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Voorwoord
LIEFDE
In dit jaarverslag 2015 van GPO-WN vindt u opnieuw een terugblik op de ontwikkelingen en de
resultaten van onze organisatie in het afgelopen jaar.
Binnen GPO-WