving t.b.v. het onderwijs aan de leerlingen. O.a. evenementen, 
gastlessen en excursies worden georganiseerd. Onze scholen werken 
graag samen met organisaties uit de technische sector, de kunst- en 
cultuursector en de sportsector.

Samenwerking met kinderopvang en het voortgezet onderwijs
Doel: Stopoz hecht aan een goede samenwerking met deze sectoren, 
als ‘toeleverancier’ respectievelijk ‘afnemer’ van onze leerlingen. Per 
school geven we vorm aan arrangementen waarbij de school en de 
kinderopvang samenwerken. Bovenschools neemt Stopoz deel aan 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO), zoals ook beschreven in 
het hoofdstuk ‘verbonden partijen’. In opdracht van het RBO wordt 
jaarlijks een monitor uitgevoerd, waarin zichtbaar is in hoeverre 
onze oud-leerlingen onderwijs volgen op het geadviseerde niveau. 
Deze informatie gebruiken wij om de kwaliteit van onze adviezen 
te verbeteren. Ook hebben we het initiatief genomen voor ‘warme 
overdracht’ tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Wij 
verwachten dat dit de overstap van de leerlingen naar de middelbare 
school verder verbetert. 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Er komt een nieuw landelijk curriculum voor het Primair Onderwijs om 
de overladenheid in het onderwijsprogramma terug te dringen. Onze 
scholen zijn al bezig met deze ontwikkeling waar minder vakken en 
meer samenhang binnen de leergebieden centraal staan.

even geschikt. Simpel goed of fout, zoals breuken optellen, is makkelijker 
met een computer te oefenen dan antwoorden waar een redenering achter 
zit. Persoonlijk zou ik niet meer op een school willen werken waar dit soort 
systemen niet gebruikt worden. Hooguit om ze eigenhandig te introduceren.”

Het leren in een online leeromgeving en gepersonaliseerd leren zullen 
steeds meer aandacht krijgen. Deze vernieuwingen betekenen ook een 
verandering van de rol van de leerkracht. De veranderende rol: van 
leerkracht naar coach vraagt de komende jaren extra aandacht.

6.2 Onderwijsprestaties

Alle reguliere scholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen aan de 
leerlingen van groep 8. Sinds 2015 mogen de scholen uit verschillende 
officieel	erkende	toetsen	kiezen.	Een	aantal	scholen	blijft	Cito-eindtoets	
afnemen, maar veel scholen gebruiken andere eindtoetsen, zoals de 
IEP-toets of Route8. Bijna alle scholen van Stopoz hebben gekozen voor 
de IEP-toets, de Bornwaterschool gebruikt nog de Cito-toets, maar zal 
gaan overstappen naar de IEP-toets.

Overzicht eindtoets

Eindtoets   IEP/CITO IEP/CITO
     15-16  16-17
De Duinroos   82,3  73,7 
Hannie Schaftschool  83,3  86,7
Sparrenbosschool  89,8  85,6
Vondelschool   89,0  85,5
Julianaschool   88,8  92,1
Bornwaterschool  540,3  593,9
Crayenesterschool  88,0  88,4
Voorwegschool   86,2  85,6
Margrietschool   82,8  84,9

Op of bovengrens schoolvergelijkingsgroep 
Onder ondergrens schoolvergelijkingsgroep



6.4 Internationalisering

Onze leerlingen groeien op in een globaliserende wereld.  
Internationaliseren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld 
door Engelse, Franse of Duitse taallessen te geven. Maar ook via een 
uitwisseling of een online samenwerkingsprogramma kunnen leerlingen 
internationale ervaring opdoen.

Bij Stopoz is gekozen voor:
•	 Over de grens kijken: mogelijkheden creëren voor studiereizen 

binnen de Stopoz-kennisbank
In 2017 heeft een van onze directeuren deelgenomen aan een 
studiereis naar Finland, Zweden en Estland. Deze landen worden 
vaak als voorbeeld gezien voor ontwikkelingen in het onderwijs. De 
ervaringen die hij op deze reis heeft opgedaan, zijn via het DO gedeeld.
•	 Vreemdetalenonderwijs
Binnen de scholen wordt Engels aangeboden. Op de Bornwaterschool 
wordt daarnaast in de groepen 7 en 8 Frans gegeven. 
•	 Internationaliseringsactiviteiten in de klas
Bijvoorbeeld: actievoeren voor een goed doel, onderwerpen in het 
curriculum als klimaatverandering, cultuur van een bepaald land.

De eindopbrengsten voor acht scholen bevinden zich op of boven de 
bovengrens die de inspectie hanteert. 

Voor De Duinroos waren de eindopbrengsten van het schooljaar 2016-
2017 onvoldoende, ook na bijstelling vanuit de IEP-toets. Omdat het 
gaat om een relatief kleine groep leerlingen (14 leerlingen, waarvan vier 
leerlingen met een eigen leerlijn) wegen de scores van de individuele 
leerling zwaar.  De groep heeft naar verwachting gepresteerd. 
De uitstroompercentages zijn; 33% VMBO B-K, 7% VMBO K-GT, 33 % 
VMBO-T, 20% Havo en 7% VWO.

6.3 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

De toegankelijkheid van een school heeft betrekking op het er mogen 
en kunnen zijn. Dit vinden wij een uitgangspunt voor iedereen. Dit 
betekent dat een leerling alle faciliteiten op school kan gebruiken. 
Fysieke toegankelijkheid: iedere bijzondere leerling vraagt om 
bijzondere aanpassingen, dit wordt individueel bekeken en in 
samenspraak met de ouders opgepakt. Digitale toegankelijkheid: voor 
bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, visuele beperkingen, autisme en 
auditieve beperkingen gaat dit zowel om technische toegankelijkheid 
als om toegankelijk taalgebruik. Ook hiervoor geldt dat wij daar waar 
mogelijk aanpassingen zullen realiseren.

Stopoz heeft een toelatingsbeleid dat: 
•	 Willekeur bij aanname van leerlingen uitsluit;
•	 Helderheid biedt over de plaatsing van leerlingen die van een 

andere school overkomen;
•	 Helderheid biedt voor collegialiteit tussen de  

Stopoz-scholen;
•	 Houvast biedt aan bestuur, directie, IB-ers en leerkrachten  

over de te volgen procedure;
•	 Helderheid verschaft aan ouders.

Het toelatingsbeleid is nader uitgewerkt terug te vinden in de 
schoolgidsen van de scholen, via de betreffende websites.
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Directeur Sparrenbos:

“Vorig jaar ben ik een week op studiereis naar Finland, Zweden en Estland 
geweest. Ik was erg benieuwd naar hoe het onderwijs daar georganiseerd 
is en ook hoe ICT daar een rol in speelt. Het opvallendste was hoe de 
scholen in die landen uitgaan van vertrouwen in, en zelfstandigheid van 
de kinderen. En het werkt; kinderen nemen die verantwoordelijkheid. 
Daardoor hebben scholen daar veel minder regels. Ik zag zelfs dat 
kinderen zelf met een lintzaag of boormachine werkten, zonder direct 
toezicht van de leerkracht. En het ging prima. Dat heeft mij wel aan 
het denken gezet, ook over van die simpele regels als ‘niet rennen in 
de school.’ Waarom mag dat eigenlijk niet, als je er niemand mee 
stoort of in gevaar brengt? Overigens is die verantwoordelijkheid ook 
cultureel bepaald, het is voor ouders daar echt een opvoedingsthema. 
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Wat ik op onze school ben gaan toepassen is het geven van buitenlessen. 
In Scandinavië is het normaal om een deel van de lessen buiten te hebben, 
tot een gevoelstemperatuur van -10 graden. Dat gaat lang niet altijd over 
iets dat buiten gebeurt. Je kan bijvoorbeeld ‘tellen met overslaan’ leren op 
een getallenlijn, maar dat kan buiten met de tegels op het plein. Daardoor 
beleven ze de lesstof echt. Ook zie je dat ze veel makkelijker een volgende 
stap maken, die nog niet echt in het programma zat. Bijvoorbeeld twee 
getallen overslaan, in plaats van eentje. 
Ik vond het heel inspirerend om veel gepassioneerde leerkrachten tegen te 
komen. Ik denk dat die bevlogenheid ook samenhangt met vertrouwen. Iedere 
leerkracht heeft daar een boekje met de kerndoelen op zak. Die kerndoelen 
zijn meer gedetailleerd beschreven dan bij ons. Maar ze zijn ook echt het 
richtsnoer voor de leerkracht. Dit is wat we de kinderen gaan leren in deze 
periode. Er is nadrukkelijk vertrouwen dat ze daarbij een methode kunnen 
gebruiken, maar vertrouwen op de eigen professionaliteit is ook goed. Hier 
in Nederland zie je toch veel meer dat leerkrachten zich richten op wat de 
methode voorschrijft, hoewel ze in principe dezelfde vrijheid hebben. Wat ik 
graag zou doen, is gezamenlijk ontbijten op school. Ouders komen de school 
in, zijn betrokken bij hun kind. Ik kwam op scholen waar het heel normaal 
is dat hele gezinnen daar samen ontbijten. De hele maatschappij is erop 
gericht dat ouders tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Vervolgens 
gaan de kinderen naar de les, de voorschoolse opvang of naar de middelbare 
school en de ouders naar hun werk. 
Een studiereis zoals deze is iets wat iedereen een keer zou moeten doen. 
Zelfs als je er niet meteen iets van kan toepassen zorgt het voor zo’n ander 
perspectief op je eigen werk dat het altijd waardevol is. Je gaat vanzelf veel 
meer vragen stellen bij je eigen beleid en je eigen handelen. Dat maakt dat 
je veel bewustere keuzes maakt. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon 
heel leuk.”

6.5 Onderzoek

Stopoz heeft de ambitie om bij te dragen aan praktijkgericht 
onderwijsonderzoek. Daarom hebben wij al een aantal jaren een 
samenwerking met de Hogeschool Inholland als opleidingsschool. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst leraren en leraren-in-opleiding 
praktijkonderzoek uitvoeren in de eigen schoolorganisatie. Het is de 
bedoeling dat zij op een systematische manier antwoorden zoeken op 
vragen die hun onderwijspraktijk oproept. Praktijkonderzoek is gericht 
op de verbetering van de praktijk. De methodiek bevordert het leren in 
de context van de werk- of stageplek, leidt tot natuurlijke vormen van 
kennisuitwisseling tussen professionals en biedt concrete handvatten 
voor het veranderen van de beroepspraktijk.
 

Twee leerkrachten Voorwegschool over onderzoeksprojecten:

“In 2017 hebben wij het initiatief genomen om leerkrachten, vooral starters, 
in hun werk te ondersteunen. Naast klassenbezoeken en voorbeelden 
die werken in de praktijk, kijken we ook naar verbeterpunten op basis 
van wetenschappelijk onderzoek. Zelf hebben we allebei na de pabo de 
verkorte master onderwijskunde aan de UvA gedaan. We merkten dat 
we in onze lessen regelmatig op de theorie die we daar geleerd hebben, 
teruggrepen. Wat wij graag willen is dat ook andere collega’s meer steun 
vinden bij een theoretisch kader. 
Een andere aanleiding vonden we in de coaching ‘on the job’ die we 
bieden. Vaak krijgt een collega pas coaching aangeboden als het eigenlijk 
al niet meer gaat. Wij geloven dat het zinvoller is om te voorkomen dat 
het mis gaat. Preventief werken dus! Dat is ook de reden dat we vooral 
op startende leerkrachten mikken. Met de bagage die je van de pabo 
meekrijgt ben je weliswaar ‘startbekwaam’, maar sta je nog niet erg sterk 
in je schoenen. Zolang je zelf geen brede ervaring hebt om uit te putten, 
kan een theoretisch kader je echt helpen. In een eerste bijeenkomst die we 
voor startende leerkrachten hebben georganiseerd, hebben we ervaringen 
gedeeld. De problemen en vragen die we daar hoorden, hebben we -naast 
praktijkervaringen- vanuit het onderzoek benaderd. Deze aanpak leverde 
heel positieve feedback op. Tot nu toe werken we eigenlijk ‘ad hoc’. Dat 
betekent dat we collega’s kunnen helpen als we zelf tijd over hebben. 
Voor de toekomst zijn we met de directie en het bestuur op zoek naar 
een structuur, zodat we een beter gereguleerd aanbod kunnen aanbieden. 
Ook zou het leuk zijn als we een samenwerking met bijvoorbeeld de UvA 
kunnen aangaan, waardoor we concrete onderzoeksvragen van de scholen 
door studenten of onderzoekers laten uitzoeken.”



7.1 Interne kwaliteitszorg

De interne kwaliteitszorg is erop gericht het onderwijs op een 
systematische wijze te evalueren. Op basis daarvan verbeteren we het 
onderwijs. De uitwisseling tussen de scholen van kennis en ervaringen 
speelt daarbij een grote rol.  

WMK PO 
Binnen Stopoz hebben we afgesproken dat alle scholen ‘WMK PO’ 
(werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs) gebruiken voor de 
zelfevaluatie. Jaarlijks wordt een aantal kaarten door alle scholen 
afgenomen. Hiermee versterken we de mogelijkheden om van elkaar te 
leren. 

Ieder jaar beoordelen de teams een aantal beleidsterreinen met behulp 
van een Quick Scan. De uitslagen van de beoordeling door de teams 
worden weergegeven in een rapportage. 

Ten aanzien van de opbrengsten verzamelt de directie jaarlijks de 
kengetallen van de scholen. Ook hieruit volgt analyse en het vaststellen 
van verbeterpunten. We verzamelen kengetallen m.b.t. de tussen- en 
eindopbrengsten van de scholen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verbeterpunten uit de Quick Scan, de diagnoses en de kengetallen 
worden opgenomen in het jaarplan. 

Het jaarplan wordt gecommuniceerd met het team, de MR en het 
bestuur. Ieder jaar stelt de directeur (eind september) een jaarverslag 
op. In het jaarverslag geeft een school aan wat zij gerealiseerd hebben. 
Als het nodig is om langer aan verbeterpunten te werken, dan wordt 
dat aangegeven en opgenomen in het nieuwe jaarplan. Het jaarverslag 
wordt verstrekt aan het bevoegd gezag, de andere directeuren, de 
teams en de MR.     

27

Interne audits
In 2016 zijn we gestart met interne audits. De directeuren zijn 
getraind om bij elkaar een interne audit af te nemen. Met de audits 
willen we bijdragen aan een versterking van de professionele cultuur, 
doordat	teams	en	individuele	teamleden	meer	reflecteren	op	zowel	
het onderwijsproces als op de resultaten daarvan. Als gevolg van de 
directiewisselingen op vier scholen heeft de uitvoering in de tweede 
helft van 2017 vertraging opgelopen. Dit wordt in 2018 weer vervolgd.

Managementrapportage op schoolniveau
In 2017 is in het DO is afgesproken dat iedere directeur per school een 
managementrapportage (MARAP) gaat opstellen. Dit doen we tweemaal 
per jaar: halverwege en aan het einde van het jaar. Binnen de PDCA-
cyclus (Plan, Do, Check, Act) past de MARAP in de ‘check’. De focus ligt 
op	de	reflectie	die	dit	instrument	uitlokt.	Het	doel	van	de	school-MARAP 
is dat de directeur beter in staat is om te sturen op de ontwikkeling van 
de school en als voeding voor het gesprek over die ontwikkeling met de 
bestuurder. De MARAP moet de directeur dus ten dienste zijn. 

Bij het ontwikkelen van het format in 2017 is ervan uitgegaan dat het 
aanleveren van managementinformatie een investering is die bijdraagt 
aan de onderwijsinhoudelijke sturing op de scholen en de kwaliteit van 
het onderwijskundig leiderschap. In 2018 wordt het nieuwe format in 
gebruik genomen.

7.2 Externe kwaliteitszorg

Externe audit
Elke vier jaar vindt er een externe audit plaats. In het schooljaar 2014 
en 2015 heeft Interzin bij alle scholen een 0-meting gehouden middels 
een kwaliteitsanalyse. Alle scholen hebben een eigen rapportage 
ontvangen welke is besproken met het team. 

7 KWALITEIT
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Inspectiebezoeken 2017
In 2017 is de Vondelschool door de Inspectie van het Onderwijs 
bezocht, als vervolg op het onderzoek in 2016. De inspectie bleek 
tevreden over de vorderingen die de school gemaakt heeft, met 
als gevolg dat het basisarrangement is toegekend.  In 2017 heeft 
de inspectie een bestuursonderzoek gedaan. In het rapport van de 
inspectie wordt aangegeven dat het bestuur zorg draagt voor onderwijs 
van voldoende kwaliteit, dat zij stuurt waar nodig op verbeteringen en 
zorg	draagt	voor	deugdelijk	financieel	beheer.

7.3 Toekomstige ontwikkelingen

Data verzamelen als onderdeel van de kwaliteitszorg heeft de laatste 
jaren veel aandacht gekregen. Stopoz werkt met een dashboard binnen 
Ultimview, waarin allerlei gegevens per school over het onderwijs, 
personeel	en	financiën	zijn	opgenomen.	Naast	deze	databestanden	
blijft onderzoek naar de feitelijke praktijk door middel van observatie, 
analyse, overleg en dialoog een belangrijke ontwikkeling. Het delen van 
opvattingen over wat goed onderwijs is blijft een belangrijke activiteit 
binnen de kwaliteitszorg. Op deze manier draagt kwaliteitszorg bij aan 
onderwijsontwikkeling en professionele samenwerking.

7.4 Klachten

Als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt en afgehandeld 
door een school, dan kunnen ouders een klacht indienen bij het bestuur. 
In 2017 zijn er 4 klachten bij het bestuur binnengekomen:
•	 Een klacht m.b.t. afhandeling incident telefoon.
•	 Een klacht m.b.t. begeleiding leerling en de communicatie 

hierover.
•	 Een klacht m.b.t. afhandeling incident tussen twee leerlingen.
•	 Een klacht m.b.t. schorsing leerling. 

De klachten zijn in overleg afgehandeld. Stopoz is lid van de Landelijke 
Klachten Commissie (LKC).

Directeur Sparrenbos over ouderbetrokkenheid:

“Op onze school zijn we een aantal jaren geleden begonnen met het 
organiseren van onderwijscafés, vanuit de gedachte dat school en ouders 
het samen doen. In de onderwijscafés vragen we ouders om mee te denken 
over ontwikkelingen in ons onderwijs. Het idee is dat we juist vóórdat 
er een uitgewerkt plan ligt, we binnen een onderwijskundig thema met 
de ouders brainstormen. Ze kunnen dan aangeven aan welke valkuilen 
of aandachtspunten er zijn. Ook kunnen er zorgen of uitzoekvragen 
worden besproken. Concreet hebben we daarin besproken hoe we meer 
vakoverstijgend kunnen werken, waardoor we nu met ‘TopOndernemers’ 
werken. Naast de inhoudelijke input, werkt het ook goed voor het proces. 
Als het idee uiteindelijk wel een plan geworden is, spelen de betrokken 
ouders heel prettig een rol als andere ouders nog bezwaren zouden 
hebben. 
In een van die onderwijscafés kregen we de suggestie om ouders te 
laten vertellen over hun werk of passie. Zo kwam laatst tijdens de ‘week 
van het geld’ iemand die bij een bank werkt in de klas. Ook heel leuk is 
een amateurastronoom die met een echte sterrenkijker op school komt. 
Geïnteresseerde kinderen kunnen in het aansluitende weekend vervolgens 
naar de sterrenwacht om door een grote telescoop te kijken. Ik was 
zelf positief verrast dat ouders met plezier een vrije ochtend voor dit 
soort bezoeken inzetten. Andersom hoor je ook van ouders terug dat ze 
meer begrip krijgen hoe lastig lesgeven soms is. Het werkt aanstekelijk, 
laatst kwam een ouder zich melden, op aandringen van zijn zoon. Want 
de vader van een vriendje was in de klas geweest, en dat moest zijn 
vader toch ook kunnen. Inmiddels hebben we een overzicht van ouders 
die gastlessen en/of bedrijfsbezoeken willen organiseren. Uit deze inzet 
van ouders vloeit weer voort dat andere ouders hun professie buiten de 
les om inzetten voor school. Een van onze ouders werkt bijvoorbeeld als 
communicatieadviseur.	Die	kan	ik	gerust	bellen	als	ik	een	flyer	wil	maken	
en daar advies over nodig heb. 
Het is lastig om te zeggen of de ouderbetrokkenheid nou echt gestegen 
is. Lang niet alle ouders komen in de klas een workshop geven. Aan de 
andere kant, ongeveer 30 ouders zitten in mijn kaartenbak omdat ze iets 
voor ons willen betekenen. Dat is op zo’n vrij kleine school een behoorlijk 
aantal.”
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Zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Om dit te bereiken zetten 
we in op strategische personeelsplanning, personeelsontwikkeling en 
mobiliteit/flexibiliteit.

Strategische personeelsplanning 
In het schooljaar 2016-2017 is een vlootschouw uitgevoerd. 
De vlootschouw geeft inzicht in het specialisme, ervaring, 
ambitie, kennis en kunde van individuele personeelsleden. In het 
schooljaar 2017-2018 gaan we verder met het versterken van de 
schoolorganisatie. We analyseren en bespreken met het management 
op welke wijze de school in haar plannen rekening houdt/inspeelt op 
de ontwikkelingen binnen het team (wat is nodig) en buiten de school 
(externe effecten). Welke koers zet de schoolorganisatie uit en wat  
is er nodig. 

Resultaten van strategische personeelsplanning:
•	 Duidelijk zicht op de benodigde kwaliteiten om de 

schooldoelstellingen te realiseren;
•	 Zicht op het kunnen inspelen op de ontwikkelingen van de 

toekomst door de schoolteams;
•	 Optimale inzet van de medewerkers en meer sturing op behoud 

en verloop;
•	 Meer inzicht in de schoolorganisatie en individueel functioneren 

daarbinnen: wat zijn mijn talenten, competenties en 
vaardigheden en waar liggen mijn ontwikkelpunten?

•	 Effectieve ontwikkeling van medewerkers, doordat duidelijk 
is waar zij naartoe werken en welke opleiding, begeleiding of 
coaching daarbij nodig zijn.

Personeelsontwikkeling
Net als bij leerlingen is het ontwikkelen van medewerkers tegenwoordig 
steeds meer maatwerk. Uniforme opleidingsprogramma’s voor de hele 
organisatie zijn vanuit het ‘nieuwe leren’ niet meer gewenst. 70% van 
het leren gebeurt op de werkvloer (het informele leren), 20% door 
collega’s en 10% via een formele opleiding.

8.1 Zaken met behoorlijke personele betekenis

In 2017 hebben wij vier nieuwe schoolleiders benoemd. Drie van de 
nieuwe directeuren hebben wij buiten de organisatie gevonden.  
Dit zijn alle drie ervaren directeuren die hun sporen verdiend hebben. 
Eén directeur is binnen de organisatie gevonden, zij was eerder als 
intern begeleider werkzaam op een van de andere scholen.  
De vacatures ontstonden doordat de opdrachten van verschillende 
interim-directeuren voltooid waren, en ook door het ontslag op eigen 
verzoek van een directeur. Wij zijn heel tevreden met deze vernieuwing 
van het directieteam. Zowel kwalitatief als kwantitatief is de stichting 
met deze schoolleiders voorbereid op de toekomst. Gezien het landelijk 
tekort aan goede directeuren, beschouwen wij deze werving als 
bijzonder geslaagd. 

Eind 2017 heeft Stopoz gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
eigenrisicodrager (ERD) te worden voor de ziektevervangingen. 
Een eigenrisicodrager is in staat zelf regels te bepalen die optimaal 
aansluiten bij het eigen verzuimbeleid, de visie op verzuim en het 
faciliteren van de vervanging. De afgelopen twee jaren was het 
ziekteverzuim binnen Stopoz, respectievelijk 4,73% in 2015 en 5,82% 
in 2016. Het landelijk verzuimcijfer was in 2016 6,3%. Stopoz heeft een 
verzuimbeleid en door actief het verzuim en de verzuimfrequentie te 
blijven volgen verwachten wij met de vrijkomende middelen het verlof 
te kunnen organiseren. Met instemming van de PGMR zijn wij per  
1 januari 2018 overgestapt naar het ERD.  

8.2 Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar

De kwaliteit van ons personeel wordt versterkt door enerzijds het 
individuele leren en anderzijds het collectieve leren vorm te geven. 
Wij werken binnen onze scholen aan een gemeenschap waarin elke 
werknemer vakbekwaam is en eigenaar van het onderwijsleerproces. 

8 PERSONEEL



8.3 Kengetallen 2017

Verzuimpercentage (streefdoel <6%)

    Totaal    Kort  Middel  Lang
   %    1-7 dagen 8-42 dagen > 43 dagen

Margrietschool  6,56    0,89  1,62  4,06
Sparrenbosschool 1,80    0,36  0,66  0,77
Hannie Schaftschool 3,00    0,28  0,27  2,45
De Duinroos  2,95    0,39  1,16  1,40
Crayenesterschool 5,32    0,60  0,96  3,76
Voorwegschool  2,53    0,50  0,55  1,48
Bornwaterschool 11,42    0,10  1,25  10,07
Julianaschool  5,79    0,83  1,36  3,60
Vondelschool  17,82    0,26  1,15  16,42

Totaal   6,35    0,46  0,99  4,89

Het grootste deel van het verzuim bestaat uit langdurig verzuim, dat wil 
zeggen 43 dagen tot 2 jaar. 

In 2017 komen we net boven het streefdoel <6% uit. Twee scholen 
komen fors boven het streefdoel uit, dit wordt veroorzaakt door 
langdurig verzuim, deels werkgerelateerd. 

Positief in de cijfers is dat het kort verzuim (tot een week) op alle 
scholen lager is dan 1%. 
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We zijn in 2016 gestart om een Stopoz-brede kennisbank te 
ontwikkelen. Binnen een school werken collega’s niet alleen samen als 
een team, maar leren collega’s van verschillende scholen ook van en 
met elkaar. In 2017 zijn er brede scholingsactiviteiten aangeboden, 
verschillende leerkrachten volgen vanuit verschillende scholen scholing 
met elkaar. De focus van de kennisbank ligt op leertrajecten voor 
specifieke	doelgroepen	en	medewerkers	de	kans	te	geven	korte	
workshops te geven aan collega’s.

In 2017 is de Stopoz-dag (een gezamenlijke scholingsdag) opgezet met 
het doel anderen te informeren en het opdoen van ideeën van elkaar. 
Als gastvrouw/gastheer hebben de scholen zich opengesteld en laten 
zien waar zij mee bezig zijn. 

Naast het collectieve leren is individueel leren net zo belangrijk.  
Het individuele leren is belangrijk voor:

•	 De interne mobiliteit;
•	 De onderlinge samenwerking binnen een team;
•	 De talenten van de medewerker en mogelijkheid om zich 

verder door te ontwikkelen;
•	 Het versterken van de aanwezige competenties en deze  

laten zien.

Mobiliteit/flexibiliteit
Alle Stopoz-scholen zetten in op verschillende vormen van mobiliteit: 
interne (eigen school, andere school), externe (buiten Stopoz), waar 
mogelijk verticale (andere functie) en horizontale (dezelfde functie 
andere school) mobiliteit.

In 2017 heeft relatief veel mobiliteit plaatsgevonden, dit betrof zowel 
interne als externe mobiliteit. 

Om ook in de toekomst goede schoolleiders te hebben, bieden we 
binnen Stopoz ‘directeuren in opleiding’ (DIO’s) de mogelijkheid 
om intern werkervaring op te doen.  We willen de interne 
werkervaringstrajecten ook gaan opzetten voor interne begeleiders.



Formatie per school 2017 (exclusief vervanging)

   DIR OOP ADM. OP    DI    TOT

Margrietschool  0,60 0,72 0,70 5,36    0,25    7,63
Sparrenbosschool 1,00 1,13 0,24 7,64    0,29    10,30
Hannie Schaft  0,92 0,81 0,11 10,01    0,29    12,14
De Duinroos  0,40 0,99 0,26 7,93    0,00    9,58
Crayenesterschool 1,00 1,83 0,54 17,07    0,32    20,76
Voorwegschool  0,90 0,95 0,72 13,33    0,35    16,25
Bornwaterschool 0,60 0,63 0,04 8,91    0,66    10,84
Julianaschool  0,90 1,15 0,65 19,68    0,11    22,49
Vondelschool  0,90 1,14 0,46 15,15    0,37    18,02

Totaal   7,22 9,35 3,72 105,08    2,64    128,01

Formatie vervangingen, verlof 2017

    ZVV ZWV DET OV LER.B OBV TOT

Margrietschool  0,05 0 0 0,2 0 0 0,25
Sparrenbosschool 0,16 0,42 0,44 0,1 0 0 1,15
Hannie Schaft  0,45 0,11 0 0,2 0 0,09 0,87
De Duinroos  0,27 0,47 0 0 0 0 0,74
Crayenesterschool 0,99 0,44 0 0,4 0,04 0,27 2,15
Voorwegschool  0,17 0,22 0 0,4 0 1 1,82
Bornwaterschool 0,24 0 0 0 0 0 0,24
Julianaschool  0,84 0 0 0,3 0 0,18 1,32
Vondelschool  2,84 0,05 0 0 0 1 3,89

Totaal   6,01 1,71 0,44 1,7 0,04 2,54 12,43

ZVV = ziektevervanging
ZWV = vervanging zwangerschapsverlof
DET = detachering naar ander bestuur
OV = betaald en onbetaald ouderschapsverlof
LER.B. = lerarenbeurs
OBV = onbetaald verlof
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Functiemix 2017

Schaal  Dienstverband WTF       %WTF

LA  98     67  60
LB  58     44  40

Totaal  156    111  100

Het streefdoel (40% benoemingen in LB) is vrijwel exact behaald. 
Hiermee voldoet Stopoz aan de doelen zoals die in ‘Leerkracht voor 
Nederland’ en in de cao zijn geformuleerd. Landelijk worden deze 
streefdoelen niet gehaald, de scholen van Stopoz zetten zich goed in.

Invaller kortdurende vervanging in de c-poule:

“In het verleden heb ik 40 jaar voor Stopoz gewerkt, dus ook al ver voordat 
Stopoz bestond. Een paar jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Maar 
na een jaar of twee begon het toch weer te kriebelen om weer voor de 
klas te gaan staan. Mijn vrouw stelde toen voor om eens te kijken of ik 
niet als invaller aan de slag zou kunnen. Sindsdien zit ik in de zogenoemde 
c-poule. 
Meestal word ik de avond van tevoren gebeld, met de vraag of ik kan 
invallen. Ik hoor dan welke groep en welke school het is, zodat ik mij 
een beetje kan voorbereiden. Bijna altijd is op school prima duidelijk 
welke lessen ik moet geven, hoe ik kan inloggen en dat soort dingen. 
Het is prima georganiseerd. Het leuke aan invallen vind ik dat ik weer 
contact heb met collega’s en kinderen. Naast het werk als leerkracht ben 
ik ook kinderboekenschrijver (als Gerard Delft), dus het is voor mij extra 
interessant om contact met kinderen te hebben. Soms vertel ik ook in de 
klassen wel over mijn boeken en hoe het is om te schrijven. Andersom 
zie en hoor ik graag welke boeken de kinderen leuk vinden om te lezen. 
Natuurlijk zijn er wel verschillen met hoe ik vroeger voor de klas stond. 
Ik ben bijna niet meer bezig met vergaderen en administreren. Ik geef 
gewoon les, en dan zit het werk erop. Daardoor heb ik geen werkdruk. Ook 
kom ik op veel verschillende scholen, waar ik vroeger nooit kwam. Dat 
geeft een extra afwisseling in het werk die ik heel leuk vind. Bij sommige 
scholen kom ik regelmatig terug, dus dan ben je toch een beetje deel van 
het team. Maar op andere scholen is het echt helemaal nieuw. 



8.5     Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Het lerarentekort (er zijn te weinig reguliere leerkrachten en vooral 
veel te weinig invallers), betere arbeidsvoorwaarden (werkdruk, 
salaris, veel deeltijdwerkers), etc. vragen de komende jaren de 
nodige extra aandacht en tijd.  
Voor dit schooljaar is het onze scholen veelal gelukt om de formatie 
rond te krijgen (met inzet van Werving- en Selectiebureaus en 
detacheringsconstructies). We hebben echter steeds meer problemen 
met de incidentele vervanging van zieke leraren. Het korttijdelijk 
vervangen (dag/week/twee weken ziek) is nu al een probleem. 
Regelmatig komt het voor dat we geen korttijdelijke vervangers 
kunnen vinden en dat er soms klassen naar huis worden gestuurd.

Bij Stopoz richten we ons op vier lijnen in het HR-beleid met 
betrekking tot het lerarentekort: 
•	 Het activeren van de stille reserve in de regio Zuid-

Kennemerland (mensen uit de omgeving die een bevoegdheid 
hebben en niet of niet meer werken in het onderwijs). 

•	 Het opleiden van nieuwe leerkrachten (Zij-instroom) voor 
Stopoz in samenwerking met een opleidingsinstituut.  
9 leer/werkovereenkomsten per jaar voor Stopoz-scholen.

•	 Beloning en verbetering van het carrièreperspectief.  
•	 Het anders organiseren van onderwijs en stimuleren van 

innovatieve concepten. 
 
De aanpak van werkdruk vraagt om maatwerk. Er is wel een aantal 
stappen aan te geven die we kunnen nemen om werkdruk aan 
te pakken. Deze stappen betreffen (1) het signaleren en in kaart 
brengen van de werkdruk en de factoren die werkdruk veroorzaken, 
(2) het kiezen van maatregelen voor de aanpak van werkdruk, 
(3) de invoering van deze maatregelen en (4) de monitoring 
en evaluatie van de getroffen maatregelen.  Voorbeeld van een 
maatregel: Active aging. Dit is een pakket van maatregelen gericht 
op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. 
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8.4     Man-Vrouw

In onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw inclusief tijdelijk 
personeel (o.a. vervangers) van Stopoz weergegeven (peildatum 
februari 2018). 

Leeftijdscategorie  Vrouw  Man  Totaal

15 tot 25 jaar  5  0  5
25 tot 35 jaar  35  8  43
35 tot 45 jaar  36  6  42
45 tot 55 jaar  49  10  59
55 tot 65 jaar  46  5  51
65+ jaar   3  2  5

Totaal   174  31  205

Er zijn 90 medewerkers In de leeftijdscategorie onder de 45 jaar  
en 115 medewerkers ouder dan 45 jaar. We streven ernaar om  
meer medewerkers in de categorie 20-45 jaar aan te nemen.  
De medewerkers in de categorie 65+ zijn vervangers.

Het enige nadeel dat ik kan bedenken is dat je moet checken of alle 
gewerkte dagen in je salaris verwerkt zijn. Een enkele keer gaat dat 
wel eens mis. Over het algemeen ben ik heel positief over het werk als  
invaller. Het is leuk om ook na je pensioen af en toe te blijven lesgeven, 
maar tegelijk alle vrijheid te hebben. Ik kan aangeven welke klussen ik 
wel of niet wil doen, bijvoorbeeld bepaalde groepen niet, of een beperk-
te reisafstand. En ik kan er tussenuit als ik dat wil. Binnenkort zit ik dus 
lekker een paar weken in Spanje. Ik kan het echt iedereen aanraden.” 



5

Een manier om onderscheid te maken tussen verschillende 
levensfasen is aanpassingen doen in arbeidsinhoud, 
arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden. Alles met als doel de werksituatie zo in te 
richten, dat de werknemer optimaal vitaal en inzetbaar is.

8.6     Beleid inzake beheersing uitkeringen na ontslag

Ons beleid is gericht op het voorkomen van ontslag. In de regeling 
gesprekscyclus staat dat er met iedere medewerker ieder jaar een 
jaargesprek wordt gehouden. Hierbij gaat het om een terugblik op 
het functioneren in het afgelopen jaar, maar ook om afspraken te 
maken over het functioneren in het komende jaar. Bij dit laatste  
kan gedacht worden aan persoonlijke ontwikkelingsplannen, 
algemene inzetbaarheid, maar ook om het op peil houden  
van de verplichte registratie. 

De begeleiding van collega’s die een uitkering ontvangen na  
ontslag wordt gedaan door de HR-adviseur. De HR-adviseur 
houdt contact met de betrokken directeur, bewaakt of de  
procedure op de juiste manier wordt gevolgd en aan alle 
voorwaarden voor de instroomtoets van het  
Participatiefonds is voldaan, voordat eventueel  
ontslag wordt aangevraagd. 
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aan de betreffende stichtingen die verantwoordelijk zijn voor de 
bedrijfsvoering in en rond de gebouwen.

9.2 De belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar 

In 2017 heeft Stopoz geparticipeerd in het overleg met betrekking tot 
het opstellen van het IHP van de gemeente Bloemendaal.  
Het vastgestelde IHP van Bloemendaal geeft mogelijkheden om onze 
scholen te verbeteren middels renovatie en te verduurzamen.  
Het opstellen van het IHP voor Heemstede is in 2017 gestart.

De Bornwaterschool kent een ruimte-overschot, de Sparrenbosschool 
en de Voorwegschool ook. De samenwerking en/of ontwikkeling tot 
(integrale) kindcentra (IKC) is een scenario om een basisvoorziening te 
creëren voor opvang en onderwijs voor alle kinderen van  
0 - 12 jaar.  De verhuur zorgt voor inkomsten, waarmee de 
leegstand deels wordt gecompenseerd. Het gebruik van ruimtes door 
kinderopvangorganisaties zijn vastgelegd in een huurovereenkomst. 

De Sparrenbosschool heeft in Les Petits een samenwerkingspartner die 
tussenschoolse en buitenschoolse opvang verzorgt. Ook heeft Les Petits 
in het schoolgebouw (in het souterrain) een peuterspeelzaal. 
In het gebouw van de Bornwaterschool bevinden zich een 
peuterspeelzaal voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar (PSZ Bornwater  
Op Stoom) en een naschoolse opvang (BSO Op Stoom) voor  
4 – 12-jarigen. Kinderopvang Op Stoom verzorgt ook de tussen-
schoolse opvang.
Op de Voorwegschool verzorgt Les Petits de buitenschoolse opvang en 
heeft in het schoolgebouw een peuterspeelzaal.

9.3 Meerjarenonderhoudsplan 2017-2026

De staat van onderhoud van de gebouwen van Stopoz verkeren in 
redelijk tot goede staat. Om het niveau van onderhoud te handhaven 
dan wel te verbeteren dient het planmatig onderhoud op basis van

9 HUISVESTING

9.1 Systematiek en uitgangspunten

Sinds 1 januari 2015 valt het buitenonderhoud onder 
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Dit betekent dat 
het beheer en exploitatie van schoolgebouwen onder de volledige 
(financiële)	verantwoordelijkheid	valt	van	schoolbesturen.	De	taak	van	
de gemeente beperkt zich op hoofdlijnen tot nieuwbouw, uitbreiding, 1e 
inrichting, schade, vandalisme, verzekeringen en groot onderhoud van 
gymzalen. 

De vier gemeenten waar Stopoz-scholen heeft, hebben hun 
huisvestingsverordening gebaseerd op de modelverordening van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Concreet betekent dit dat in 
de vier gemeenten een vergelijkbare verordening geldt. 

Alle gemeentebesturen worden verplicht om in samenspraak met de 
schoolbesturen een Integraal Huisvestingplan (IHP) voor ten minste 
vijftien jaar vast te stellen. 
Het IHP wordt in de wet opgenomen als onderdeel van het op 
overeenstemming gericht overleg en neemt daarbij de plaats in 
van de bestaande jaarcyclus. De gemeentelijke zorgplicht voor 
onderwijshuisvesting kan daardoor worden ingevuld door besluitvorming 
op basis van het IHP of door middel van volledige doordecentralisatie.

Stopoz	werkt	met	een	voorziening	groot	onderhoud	voor	het	financieren	
van het planmatig (groot) onderhoud aan de gebouwen. Deze 
voorziening vullen wij op basis van de meerjarenonderhoudsplanning 
(MJOP). De MJOP wordt iedere drie jaar geactualiseerd, dit is in 2016 
voor het laatst gebeurd.

Het bovenstaande geldt niet voor twee scholen in Zandvoort die gebruik 
maken van schoollokalen van de gemeente. Voor deze scholen wordt 
de ontvangen bekostiging voor materiële instandhouding doorbetaald 
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Stafmedewerker huisvesting over meerjarig onderhoud:

“Voor het onderhoud van de school is in principe het  meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) leidend. Op basis daarvan maken we een jaarplan, wat we met de 
directeuren bespreken. Vervolgens vraag ik offertes aan, beoordeel die 
en begeleid ik de uitvoering. Uiteraard kijken we ook altijd even kritisch 
of de geplande werkzaamheden ook echt nodig zijn, of dat er juist werk 
‘naar voren gehaald’ moet worden. Uiteindelijk is dat MJOP natuurlijk maar 
een momentopname. Aanpassingen van het gebouw kunnen wel worden 
gecombineerd met het onderhoud, maar over het algemeen proberen we een 
update van de scholen via het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente te 
laten lopen. Per school verschilt het natuurlijk ook hoeveel je kan aanpassen, 
afhankelijk van hoe het gebouw gemaakt is. De oudere gebouwen, zoals de 
Julianaschool of de Voorweg, zijn altijd duurder dan nieuwere scholen zoals 
de Hannie Schaft of De Duinroos. Verduurzaming is een van de ambities 
van Stopoz. Van iedere school hebben we een rapport laten opstellen hoe 
de school duurzamer kan werken. Soms zitten daar maatregelen in die we 
kunnen combineren met onderhoudswerk, maar vaker is het zo grootschalig 
dat we de maatregelen in samenwerking met de gemeente moeten doen en 
betalen.”

het meerjarenonderhoudsplan consequent te worden uitgevoerd.  

In 2017 is het groot onderhoud conform het MJOP uitgevoerd, voor in 
totaal € 230.000. De kosten voor deze werkzaamheden lagen binnen de 
begroting in het MJOP.

9.4 Duurzaamheid

Stopoz heeft de ambitie om onze gebouwen te verduurzamen. Het 
binnenklimaat en energiezuinigheid willen wij de komende jaren in alle 
gebouwen op orde brengen. Goed ouderhoud en het verduurzamen 
van voorzieningen moeten tevens zorgen voor een structureel gezonde 
exploitatie van de schoolgebouwen.

In het licht van de beschikbare prestatie-indicatoren wordt 
duurzaamheid	vooralsnog	gedefinieerd	in	termen	van	energiezuinigheid,	
luchtkwaliteit en thermisch comfort.

Redenen om onderwijsgebouwen te verduurzamen zijn onder andere de 
volgende:
•	 Zorgen voor een gezond werk/leerklimaat voor leerlingen  

en docenten.
•	 Minimaliseren van de kosten gedurende de exploitatieperiode  

van de school.
•	 Voldoen aan (minimale) eisen vanuit wet- en regelgeving.
•	 Aandacht besteden aan het aspect/thema duurzaamheid in het 

onderwijs en duurzaamheid zichtbaar maken in en rond het 
schoolgebouw.

•	 Leveren van een maatschappelijk bijdrage aan een duurzame 
wereld zodat de aarde ook leefbaar is voor alle volgende 
generaties (er wordt verantwoord omgegaan met de gelimiteerde 
beschikbaarheid van grondstoffen en de milieuvervuiling).

In de praktijk blijken onze scholen meer geld uit te geven aan de 
energiekosten voor gas en elektriciteit dan zij vergoeding daarvoor 
ontvangen. Dat betekent dat zij jaarlijks gelden bestemd voor andere 
doeleinden moeten gebruiken om de tekorten op de post energiekosten 
aan te vullen. In een aantal gevallen is het zinvol om zo snel mogelijk 
energiebesparende maatregelen te treffen. 
 
In 2017 is voor alle scholen een energiebesparingsplan opgesteld. De 
werkzaamheden die hier uit voortvloeien koppelen we, waar mogelijk, 
aan het Integraal Huisvestingsplan zoals iedere gemeente dat opstelt. 
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9.5 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Het aantal leerlingen is belangrijk bij het vaststellen van de 
(normatieve) ruimtebehoefte van de school. De prognoses laten een 
stabiel beeld zien, de realisatie van de afgelopen jaren toont echter  
een dalende trend. 
Normatieve	leegstand	brengt	een	financieel	risico	met	zich	mee.	 
Het is immers ruimte die wel onderhouden, verwarmd en schoon-
gemaakt moet worden, maar waar in de bekostiging geen geld voor 
ontvangen wordt. Op scholen met een dalend aantal leerlingen moet 
deze ontwikkeling kritisch worden gevolgd, en moeten we ons beraden 
op maatregelen om dit risico te beperken. Gedacht kan worden aan 
verhuur of het afstoten van (delen van) gebouwen. 
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10.2 Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg in Zuid-Kennemerland is opgericht 
om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan afstemming 
en besluitvorming op regionaal niveau. Deze behoefte is ontstaan 
door maatschappelijke ontwikkelingen en overdracht van steeds meer 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Rijk en gemeente naar 
schoolbesturen. Het RBO Z-K geeft vorm aan de Regionaal 

Stopoz is aangesloten bij drie samenwerkingsverbanden:
•	 Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-

Kennemerland (SWV PO Z-K)
•	 Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Zuid-Kennemerland
•	 Het Regionaal Transfer Centrum (RTC) De Beurs

10.1 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Z-K

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-
Kennemerland, is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal 
telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal 
basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die 
deelnemen aan het SWV PO Z-K tellen in totaal ongeveer 21.000 
leerlingen. 
De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is: 
“Passend onderwijs betekent voor het samenwerkingsverband dat 
wij onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar 
onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om al binnen 
het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) 
onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat 
ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.”

In 2017 is gestart met het aanbieden van het programma ‘day a week 
school’ voor cognitief (zeer) talentvolle leerlingen. Hierbij gaat het om 
leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden binnen de ‘normale’ 
plusgroepen in de school. Op grond van de ervaringen in een pilot in 
2016, is besloten om met twee groepen (van maximaal 18 leerlingen) 
te starten. Binnen het samenwerkingsverband zijn criteria opgesteld om 
deze leerlingen te selecteren. De Stopoz-scholen maken gebruik van dit 
aanbod.

10 SAMENWERKINGSVERBANDEN, 
      VERBONDEN PARTIJEN

Directeur Bornwater over ‘day a week school’:

“In 2017 is de ‘day a week school’ bij ons op school gestart. Dat is een 
voorziening van het samenwerkingsverband passend onderwijs voor zeer 
getalenteerde kinderen. Eén dag in de week komen de geselecteerde 
leerlingen uit de omgeving bij ons op school. Ook komt een gespecialiseerde 
leerkracht, die in dienst is van het samenwerkingsverband. In totaal 
nemen 20 leerlingen deel aan de klas, waarvan twee van de Bornwater. 
Tot nu toe bevalt het ontzettend goed. Je ziet nieuwe vriendschappen 
ontstaan tussen de ‘day a week leerlingen’ en onze eigen kinderen. 
Ook komen ouders uit de omgeving hier op school, die misschien niet 
eens wisten dat de Bornwater bestond. Inhoudelijk is er ook zichtbaar 
‘kruisbestuiving’. De leerkracht van de ‘gewone’ plusklas loopt vaak even 
binnen bij de collega van day a week, om ideeën uit te wisselen of gewoon 
om materialen te lenen. Ook met andere leerkrachten zie je op een heel 
natuurlijke manier uitwisseling. Veel leerkrachten vonden het lastig om 
een goed aanbod te geven aan begaafde leerlingen. Maar doordat we nu 
een specialist in huis hebben, die je gewoon in de teamkamer tegenkomt, 
is het veel makkelijker om vragen te stellen. De leerkracht vertelt ook 
regelmatig in de teamvergadering over hoogbegaafdenonderwijs. De 
groepsleerkrachten van onze deelnemende leerlingen zijn ook heel 
enthousiast. Ze merken dat de leerlingen beter uitgedaagd worden, en 
zinvoller bezig zijn. Ze zijn een dag in de week naar de ‘day a week 
school’. Ze krijgen ook ‘huiswerk’ mee om in hun reguliere klas te maken. 
Daardoor vervelen die kinderen zich veel minder. 
Voor onze school was dit echt een mooie kans. Het team leert veel over het 
uitdagen van getalenteerde kinderen, waardoor we onze school daarmee 
kunnen	profileren.	Ook	komen	er	meer	ouders	uit	de	buurt	in	de	school,	
wat bijdraagt aan meer naamsbekendheid.”
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Educatieve Agenda (REA), die aanvullend is op de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) op het niveau van de gemeente.

Een belangrijk concreet product van het RBO is de onderwijsmonitor. 
Hierin	wordt	gereflecteerd	op	de	opbrengsten	van	het	onderwijs	
in de regio. Onder andere wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
onderwijsloopbaan van onze oud-leerlingen in het VO eruitziet. We zien 
bijvoorbeeld welk deel van de leerlingen in het derde jaar van het VO 
zonder vertraging op het geadviseerde niveau onderwijs volgt. 

De Internationale taalklas (ITK) is praktisch ondergebracht bij de 
Stichting St. Bavo, maar is een “bovenbestuurlijke” en “bovenlokale” 
voorziening. In het RBO wordt verantwoording afgelegd over 
het functioneren en de resultaten van de Internationale taalklas. 
Schoolbesturen en gemeenten bespreken gezamenlijk of het nuttig is 
meer eenduidigheid in aansturing en verantwoording te brengen. 

10.3 Het Regionaal Transfer Centrum (RTC) De Beurs

RTC De Beurs is een samenwerking van negen schoolbesturen in 
regio Haarlemmermeer en Kennemerland. Deze samenwerking richt 
zich op het behoud van werkgelegenheid, organiseren van personele 
vervanging en het bieden van kansen voor startende en talentvolle 
leerkrachten met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 
Stopoz is als deelnemer bij deze vereniging aangesloten. 

Het RTC beheert al het regelwerk rondom vervangingen voor de 
scholen. Stopoz heeft een matcher in dienst die aan de hand van de 
aanvraag van de directeur een vervanger gaat zoeken.

In 2017 merkten we in toenemende mate dat het lerarentekort ook 
voor RTC De Beurs meer zichtbaar wordt. Er zijn minder vervangers 
beschikbaar, ook doordat vervangers in vacatures benoemd worden. 
Deze doorstroom past overigens in de doelstelling van RTC De Beurs. 



11.1 Financiële positie op balansdatum 

De balanspositie van Stopoz per 31 december 2017 zoals weergegeven 
in de jaarrekening 2017, kan door middel van diverse kengetallen voor 
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit nader worden geanalyseerd.

 

Alle kengetallen voldoen aan de door Stopoz hieraan gestelde normen 
voor het jaar 2017.

Bij de solvabiliteit gaat het erom of een bevoegd gezag op lange 
termijn, ook in tijden van tegenspoed, aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Hierbij speelt een rol in welke mate het eigen vermogen deel 
uitmaakt van het totale vermogen van het bevoegd gezag. Bij Stopoz 
zien we dat de solvabiliteit zich blijvend verbetert ten opzichte van de 
voorgaande kalenderjaren.

Bij de liquiditeit gaat het erom of een bevoegd gezag in staat is om 
op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de 
verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden. 
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Ook de liquiditeit heeft zich bij Stopoz gedurende het kalenderjaar 2017 
wederom verbeterd ten opzichte van de voorgaande kalenderjaren. 
In het kengetal van de rentabiliteit wordt het nettoresultaat uitgedrukt 
in de totale baten. Te grote positieve verschillen roepen de vraag op of 
het bestedingspatroon voldoende is, te negatieve verschillen duiden op 
een	te	ruim	financieel	management	of	krimp	in	het	aantal	leerlingen	
met mogelijke consequenties voor de komende jaren.
Het resultaat over 2017 is hoger dan het begrote resultaat waardoor het 
kengetal rentabiliteit hoger is dan de norm, het surplus ten opzichte van 
de gestegen baten is echter zodanig dat het kengetal voor 2017 zich 
beweegt richting de gestelde norm.

11.2 Ontwikkeling van balansposten 

De boekwaarde van de materiële vaste activa is dit jaar weer gestegen 
doordat de investeringen in nieuwe activa hoger waren dan de jaarlijkse 
afschrijvingen. 

De vorderingen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar doordat 
afrekeningen met gemeenten, huurders en detacheerders in het begin 
van het nieuwe boekjaar hebben plaatsgevonden. 

De liquide middelen zijn op hetzelfde niveau gebleven als aan het einde 
van het voorgaande kalenderjaar.

Het niveau van de voorzieningen is gestegen ten opzichte van 
het vorige boekjaar. De reden hiervoor is dat de dotatie aan de 
meerjarenonderhoudsvoorziening hoger is geweest dan de bestedingen 
in 2017. In het jaar 2017 is wel het gehele meerjarenonderhoud van 
het jaarprogramma uitgevoerd.
De kortlopende schulden blijven op een gelijk niveau ten opzichte van 
het jaar 2016.

11 FINANCIËN

Financiële kengetallen
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11.4 De exploitatie in relatie tot de begroting 

Door de ontwikkelingen in het kalenderjaar 2017 komt het resultaat 
ruim € 40.000 hoger uit dan de begroting over het kalenderjaar, i.c.  
€ 102.000. Deze positieve afwijking wordt veroorzaakt door 
verschillende gebeurtenissen.

Allereerst is er naar aanleiding van de groeitellingen een extra 
groeibekostiging ontvangen van € 88.000, deze wordt door Stopoz niet 
meegenomen in de begroting, hetzelfde geldt voor de extra personele 
uitgaven die vanuit deze groeibekostiging worden gemaakt.

Een nabetaling van rijksbekostiging over het schooljaar 2016-2017 is 
verwerkt van € 184.000. Daarnaast is de reguliere bekostiging ook met 
ruim € 170.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Het Samenwerkingsverband heeft zijn bekostiging ook verhoogd 
waardoor er € 65.000 meer is binnengekomen dan begroot.

Tegenover deze hogere bekostiging staan hogere salarislasten voor 
het personeel en salarislasten voor personeel in het kader van 
groeiformatie. De hogere salarislasten worden deels veroorzaakt door 
een sterke stijging van de pensioenlasten. De extra personele lasten 
worden gedekt door de hogere ontvangsten personele bekostiging.

De overige personele lasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting de te besteden 
middelen vanuit het Strategisch Beleidsplan en het Frictieplan zijn 
verwerkt in de begroting voor overige lasten. In werkelijkheid zijn  
deze uitgaven vooral gerealiseerd in de vorm van personele lasten. 
Dit zorgt voor een besparing op overige lasten en een extra uitgave
aan personele lasten. De afschrijvingslasten en huisvestingslasten zijn 
nagenoeg conform begroting 2017 gerealiseerd.
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11.3 Het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen 

De staat van baten en lasten over het jaar 2017 zoals weergegeven in 
de jaarrekening 2017 geeft een positief resultaat weer van € 142.000. 
Het resultaat is iets lager ten opzichte van het jaar 2016 waarin een 
positief resultaat van € 177.000 is geboekt. 

De baten zijn ten opzichte van het jaar 2016 ruim € 280.000 
hoger uitgekomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
hogere rijksbekostiging. Hier tegenover staat een stijging van de 
personeelslasten, met name de lonen en salarissen, van € 280.000. 
De hogere rijksbijdragen zijn dan ook voornamelijk veroorzaakt door 
een compensatie van de hoger uitgevallen salarislasten.

De afschrijvingen zijn ongeveer € 30.000 hoger dan in het kalenderjaar 
2016, dit is het gevolg van hogere investeringen dan in eerdere jaren. 
De huisvestingslasten en de overige lasten zijn licht gestegen ten 
opzichte van het jaar 2016 met respectievelijk € 5.000 en € 9.000.

In totaal is het kalenderjaar 2017 met een positief resultaat afgesloten 
van € 142.000, dit is € 40.000 hoger dan de taakstelling. In 2017 was  
€ 102.000 als positief resultaat in de begroting 2017 opgenomen.

Het positief begrotingsresultaat versterkt het eigen vermogen, 
zoals voorgenomen in het Financieel Beleidsplan en het Strategisch 
Beleidsplan. De € 40.000 waarmee het gerealiseerde resultaat over het 
jaar 2017 het begrote resultaat van 2017 overstijgt wordt besteed aan 
extra onderwijsvernieuwingsplannen die kunnen worden uitgevoerd. 
De exacte invulling zal door het college van bestuur samen met de 
directeuren worden bepaald. 



41

11.7 Financiële instrumenten (o.a. renteswaps) 

Stopoz	maakt	geen	gebruik	van	financiële	instrumenten	zoals	
renteswaps. De overtollige liquide middelen worden op dagelijkse 
basis toegevoegd aan een bankrekening in het kader van het 
schatkistbankieren via het Ministerie van Financiën. Hiermee zijn alle 
risico’s uitgesloten, hier tegenover staat dat er nauwelijks intrest 
wordt gegenereerd. De rente op de betreffende rekening en eventuele 
deposito’s is conform de geldende markttarieven te stellen op nihil.

11.8 In control statement

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) 
kent een adequate planning- en controlcyclus. Deze bestaat onder 
andere uit:
•	 Financiële risicoanalyse;
•	 Financieel Beleidsplan, als onderdeel van het Strategisch 

Beleidsplan;
•	 Managementcontracten en managementrapportages;
•	 Taakstellende begrotingen en budgetten;
•	 Jaarlijks op te stellen meerjarenbegrotingen;
•	 Periodieke uitputtingsrapportages (in formatie en in geld). 

De onderwijskwaliteit wordt gemeten en vastgelegd in ParnasSys en 
WMK-PO, aangevuld met interne en externe audits. Hiernaast wordt 
via Dyade inzicht gekregen in de personeels- en salarisadministratie. 
De	financiële	administratie	wordt	vanaf	2017	uitgevoerd	in	eigen	
beheer. Via het managementinformatiesysteem Ultimview kunnen de 
belanghebbenden nu op dagelijkse basis de stand van zaken monitoren.

Risicomanagement
Het managen van prestaties en onderliggende processen is slechts 
één van de twee pijlers van ‘in control’ zijn. Het proactief en continu 
onderkennen en beheersen van mogelijke risico’s (risicomanagement)  
is de andere. 

11.5 Investeringsbeleid, boekjaar en toekomst

Nadat er tot en met 2016 een terughoudend beleid is gevoerd ten 
aanzien van het uitvoeren van investeringen in materiële vaste activa 
en groot onderhoud, is er in het boekjaar 2017 een begin gemaakt met 
de hieruit voortvloeiende inhaalinvesteringen.

De investeringen in 2017 betroffen met name de inrichting van de 
scholen op het gebied van meubilair en ICT. Op het gebied van ICT 
is	er	geïnvesteerd	in	het	servernetwerk,	wifi-netwerk	en	digitale	
presentatiemiddelen. 

Het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan voor de schoolgebouwen zoals 
eind 2016 werd vastgesteld is op 1 januari 2017 van start gegaan.  
Het jaarprogramma 2017 aan onderhoudswerkzaamheden werd in zijn 
geheel uitgevoerd.

11.6	 Kasstromen	en	financiering	

Nadat in het kalenderjaar 2016 de afrekening van langlopende 
huisvestingsprojecten werd afgerond en het laatste jaar van 
terughoudendheid op het gebied van investeringen en onderhoud 
werd voltooid was het saldo aan liquide middelen van de stichting 
toegenomen tot een bedrag van bijna 1,6 miljoen euro. Dit bedrag  
is in het kalenderjaar 2017 gestabiliseerd.

Een deel van de investeringen ICT heeft plaatsgevonden via een 
leasecontract van 5 jaar. Een uitgebreide analyse van de kasstromen 
vindt u terug in het kasstroomoverzicht welke als onderdeel van de 
jaarrekening 2017 aan dit verslag is toegevoegd.
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Risico’s	worden	daarbij	gedefinieerd	als	bedreigingen	en	kansen	die	de	
realisatie van de door Stopoz gestelde doelen kunnen beïnvloeden. Het 
tijdig voorzien van deze risico’s zorgt ervoor dat eventueel besloten kan 
worden of er nadere acties noodzakelijk zijn. Hierbij is ervoor gekozen 
om dezelfde risicodeling te hanteren zoals toegepast door de Commissie 
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don).

Risico’s ten aanzien van het aantal leerlingen: de (mogelijke) krimp in 
leerlingenaantallen blijft een continu aandachtspunt. Het is immers de 
basis voor de lumpsumbekostiging. Volgens de commissie Don is dit 
risico niet beheersbaar. In de meerjarenplanningen wordt het verwachte 
financieel	effect	hiervan	zichtbaar	gemaakt,	zodat	tijdige	passende	
maatregelen kunnen worden genomen.

Risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs: Stopoz maakt 
dit risico beheersbaar door het gebruik van kwaliteitszorgsystemen 
als ParnasSys en WMK-PO, aangevuld met interne- en externe audits 
waaruit verbeterplannen kunnen volgen.

Risico’s ten aanzien van het personeel: het monitoren van de 
leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en de verhouding vast 
en tijdelijk personeel zijn maatregelen die het risico verkleinen op te 
hoge personeelslasten als gevolg van duurder personeel en duurzame 
inzetbaarheid (waar de voormalige BAPO-regeling onderdeel van 
uitmaakt). Bij het aannamebeleid wordt hiermee rekening gehouden. 
Door het monitoren van de verhouding vast en tijdelijk personeel kan 
de	flexibele	schil	worden	bepaald.

11.9 Treasurybeleid

In het jaar 2017 is er geen geld belegd in risicodragend kapitaal.  
De beschikbare vrije middelen worden op dagelijkse basis geparkeerd 
op een rekening ressorterend onder het schatkistbankieren van het 
Ministerie van Financiën. Er hebben zich in het verslagjaar geen 
liquiditeitsproblemen voorgedaan.

3.1  Rijksbijdragen 

3.2  Overige overheidsbijdrage 

3.5  Overige baten

3     Opbrengsten

4.1  Personeelslasten

4.2  Afschrijvingen

4.3  Huisvestingslasten

4.4  Overige Lasten

4     Kosten

1     Resultaat

2019

11.608.510

232.800

151.602

11.992.912

9.548.411

268.151

1.089.748

1.044.602

11.950.912

42.000

  

2017

1.028.881

194.600

202.689

11.426.170

8.885.103

302.471

1.093.903

1.042693

11.324.170

102.000

2018

11.502.555

241.700

194.602

11.938.857

9.451.261

274.895

1.114.380

1.023.321

11.863.857

75.000

2020

11.625.707

  232.300

151.602

12.009.60

9.666.234

226.409

1.090.469

1.026.497

12.009.609

0

2021

11.581.725

232.300

151.602

11.965.627

9.648.577

207.661

1.088.096

1.021.293

11.965.627

0

2022

11.637.814

232.300

151.602

12.021.716

9.749.381

176.362

1.088.027

1.007.946

12.021.716

0

In het najaar van 2017 is het bestaande treasurystatuut van Stopoz 
aangepast aan de nieuwste richtlijnen voor Beleggen en Belenen zoals 
door het Ministerie van Onderwijs is voorgeschreven.

11.10  Continuïteitsparagraaf

In	december	2017	is	de	definitieve	meerjarenbegroting	vastgesteld	voor	
de periode 2018 – 2022. Deze is gebaseerd op het beleid zoals deze in 
het jaar 2016 is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan en het hierop 
gebaseerde Financieel Beleidsplan. 

Resultaatontwikkeling
De meerjarenbegroting voor de periode 2017 – 2022 luidt als volgt:

 

Bij het opstellen van het Financieel Beleidsplan in 2016 is vastgesteld 
dat het weerstandsvermogen van Stopoz in de jaren 2018 en 2019 nog 
moet worden geoptimaliseerd en dat een positief resultaat benodigd is 
van respectievelijk € 75.000 en € 42.000, welke resultaten dienen te 
worden toegevoegd aan de algemene reserve.
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Ontwikkeling personele bezetting
De formatie eind 2017 (december) is conform het bestuursformatieplan 
2017-2018.  In de komende jaren zal de formatie een omvang hebben 
afgestemd op de ontwikkelingen van de leerlingaantallen.

  

Margrietschool

Sparrenbosschool

Hannie Schaftshool

De Duinroos

Crayenesterschool

Voorwegschool

Bronwaterschool

Julianaschool

Vondelschool

TOTAAL

Eigen

2019

107

157

214

138

400

263

167

455

300

2.195

Eigen

2018

107

158

212

139

400

268

164

460

331

2.239

Gem.

2018

109

145

230

109

378

284

167

428

345

1.856

Gem.

2019

107

140

325

105

378

272

179

415

357

1.848

Eigen

2021

101

155

221

138

400

263

171

445

300

2.194

Eigen

2020

101

157

221

138

400

263

170

450

300

2.200

Gem.

2020

103

140

238

99

379

266

178

411

354

1.831

Gem.

2021

99

135

236

98

377

264

177

401

344

1.797

Formatie (vast en tijdelijk,    
excl. vervanging, excl. frictie) 17-18   18-19   19-20   20-21

Scholen totaal  Bezetting 
       

Margrietschool  Bezetting 
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
Sparrenbosschool Bezetting  
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
Hannie Schaftschool Bezetting  
    DIR  
    OOP
    OP  
    DI  
De Duinroos  Bezetting  
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  

130,00
2.230

8,19
0,60
1,70
5,64
0,25

10,49
0,70
1,50
8,00
0,29

12,21
0,92
0,80

10,20
0,29
9,78
0,60
1,20
7,98
0,00

127,26
2.197

7,61
0,60
1,40
5,36
0,25

10,00
0,70
1,40
7,61
0,29

12,05
0,92
0,92

10,13
0,08
9,44
0,40
1,25
7,79
0,00

127,78
2.239

7,61
0,60
1,40
5,36
0,25

10,39
0,70
1,40
8,00
0,29

11,92
0,92
0,92

10,00
0,08
9,58
0,60
1,25
7,73
0,00

127,00
2.195

7,61
0,60
1,40
5,36
0,25

10,00
0,70
1,40
7,61
0,29

11,92
0,92
0,92

10,00
0,08
9,35
0,60
1,25
7,50
0,00

Indien in de periode 2018 – 2022 bepaalde scholen geen sluitende 
exploitatie kunnen presenteren, bijvoorbeeld door een dalend aantal 
leerlingen, is er een taakstelling opgenomen in de meerjarenbegroting. 

Bij	het	opstellen	van	de	definitieve	jaarbegrotingen	dient	deze	
taakstelling expliciet te worden ingevuld waarbij de invulling een 
combinatie kan zijn van een aantal separate maatregelen zoals:
•	 Formatieve reductie;
•	 Aanvullende bekostiging vanuit het Ministerie van Onderwijs;
•	 Besparingen op materieel gebied, het optimaliseren van 

gezamenlijke inkoopcondities;
•	 Mogelijke vergroting van het aantal leerlingen;
•	 Dekking vanuit opgebouwde positieve exploitatiesaldi vanaf 2017, 

boven de gestelde normen voor het optimaliseren van  
het weerstandsvermogen.

Ontwikkeling leerlingaantallen
De ontwikkeling van het aantal leerlingen in de jaren 2018 tot en met 
2021 kan als volgt worden weergegeven. 

 

Eigen = Eigen prognose van de school
Gem. = Gemeentelijke prognose



Formatie (vast en tijdelijk,    
excl. vervanging, excl. frictie) 17-18   18-19   19-20     20-21

Scholen totaal  Bezetting 
       

Crayenesterschool Bezetting  
   DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
Voorwegschool  Bezetting
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
Bornwaterschool Bezetting  
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
Julianaschool  Bezetting  
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
Vondelschool  Bezetting  
    DIR  
    OOP  
    OP  
    DI  
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Toelichting op (verwachte) ontwikkeling in leerlingaantallen en 
personele bezetting

De ontwikkeling van het aantal leerlingen geeft een stabiel beeld. De 
onderlinge verschillen tussen de verschillende scholen binnen Stopoz 
zijn echter wel aanwezig. Het aantal fte’s voor directie, onderwijzend 
personeel en onderwijsondersteunend personeel zal in totaliteit 
geen grote verschillen laten zien ten opzichte van de situatie in het 
kalenderjaar 2017. Wel zal mogelijk de interne mobiliteit een rol gaan 
spelen als groei bij één school gecompenseerd wordt door een krimp  
bij een andere school.

Overige ontwikkelingen:

Financieringsstructuur
De	financieringsstructuur	van	Stopoz	zal	in	de	komende	jaren	
nauwelijks aan verandering onderhevig zijn. Wel zal een groter deel  
van de ICT mogelijk in de vorm van operational lease worden 
gerealiseerd indien dit de stabiliteit van de totale ICT-uitgaven  
positief kan beïnvloeden.

Huisvestingsbeleid
De schoolgebouwen zullen in de eerstvolgende jaren in gebruik blijven 
met uitzondering van de Margrietschool. Binnen afzienbare tijd zal in 
Halfweg de nieuwbouw starten van een nieuw verzamelgebouw waarin 
de Margrietschool gevestigd zal worden samen met een school van 
een collega bestuur. De huisvesting van het bestuursbureau aan de 
Aerdenhoutsduinweg te Aerdenhout zal in de komende jaren worden 
verplaatst naar een ruimte op één van de schoollocaties.
 

130,00
2.230

21,62
1,00
2,30

18,00
0,32

16,07
0,90
1,60

13,33
0,24

10,76
0,70
0,50
8,90
0,66

22,31
0,90
1,80

19,50
0,11

18,57
0,90
1,53

15,77
0,37

127,78
2.239

21,70
1,00
2,30

18,00
0,40

15,24
0,90
1,60

12,50
0,24

10,46
0,70
0,67
8,50
0,59

22,28
0,90
1,80

19,50
0,08

18,60
0,90
1,60

15,77
0,33

127,26
2.197

21,74
1,00
2,34

18,00
0,40

15,14
0,90
1,67

12,33
0,24

10,36
0,60
0,67
8,50
0,59

22,55
0,90
1,80

19,77
0,08

18,37
0,90
1,60

15,54
0,33

127,00
2.195

21,70
1,00
2,30

18,00
0,40

15,24
0,90
1,60

12,50
0,24

10,36
0,70
0,67
8,40
0,59

22,48
0,90
1,80

19,70
0,08

18,34
0,90
1,61

15,77
0,33
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Reserves en voorzieningen
Vanaf het boekjaar 2017 zullen er, onder bepaalde voorwaarden, 
reserves worden gevormd indien individuele scholen een hoger batig 
saldo realiseren dan in de begroting gevraagd. De aanwending van  
deze individuele bestemmingsreserve zal in overleg plaatsvinden  
met het college van bestuur.

De voorziening voor groot onderhoud schoolgebouwen is volledig 
gebaseerd op het meest recente meerjarenonderhoudsplan (eind 2016). 
De dotatie aan de voorziening zal daarom in de komende jaren gelijk 
blijven en de aanwending van de voorziening zal verlopen volgens het 
nieuwe plan. 

De voorziening voor jubilea zal in de komende jaren gelijke pas houden 
met de mutaties in het aantal fte’s aan personeel.

Ontwikkeling balansposten 
De ontwikkeling van de balansposten in de komende jaren is 
opgenomen in de onderstaande tabel.

1. Activa

1.1 Immateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.3 Financiële vaste activa 

Vaste activa

1.4 Voorraden

1.5 Vorderingen

1.6 Effecten

1.7 Liquide middelen

Vlottende activa

 

Totale Activa

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.2 Voorzieningen

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

Totale Passiva

2019

€

-

1.450.000

-

1.450.000

-

1.000.000

-

1.684.488

2.684.488

4.134.488

  

2.184.488

800.000

-

1.150.000

4.134.488

2017

€

-

1.342.387

-

1.342.387

-

1.163.347

-

1.542.977

2.706.324

4.048.711

2.067.488

851.305

-

1.129.918

4.048.711

2018

€

-

1.400.000

-

1.400.000

-

1.000.000

-

1.692.488

2.692.488

4.092.488

2.142.488

800.000

-

1.150.000

4.092.488

2020

€

  

-

1.450.000

-

1.450.000

-

1.000.000

-

1.684.488

2.684.488

4.134.488

2.184.488

800.000

-

1.150.000

4.134.488

Het niveau van de materiële vaste activa zal in de komende jaren licht 
stijgen door een inhaalslag op het gebied van ICT en schoolinrichting. 
De liquide middelen en het eigen vermogen zullen stijgen met de 
gestelde positieve resultaten om het weerstandsvermogen op het 
gewenste niveau te krijgen.

De voorzieningen zullen zich stabiliseren gezien het feit dat de dotatie 
uit hoofde van het nieuwe Meerjarenonderhoudsplan gelijke pas houdt 
met de onttrekkingen voor het te verrichten onderhoud.



Risico’s
In de komende jaren worden de volgende risico’s blijvend onderkend, 
hierbij wordt gebruik gemaakt van het risicomanagement zoals 
beschreven in het ‘In Control Statement’ van Stopoz: 

•	 Mogelijke	krimp	van	het	aantal	leerlingen	door	demografische	
ontwikkelingen;

•	 Mogelijke boventalligheid personeel door de eventuele krimp van 
het	aantal	leerlingen	door	demografische	ontwikkelingen;

•	 Verhouding tussen ontvangen rijksbekostiging en prijspeil van de 
uitgaven voor het primaire proces;

•	 Het genereren van juiste managementinformatie;
•	 Onverwachte onderhoudskosten op de authentiek historische 

schoolgebouwen die binnen Stopoz in gebruik zijn;
•	 Veroudering van nog niet afgeschreven materiële vaste activa.

Door de invoering van de geactualiseerde planning- en controlcyclus en 
toepassing van moderne managementrapportagesystemen is Stopoz 
goed voorbereid op het blijvend monitoren van deze genoemde risico’s.

47
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12.1 Inleiding
De bestuursstructuur bij Stopoz wordt vormgegeven door een 1-hoofdig 
college van bestuur als eindverantwoordelijke voor de organisatie en 
voor een grote eigen verantwoordelijkheid voor de directeuren van de 
individuele scholen. 

Door de gemeenten is een raad van toezicht (RvT) benoemd, bestaande 
uit onderstaande personen:

Er is niet gekozen voor een taakverdeling op basis van deskundigheid. 
De RvT wil de nadruk leggen op gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Deskundigheid op de belangrijke aandachtsgebieden is binnen de raad 
van	toezicht	aanwezig	maar	de	RvT	ziet	geen	reden	om	deze	specifieke	
deskundigheid ook als zodanig aan die persoon toe te wijzen. Ruimte 
voor tegenspraak binnen de raad acht de RvT belangrijk.

Elk lid van de raad van toezicht heeft een school/scholen als 
aandachtsgebied. Er is afgesproken dat elke school twee keer per jaar 
wordt bezocht. Deze bezoeken vormen zijn een vast agendapunt van 
de RvT vergaderingen. De voorzitter is de contactpersoon naar het CvB. 
Gesprekken met het CvB over voortgang, functioneren en beoordeling 
worden altijd door 2 leden van de RvT gevoerd, waarvan 1 altijd de 
voorzitter is.

12 HET VERSLAG VAN DE  
      RAAD VAN TOEZICHT

Het bestuursmodel heeft haar weerslag in de documenten:
•	 Statuten van de stichting
•	 Reglement van de raad van toezicht
•	 Toezichtkader van de raad van toezicht
•	 Reglement van het college van bestuur
•	 Reglement van de directie
•	 Managementstatuut

Met het huidige bestuursmodel heeft Stopoz over een formele 
(organieke) scheiding tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de 
eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens onderschrijft 
de stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de  
PO-raad. De bestuurder en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar 
op de toepassing ervan. 

In 2017 is een aangepaste Code Goed Bestuur gepubliceerd. 
In deze code wordt gesteld dat het niet wenselijk is dat een 
toezichtfunctie wordt uitgevoerd door een persoon die in een andere 
onderwijsinstelling een bestuursfunctie heeft. Bij Stopoz is dit wel het 
geval. Dhr. Groenewoud vervult een bestuursfunctie bij een ander 
onderwijsinstelling in Noord-Holland. Stopoz heeft ervoor gekozen om 
in dit geval af te wijken van de Code Goed Bestuur en heeft dit ook 
schriftelijk aan de PO-raad laten weten. 

De redenen waarom Stopoz heeft gekozen om af te wijken van de Code 
Goed Bestuur zijn:

•	 De raad van toezicht ziet dat er twee leden in de komende 
periode aftreden. 

•	 Bovendien acht de raad van toezicht de onderwijskennis de heer 
Groenwoud essentieel. 

•	 Het derde argument dat de raad van toezicht aanvoert om 
tijdelijk af te wijken van de Code Goed Bestuur is dat het rooster 
van aftreden is vastgesteld en de raad van toezicht merkt op dat 
een aftreden na een derde van een zittingstermijn in deze jonge 
raad van toezicht disruptief werkt. 

Naam         Functie       Start      Herbenoembaar    Aftredend         Voordracht

        

Dhr. A. Rutgers       Vz           30-09-2016           30-09-2018         GMR

Mw. P Spuijbroek       Plv. Vz          30-09-2016     01-07-2020     01-07-2024 RvT

Mw. M. Jetten       Lid           30-09-2016     01-11-2020     01-11-2024 RvT

Dhr. F. Lahri       Lid           30-09-2016                         30-09-2018       RvT

Dhr. B. Groenewoud        Lid           30-09-2016     01-01-2020     01-01-2024 GMR
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De RvT maakt daarbij gebruik van de informatie die beschikbaar 
is vanuit externe kwaliteitstoetsing door de Inspectie en van 
interne bronnen zoals rapportages, klachten, indicatoren m.b.t. 
de kwaliteit en kwantiteit van personeel, kwaliteit van onderwijs 
en marktontwikkelingen. Ook legt elk lid van de raad van toezicht 
schoolbezoeken af.

Het onderwerp kwaliteit onderwijs heeft veel aandacht gehad.  
De RvT heeft zich hierbij vooral gericht op 2 onderwerpen:
•	 Hoe wordt de kwaliteit concreet bewaakt, gemeten en  

waar nodig verbeterd?
•	 Visieontwikkeling binnen de scholen.

Op het gebied van kwaliteit van het onderwijs heeft de RvT vastgesteld 
dat dit onderwerp veel aandacht van de organisatie vergt. Het 
bestuur heeft stappen genomen om de doelstellingen te realiseren 
en om de RvT in de gelegenheid te stellen om de voortgang op dit 
gebied te kunnen volgen aan de hand van de vijf elementen van het 
inspectiekader, te weten: 

•	 Opbrengsten van de school: schoolzelfevaluatie.
•	 Onderwijsproces: didactisch handelen van de leerkrachten en 

effectiviteit van het onderwijs.
•	 Schoolveiligheid: veiligheidsbewijs, monitor sociale veiligheid.
•	 Evaluatie en kwaliteit: evaluatie van het onderwijs met WMK-PO.
•	 Zorg en begeleiding: leerlingenzorg, verwijzing, passend 

onderwijs.

Ook is over de implementatie van het kwaliteitsbeleid op individuele 
scholen gesproken met schooldirecteuren.

Daarnaast heeft de RvT in het kader van het nieuwe toezichtkader van 
de onderwijsinspectie, gesproken met de onderwijsinspectie.  
De conclusie van de onderwijsinspectie luidde: “De RvT heeft haar  
eigen visie die aansluit op de visie van samenwerken van het CvB: 
“Stopoz samen” (schoolbezoeken, GMR). De RvT heeft de zaken goed 
voor elkaar en de visie is helder.”

12.2 Vergoeding leden raad van toezicht

De leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden een 
vergoeding die aansluit bij het advies van de Nederlandse Vereniging 
voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen van 2010. De bedragen 
worden verantwoord in de jaarrekening.

12.3 Toezichtkader

In haar toezichtrol richt de raad van toezicht zich 
op vier aspecten:

A. Strategie en beleid
B. Kwaliteit Onderwijs 
C. Bedrijfsvoering & Continuïteit
D. Interne en externe stakeholders

Deze aspecten zijn vast agendapunt van iedere vergadering waarbij 
bij	specifieke	vergaderingen	doch	minimaal	1x	per	jaar	een	van	deze	
aspecten extra aandacht krijgt.

A.  Strategie en beleid

De raad van toezicht heeft kennisgenomen van het nieuwe  
ICT-beleidsplan en zich bij het toezicht gericht op het securitybeleid 
en de voorbereidingen op de invoering van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

B. Kwaliteit onderwijs

De raad van toezicht ziet toe op de realisatie van de missie van Stopoz: 
‘het waarborgen en stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd 
worden en met plezier werken`.



Aanpassing begrotingsmodel:
Stopoz gebruikt een nieuw begrotingsprogramma. Met de invoering 
hiervan is afgesproken om de begroting te gaan herrubriceren, zodat 
goed kan worden aangesloten op het verleden. Deze herrubricering 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 

D. Interne en externe stakeholders

Relatie met stakeholders:
Hoe het CvB omgaat met alle belanghebbenden in en rond de 
organisatie van Stopoz/de Stopoz-scholen en hoe de belangen van 
Stopoz door het CvB worden behartigd is van belang voor de organisatie 
en alle betrokkenen. De stichting staat niet op zichzelf maar is er direct 
voor interne belanghebbenden, zoals de ouders, leerlingen en indirect 
voor andere belanghebbenden die (in)direct bij de Stopoz organisatie 
en/of de scholen betrokken zijn.

In dit kader heeft de RvT scholen bezocht, met een afvaardiging van de 
directeuren gesproken, samen met de bestuurder overleg gevoerd met 
de wethouders van de berokken gemeenten en regulier overleg gevoerd 
met de GMR. 

12.4 Overlegvormen

De raad kwam in de periode jan– dec 2017 formeel vijfmaal bijeen in 
een regulier overleg. Hierbij waren alle leden van de RvT aanwezig. 
Van de formele vergaderingen vindt elke vergadering 1 uur zonder de 
bestuurder plaats. 

Tevens is er tweemaal regulier overleg gevoerd met de GMR, waarbij 
kennismaking en uitwisseling van zienswijze op de organisatie centraal 
stond. Er zijn twee reguliere overleggen met de GMR per jaar gepland. 
Verder heeft de raad van toezicht kunnen constateren dat de GMR in 
een goede relatie met het college van bestuur constructief kritisch 
overleg voert.

50

C. Bedrijfsvoering en continuïteit

Toezicht op de bedrijfsvoering heeft tot doel om de continuïteit van 
de stichting te waarborgen en een doelmatige besteding van publieke 
middelen te waarborgen. 
De kaders hierbij zijn:
•	 De wettelijke bekostigingsregels (besluit bekostiging WPO). 
•	 Een	efficiënte	en	effectieve	bedrijfsvoering.	
•	 Eigen beschikkingsruimte voor de individuele scholen.

Daarbij laat de raad van toezicht zich onder andere ondersteunen en 
adviseren door de externe accountant die zij gecontracteerd heeft:  
Van Ree Accountants.

Formele punten:
1. De RvT heeft het bestuursverslag 2016 en de jaarrekening 2016 

en de begroting 2018 goedgekeurd. 
2. De	RvT	heeft	het	financieel	beleidsplan	goedgekeurd.
3. De RvT heeft het jaarplan 2017/2018 goedgekeurd.
4. De RvT heeft het Treasury statuut goedgekeurd.
5. De RVT heeft de WNT-verantwoording 2017 goedgekeurd.

Daarnaast heeft de RvT aan de hand van goede kwartaalrapportages 
en	het	jaarverslag	kunnen	vaststellen	dat	het	bestuur	financieel	en	
inhoudelijk ‘in control’ is en dat de besteding van de middelen doelmatig 
geschied waarbij de continuïteit van Stopoz gewaarborgd wordt.

Ook is geconstateerd dat het vanuit de scholen (bottom-up) begroten 
goed verloopt en dat de individuele scholen steeds meer eigen 
financiële	verantwoordelijkheid	dragen.

Extra aandacht is er voor de prognoses van de leerlingenaantallen. 
Dit	is	een	belangrijke	factor	voor	de	financiële	kaders.	De	raad	
van toezicht heeft aangedrongen op een eenduidige wijze van 
prognosticeren, gebaseerd op de prognoses van een overheidsinstantie.



Bilateraal overleg: 
Tenslotte onderhouden de voorzitter van de raad en de voorzitter 
van het college van bestuur ook bilateraal overleg om actiepunten 
voortkomend uit de vergadering te bespreken.

12.5 Werkgeversrol

In september 2017 is er door de voorzitter en een lid van de RvT 
een voortgangsgesprek gevoerd met de bestuurder. Hierbij is de 
voortgang van de beleidsimplementatie getoetst op basis van heldere 
een meetbare doelstellingen voor de bestuurder die moeten leiden tot 
het bereiken van de doelstelling zoals geformuleerd in het strategisch 
beleidsplan. Tevens zijn er afspraken met de bestuurder gemaakt 
over persoonlijke ontwikkeling. Vervolgens is in december 2017 door 
de voorzitter en een lid van de RvT een beoordelingsgesprek met de 
bestuurder gevoerd.

Anton Rutgers
Voorzitter
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FINANCIËLE KENGETALLEN
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio’s worden berekend die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen      

van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.          

De kengetallen zijn ontleend aan de notitie van de Inspectie van het Onderwijs in de notitie: “Kengetallen bij het toezicht op de        

financiële continuïteit van onderwijsinstellingen”. 

          

Omschrijving:     Berekening          2017    2016

Solvabiliteit      Eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen        
 
Berekening:      ( 2.047.663 + 851.305 ) / 4.010.037 )
 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar langetermijnverplichtingen         

te voldoen. De signaleringswaarde voor de Inspectie van het Onderwijs bedraagt 0,30.         

De solvabiliteit moet derhalve hoger zijn dan 0,30. 

De interne Stopoz-norm conform het Financieel Beleidsplan is gesteld tussen 0,30 en 0,50.         

Liquiditeit (Current Ratio)   Vlottende activa / kortlopende schulden     

Berekening:      ( 2.640.500 / 1.111.069)

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar kortlopende verplichtingen         

voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. De signaleringswaarde voor de Inspectie van het         

Onderwijs bedraagt 0,75. De liquiditeit moet derhalve hoger zijn dan 0,75.         

De interne Stopoz-norm conform het Financieel Beleidsplan is gesteld tussen 1,00 en 1,50.         

Huisvestingsratio     Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen    
      en terreinen / totale lasten      
Berekening:      ( 1.098.069 + 2.081 ) / 11.744.586 )

Het huisvestingsratio geeft weer welk gedeelte van de totale lasten wordt besteed aan         

huisvestingslasten. De signaleringswaarde voor de Inspectie van het Onderwijs bedraagt 0,10.         

Het aandeel van de huisvestingslasten in de totale lasten dient daarom lager te zijn dan 0,10.         
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Kengetallen (vervolg)
Omschrijving:      Berekening         2017    2016

Weerstandsvermogen     Eigen vermogen / totale baten      

Berekening:       ( 2.047.663 / 11.888.460 )

Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en over de          

mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.         

De signaleringswaarde voor de Inspectie van het Onderwijs bedraagt 0,05.         

Het weerstandsvermogen dient daarom hoger te zijn dan 0,05.         

De interne Stopoz-norm conform het Financieel Beleidsplan is gesteld tussen 0,30 en 0,50.         

Rentabiliteit      Resultaat gewone bedrijfsvoering /     
       totale baten uit gewone bedrijfsvoering     

Berekening:       ( 142.251 / 11.888.460)

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel         

negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt         

berekend door het resultaat (het “exploitatiesaldo”) te delen door de totale baten van de         

bedrijfsvoering. De signaleringswaarde voor de Inspectie van het Onderwijs bedraagt voor het         

1-jarige rendement -0,10, voor het 2-jarig rendement -0,05 en voor het 3-jarig rendement 0,00.         
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1. Algemeen

Activiteiten van bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) en van de onder deze
rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) 
verantwoord. De statutaire vestigingsplaats van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) is Aerdenhout.

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen 
opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 
van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is 
opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen, een
inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk 
jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Baten en laten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 
hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s (€).

Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers 

opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest
recente, vastgestelde versie van de begroting van het 
verantwoordingsjaar.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.
Afschrijving van de investeringen uit het lopende boekjaar wordt gestart 
op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de
investering heeft plaatsgevonden.
Ondergrens voor de activering is vastgesteld op € 1.000.

Investeringssubsidies
Verkregen investeringssubsidies ten behoeve van de aanschaf van 
materiële vaste activa worden in mindering gebracht op de
investeringen.

Eigendom
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting 
en het economisch eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans 
opgenomen. De kosten voor groot onderhoud aan de binnenkant en het 
buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden ten laste gebracht 
van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen 
nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.
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waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die
voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen 
kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van 
de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor 
balansdatum.

Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een 
voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van
toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de 
toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte
blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke 
jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot 
onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten 
kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. 
Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze voorziening 
gebracht.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van 
ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de 
schuld.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan 
opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen
bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter 
vrije beschikking van het bestuur, tenzij anders vermeld.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt 
onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan
12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder 
de	financiële	vaste	activa.

Algemene reserve (publiek)
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door 
(semi-)overheidsinstellingen	gefinancierde	activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de 
continuïteit van de stichting. Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
van de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten.
In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 
reserve gebracht.

Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor 
specifieke	toekomstige	uitgaven	de	uit	de	huidig	beschikbare
middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is 
aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel
publiekrechtelijke middelen. Aan de bestemmingsreserves ligt een plan 
ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de 
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een 
inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat 
kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s
niet op activa in mindering zijn gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
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Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten 
en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde 
lasten komen en/of de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet 
verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie 
of overige overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend 
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van 
personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de
de overige personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en 
bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling 
toegezegd. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op
pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is 
gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren
dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De verplichtingen, welke 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht
bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies 
betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de
werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad (het vermogen 
van	het	pensioenfonds	gedeeld	door	haar	financiële	verplichtingen)	
dit toelaat. Per 31 december 2017 heeft dit pensioenfonds een 
dekkingsgraad van 104,4% (december 2016: 96,6%).
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle 
hiermede verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor 
exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW/EZ.
Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband 
ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.  De ontvangen 
(normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in 
het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt 
als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies 
met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat 
van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de 
gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog 
geen activiteiten zijn verricht per balansdatum wordt verantwoord onder 
de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies 
met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde 
lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.  
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende 
schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen 
opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere 
overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de “verplichting 
aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt 
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat 
van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het 
ABP, anders dan het effect van hogere premies. 
Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van 
het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de 
desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van
investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur 
gemaakte keuzen.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting 
opgenomen. De lasten worden toegerekend op het verslagjaar waarop 
ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit 
aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven
van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking 
hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen 
leningen.

4. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten
van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op de 
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten 
en posten van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangsten 
en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele 
activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht betaat uit liquide 
middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings-	en	financieringsactiviteiten.	De	geldmiddelen	in	het	
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. 
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden 
verantwoord.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder 
financial	leasing,	worden	niet	in	het	kasstroomoverzicht	opgenomen.
De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele 
activiteiten.



Model A: BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatverdeling)

                
         2017       2016
         €    €    €    €
1.  Activa

     Vaste activa

1.2  Materiële vaste activa
1.2.2  Inventaris en apparatuur  
1.2.3  Leermethoden   
1.2.4  Verbouwingen  

Totaal vaste activa      

Vlottende activa
1.5  Vorderingen  
1.7  Liquide middelen  

Totaal vlottende activa     

Totaal activa    

2.  Passiva
2.1  Eigen vermogen       
2.2  Voorzieningen      
2.5  Kortlopende schulden      

Totaal passiva        
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982.294
367.420
19.823

 1.097.523
1.542.977

2.047.663
851.305

1.111.069

961.414
343.488
18.278

844.339
1.592.960

1.905.412
753.736

1.101.331

1.369.537

2.640.500

4.010.037

4.010.037

1.323.180

2.437.299

3.760.479

3.760.479



Model B: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

      Realisatie 2017       Begroting 2017          Realisatie 2016
      €          €       €    €         €      €  
3.  Baten

3.1  Rijksbijdrage OCW
3.2  Overige overheidsbijdragen     
3.5  Overige baten   

Totaal baten     

4.  Lasten

4.1  Personeelslasten  
4.2  Afschrijvingen 
4.3  Huisvestingslasten   
4.4  Overige lasten    

Totaal lasten        

Saldo baten en lasten         

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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11.521.745
227.154
139.561

9.514.567
295.843

 1.098.069
836.107

-1.623

11.888.460

11.744.586

143.874

-1.623

142.251

11.426.170

11.320.670

105.500

-3.400

102.100

11.604.028

11.423.479

180.549

-3.498

177.051

11.098.340
194.600
133.230

8.877.628
302.471

1.093.903
1.046.668

 
-3.400

11.179.641
283.688
140.699

9.238.154
265.168

1.092.603
827.554

-3.498



Model C: KASSTROOMOVERZICHT
                
         2017       2016
         €    €    €    €
Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen    
Mutaties voorzieningen   
            
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)          
Schulden         

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:         

Ontvangen interest          
Betaalde interest (-/-)          
   

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten                    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (-/-)    
Overige	investeringen	in	financiële	vaste	activa	 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Mutatie liquide middelen       

Beginstand liquide middelen          
Mutatie liquide middelen            

Eindstand liquide middelen            

62

295.843
97.569

-253.184
9.738

0
-1.623

-342.200
0

265.168
243.033

275.285
-252.072

0
0

-226.733
0

143.874

 
393.412

-243.446

-1.623

292.217

-342.200

-49.983

1.592.960
-49.983

1.542.977

177.051

508.201

23.213

0

708.465

-226.733

481.732

1.111.228
481.732

1.592.960



Model VA: VASTE ACTIVA

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.2 Inventaris en apparatuur 
1.2.3 Leermethoden 
1.2.4 Verbouwingen

63

Cumulatieve 
aanschafprijs

€

2.723.516
1.308.877

22.848

4.055.241

Cumulatieve 
afschrijvingen

€

1.762.102
965.389

4.570

2.732.061

Boekwaarde
1 jan. 2017

€

961.414
343.488
18.278

1.323.180

Investeringen

€

215.391
123.183

3.626

342.200

Desinvestering

€

0
0
0

0

Afschrijvingen

€

194.511
99.251
2.081

295.843

Cumulatieve
afschrijvingen

€

1.966.683
1.064.640

6.651

3.037.974

Boekwaarde 
31 dec. 2017

€

955.144
367.420
19.823

1.342.387

Mutaties 2017

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 1.000.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Meubilair en inventaris   
Leermiddelen       
Computerapparatuur    
Digiborden     
Gymnastiekmateriaal        
Verbouwingen

20 jaar
8 jaar
5 jaar

10 jaar
10-30 jaar
10-25 jaar

5%
12,5%

20%
10%

3,33-10%
4-10%



Model VV:   VOORRADEN EN VORDERINGEN

1.5 Vorderingen  
   
1.5.1 Debiteuren  
1.5.2 OCW/EZ  
1.5.6 Overige overheden  
1.5.7 Overige vorderingen  
1.5.8 Overlopende activa  
 Vorderingen    
 
 Uitsplitsing:    
1.5.1 Debiteuren  
 Af: voorziening voor eventuele oninbaarheid  
 Debiteuren     
   
1.5.2 Personele vergoeding lumpsum    
 OCW/EZ  
      
1.5.6 OZB en materiële gelijkstelling    
 Overige overheden  
      

1.5.7 Overige vorderingen     
 Overige vorderingen    
 
1.5.8 Overlopende activa  
 Vooruitbetaalde kosten  
 Nog te ontvangen bedragen  
 Overlopende activa  
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2017
€

41.753
544.918
118.170
295.772
96.910

1.097.523

47.771
-6.018
41.753

544.918
544.918

118.170
118.170

295.772
295.772

87.835
9.075

96.910

2016
€

41.753
555.424
45.191

172.265
29.706

844.339

47.771
-6.018
41.753

555.424
555.424

45.191
45.191

172.265
172.265

20.631
9.075

29.706
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Model EL:   EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

1.7 Liquide middelen     
      

1.7.1 Kasmiddelen     
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen   
1.7.4 Overige liquide middelen    
 
      
 Liquide middelen     
      
      
      
 Uitsplitsing:     
      
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen   
  
      
 Banken      
 Spaarrekeningen     
      
 
 Tegoeden op bank- en girorekeningen   
  
      
      
       

2017
€

0
1.542.977

0

1.542.977

1.542.977
0

1.542.977

2016
€

0
1.592.960

0

1.592.960

1.592.960
0

1.592.960



Model EV:   EIGEN VERMOGEN

2.1.2 Algemene reserve  
2.1.3 Bestemmingsreserves (publiek) 
 
   
 Eigen vermogen  
   
   

Stand per
1 januari 

2017
€

1.905.412
0

1.905.412

Resultaat
2017

€

142.251
0

142.251

Overige
mutaties

2017
€

0
0

0

Stand per
31 dec. 
2017 
€

2.047.663
0

2.047.663

66
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Model VL:   VOORZIENINGEN EN LANGLOPENDE SCHULDEN

2.2 Voorzieningen 
  
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 
2.2.3 Overige voorzieningen 
  
  
 Voorzieningen 
  
  
 
 Uitsplitsing: 
  
  
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 
  
	 Jubileumgratificaties 
  
  
 Personeelsvoorzieningen 
  
  
2.2.3 Overige voorzieningen 
  
 Groot onderhoud 
  
  
 Overige voorzieningen 

Stand per
1 januari

2017
€

89.709
664.027

753.736

89.709

89.709

664.027

664.027

Dotaties
 

2017
€

2.937
364.343

367.280

2.937

2.937

364.343

364.343

Onttrek- 
kingen 

2017
€

11.971
257.740

269.711

11.971

11.971

257.740

257.740

Vrijval
 

2017
€

0
0

0

0

0

0

0

Stand per  
31 december 

2017
€

80.675
770.630

851.305

80.675

80.675

770.630

770.630

Kortlopende
deel < 1 jaar

€

8.068
77.063

85.131

8.068

8.068

77.063

77.063

Langlopende
deel > 1 jaar

€

72.608
693.567

766.175

72.608

72.608

693.567

693.567



2017
€

183.820
365.954
107.076
145.786
308.433

1.111.069

-204
26.838

339.320

365.954

73.010
 72.776

145.786

23.472
284.961

308.433

Model KS:   KORTLOPENDE SCHULDEN

2.5 Kortlopende schulden    
 
2.5.3 Crediteuren     
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
2.5.8 Schulden ter zake van pensioenen   
2.5.9 Overige kortlopende schulden    
2.5.10 Overlopende passiva     
 
 Kortlopende schulden    
 
 Uitsplitsing:       
2.5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  
     
 Premie Vervangingsfonds     
 Premie Participatiefonds    
	 Loonheffing	       
 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
        
2.5.9 Overige kortlopende schulden    
      
 Vooruitontvangen investeringssubsidies   
 Overige schulden     
 
 Overige kortlopende schulden    
       
2.5.10 Overlopende passiva     
 
 Vooruitontvangen termijnen 
 Vakantiegeld en -dagen     
  
 Overlopende passiva
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2016
€

133.789
394.293
92.202

182.132
298.915

1.101.331

31.334
18.892

344.067

394.293

87.532
94.600

182.132

17.222
281.693

298.915



Bedrag 
toewijzing

€

0

Bedrag 
toewijzing

€

0

Bedrag 
toewijzing

€

0

Ontvangen
t/m
verslagjaar
€

0

Ontvangen
t/m
verslagjaar

€

0

Saldo
1 januari
2017
€

0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(regeling ROS, artikel 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)
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Kenmerk

Kenmerk

Kenmerk

Toewijzing
datum

jaar

jaar

geheel 
 

Totale
kosten

€

0

Ontvangen
in
verslagjaar
€

0

Lasten
in
verslagjaar
€

0

Te verrekenen
ultimo
verslagjaar
(balanspost 2.4.2)

€

0

Totale lasten
31 december2017

€

0

De prestatie is ultimo verslagjaar cfm de subsidieverstrekking 
uitgevoerd en afgerond:

x
x
x

niet geheel

Saldo nog
te besteden
ultimo
verslagjaar
€

0

MODEL G: VERANTWOORDING SUBSIDIES

Omschrijving 

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(regeling ROS, artikel 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)

G2.A	Aflopend	per	ultimo	verslagjaar

Omschrijving

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving



Model OB:   OPGAVE OVERHEIDSBIJDRAGEN

3.1 Rijksbijdragen   
    
3.1.1 Rijksbijdrage OCW   
3.1.2 Overige subsidies OCW   
3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV   
    

3.2 Overige overheidsbijdragen 
  
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen     

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 
  
 Huisvesting en exploitatie gymzalen
 Vergoeding voor materiële gelijkstelling
 Vergoeding noodlokalen    
    
    

Werkelijk 
2017
€

227.154

€

10.926.091
0

595.654

11.521.745

227.154

80.567
146.587

0

227.154

Begroting 
2017
€

194.600

 

€

10.568.374
0

529.966

11.098.340

194.600

80.000
114.600

0

194.600
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Werkelijk 
2016 
€

283.688

€

110.604.182
0

575.459

11.179.641

283.688

80.590
183.020
20.078

283.688



71

Model AB:   OPGAVE ANDERE BATEN

3.5 Overige baten  
   
3.5.1 Verhuur  
3.5.2 Detachering personeel  
3.5.4 Sponsoring  
3.5.5 Ouderbijdragen  
3.5.6 Overige baten  
   
   

3.5.2 Detachering personeel  
   
 Vergoeding vakonderwijs gymnastiek   
 Willinkschool en St. Franciscusschool  
 Overigen      

Werkelijk 
2017
€

60.612
56.917

0
0

22.032

€

139.561

38.716
18.201

56.917

Begroting 
2017
€

72.830
60.400

0
0
0

 

€

133.230

32.000
18.400

60.400

Werkelijk 
2016 
€

54.142
50.613

0
0

35.944

€

140.699

36.478
14.135

50.613



Model LA:   OPGAVE VAN DE LASTEN

4.1 Personeelslasten     
 
 Bruto lonen en salarissen   
 Sociale lasten   
 Pensioenlasten   
    
4.1.1 Lonen en salarissen     
 
 Dotaties personele voorzieningen  
 Personeel niet in loondienst   
 Bedrijfsgezondheidszorg   
 Nascholing personeel   
 Werving personeel
 Overige personeelskosten
        
4.1.2 Overige personele lasten   
    
4.1.3 Af: uitkeringen en doorberekeningen   
  
 
 Bezetting in fte’s    
 Directie   
 Onderwijzend personeel   
 Onderwijsondersteunend personeel    
 Totaal 

4.2 Afschrijvingen op immateriële en  
 materiële vaste activa   
 Verbouwingen   
 Inventaris en apparatuur   
 Leermiddelen   
 ICT Hardware     

Werkelijk 
2017
€

6.777.123
1.414.595

920.098

-9.034
443.859
88.889

136.760
53.915
95.402

2.081
72.809
99.251

121.702

€

9.111.816

809.791

-407.040
9.514.567

9,85
120,04
19,45

149,34

295.843

Begroting 
2017
€

0
0
0

0
113.100
117.400
101.450

0
26.500

0
0
0
0

 

€

8.519.178

358.450

0
8.877.628

302.471
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Werkelijk 
2016 
€

6.652.509
1.454.054

759.518

3.175
626.881
88.163

102.202
0

38.126

2.285
65.256
83.010

114.617

€

8.866.081

858.547

-486.474
9.238.154

10,35
117,76
16,18

144,29

265.168
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Model LA:   OPGAVE VAN DE LASTEN

4.3  Huisvestingslasten    
4.3.1  Huur   
4.3.3  Onderhoud   
4.3.4  Energie en water   
4.3.5  Schoonmaakkosten   
4.3.6	 	Heffingen	 	 	
4.3.7  Overige huisvestingslasten   
 
4.4  Overige lasten   
  Administratiekantoor   
  Contributies   
  Accountant   
  Bestuurskosten   
  Kantoorbenodigdheden   

4.4.1  Totaal Administratie- en beheerslasten  
  Leermiddelen   
  ICT kosten   
  Reproductiekosten    
 
4.4.2  Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
 
  Overige onderwijslasten   
       
4.4.4  Totaal overige kosten    
  
  
												Specificatie	honorarium	accountant:	
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening   
4.4.1.2 Andere controleopdrachten   
4.4.1.3 Fiscale adviezen   
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten  
 

Werkelijk 
2017
€

80.234
39.294
16.371
20.686
1.019

218.078
180.289
60.447

219.689

€
185.396
469.841
160.512
198.160
24.334
59.826

1.098.069

157.604

458.814

219.689

836.107

16.371
0
0
0

16.371

Begroting 
2017
€

95.000
36.040
13.000
15.000

0

197.769
166.112
26.716

497.031

 

€
171.570
497.757
143.975
178.576
26.260
75.765

1.093.903

159.040

390.597

497.031

1.046.668

13.000
0
0
0

13.000

Werkelijk 
2016 
€

102.609
18.914
22.920
8.801
2.213

226.047
152.218
92.033

201.799

€
236.749
448.996
150.623
195.051
37.258
23.926

1.092.603

155.457

470.298

201.799

827.554

14.850
3.328

736
0

18.914



5. Financiële baten en lasten  
   

5.1 Rentebaten  
5.5 Rentelasten en bankkosten  
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Werkelijk 
2017
€ €

0
-1.623

-1.623

Begroting 
2017
€

 

€

0
-3.400

-3.400

Werkelijk 
2016 
€ €

0
-3.498

-3.498

Model FB:   FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
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Juridische
vorm
2017:

Stichting

Stichting

Stichting

Statutaire
zetel:

Haarlem

Hoofddorp

Zandvoort

Eigen
vermogen
31-12-2017
€

Resultaat
2017 

€

Art. 2:403
BW
Ja/nee
€

Deelname:
%

Consolidatie:
Ja/nee

nee

nee

nee

Naam: 
 
 
 
Passend Onderwijs  
Zuid-Kennemerland 
Primair Onderwijs 

RTC De Beurs 

Stichting Beheer  
de Golf 

Code
activiteiten:

Overig

Overig

Overig

Model E:   OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Het bestuur is verbonden met de volgende partijen:      



Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.     
        
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) 
van toepassing zijnde regelgeving voor het onderwijs.    
         
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de 
complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:     
     
Gemiddelde totale baten     4  
Gemiddeld aantal studenten     2  
Gewogen aantal onderwijssoorten    1  

Totaal aantal complexiteitspunten   7   
       
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) is € 129.000.  
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato 
van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van 
het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. 

Het individuele WNT-maximum voor de leden van de raad van toezicht 
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van 
het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het 
dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden een 
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het 
uurtarief.          
   

77

WNT-VERANTWOORDING 2017  
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
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Bedragen x € 1

Functiegegevens
Duur dienstverband in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel bezoldigingsmaximum

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Subtotaal

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016
Omvang dienstverband 2016 (fte)

Bezoldiging 2016
Beloning plus belaste onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

Totaal bezoldiging 2016

Individueel bezoldigingsmaximum 2016
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I.M. Jansen

Voorzitter CvB
1/1 - 31/12

0.8
nee

ja
€ 102.400

€ 68.301
€ 10.628
€         0

€ 78.929

€ 78.929

1/9 - 31/12
0.8

€ 21.232
€   3.150
€         0

€ 24.382

€ 34.133

I.M. Jansen

Alg. directeur

1/1 - 31/8
0.8

€ 45.207
€   5.612
€         0

€ 50.819

€ 68.267

1a. Leidinggevende (gewezen) topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende  
      topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
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Bedragen x € 1  

Functie  
Duur dienstverband  
Individueel WNT-maximum  
  
Bezoldiging  
Beloning plus belaste onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op termijn  

Subtotaal  
  
-/- onverschuldigd betaald bedrag  
  
Totaal bezoldiging  
  
  
Gegevens 2016  
Duur dienstverband in 2016  
  
Bezoldiging 2016  
Beloning plus belaste onkostenvergoedingen  
Beloningen betaalbaar op termijn  
  
Totaal bezoldiging 2016  
  
Individueel bezoldigingsmaximum 2016  

Voorzitter
1/1 - 31/12

€ 19.350

€ 4.500

€ 4.500

€ 4.500

1/9-31/12

€ 2.000

€ 2.000

€ 17.900

Lid
1/1 - 31/12

€ 12.900

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

1/9-31/12

€ 1.000

€ 1.000

€ 17.900

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen   

Lid
1/1 - 31/12

€ 12.900

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

1/9-31/12

€ 1.000

€ 1.000

€ 17.900

Lid
1/1 - 31/12

€ 12.900

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

1/9-31/12

€ 1.000

€ 1.000

€ 17.900

 A. Rutgers         P. Huisman            M. Jetten     B. Groenewoud               F. Lahri

RAAD VAN TOEZICHT

Lid
1/1 - 31/12

€ 12.900

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

1/9-31/12

€ 1.500

€ 1.500

€ 17.900
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3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige 
functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het individuele
WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op de grond 
van de WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond 
van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
Schoonmaakdiensten 
In het jaar 2015 is er een aanbesteding geweest voor de 
schoonmaakdiensten voor zeven van de negen scholen inclusief het
bestuurskantoor. De twee scholen in Zandvoort waren voor dit contract 
uitgesloten omdat de schoonmaak wordt verzorgd door de externe 
beheersstichting die de exploitatie van hun schoolgebouwen verzorgt. 
Het vaste bedrag van het contract betreft een bedrag van € 17.865 
inclusief btw per maand, het jaarbedrag bedraagt derhalve € 214.389 
inclusief btw per jaar.

Huurcontracten
Voor de huur van de kantoorruimte voor het bestuursbureau is in het 
jaar 2014 een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd met een 
opzegtermijn van 1 jaar. De huurprijs bedraagt medio 2017 € 19.416 
per jaar en de servicekosten bedragen € 5.324 per jaar.

Huisvesting De Duinroos en Hannie Schaftschool
Voor de huisvesting van De Duinroos in een verzamelgebouw te 
Zandvoort is een contract gesloten met beheersorganisatie De 
Golf. Voor de huisvesting van de Hannie Schaftschool, eveneens in 
een verzamelgebouw te Zandvoort, is een contract afgesloten met 
beheersorganisatie De Blauwe Tram. In deze contracten is vastgelegd 
dat Stopoz de materiële bekostiging op het gebied van huisvesting 
overdraagt aan beide organisaties. De huisvestingslasten van beide 
gebouwen worden door beide beheersorganisaties voor hun rekening 
genomen.

Kopieerapparatuur
In het jaar 2016 is er aanbesteding geweest voor een nieuwe 
raamovereenkomst voor de huur van multifunctionals (printers, 
copiers). Deze opdracht is ingegaan op 1 januari 2017 en gegund aan 
Konica Minolta. Per maand wordt er een bedrag van € 2.229, inclusief 
btw, voor de huur betaald. Achteraf wordt op basis van het werkelijke 
verbruik het aantal gemaakte kopieën afgerekend.

Levensfase bewust personeelsbeleid (duurzame inzetbaarheid)
Ten gevolge van het invoeren van een nieuwe CAO in 2014 hebben de 
werknemers recht op een levensfase bewust personeelsbeleid.
In dat kader bestaat de mogelijkheid om uren te sparen. Een en ander 
kan leiden tot een uitstroom van middelen zonder dat daar
prestaties voor worden verricht.
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OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat    
    
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 
resultaat.    
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:    
    
Resultaat 2017    
        
Toevoeging aan de algemene reserve    
   
    
Toevoeging aan de algemene reserve via resultaatbestemming      
    
      
       

2017
€

142.251

142.251

€

142.251
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat. 
 
    
         
      
       



ONDERTEKENING JAARREKENING
Stichting openbaar Primair onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) te Aerdenhout

Vaststellen van de jaarrekening

 College van bestuur:
 
 Mevrouw Irene Jansen
 
 Plaats, datum             Aerdenhout, 28 juni 2018

Goedkeuren van de jaarrekening
 
 
 Raad van toezicht:
 
 De heer Anton Rutgers,  voorzitter

 Mevrouw Patricia Huisman,  lid

 Mevrouw Marjolein Jetten,  lid

 De heer Bert Groenewoud,  lid

 De heer Farid Lahri,   lid
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CONTROLE VERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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(vervolg controle verklaring van de onafhankelijke accountant)
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Algemene gegevens

Bestuursnummer:   41500

Naam instelling:   Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)
Adres:    Aerdenhoutsduinweg 1
Postadres:   idem
Postcode:    2111 AN
Plaats:    Aerdenhout
Telefoon:    023 303 1016
E-mailadres:    info@stopoz.nl
Website:    www.stopoz.nl

Contactpersoon:   Mevrouw Irene Jansen
Telefoon:    023 303 1016
E-mailadres:    irene.jansen@stopoz.nl

BRIN-nummers:      Sector:

03BU  Basisschool Margriet     PO
07GT  Sparrenbosschool     PO
08TO  Hannie Schaft Basisschool    PO
09RU  Openbare Basisschool De Duinroos   PO
10AR  Crayenester-Basisschool    PO
11HC  Voorweg Basisschool     PO
18KK  Openbare Basisschool Bornwaterschool  PO
18NI  Openbare Basisschool Julianaschool  PO
18OP  Openbare Basisschool Vondel-school  PO

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

mailto:info@stopoz.nl
http://www.stopoz.nl/
mailto:irene.jansen@stopoz.nl



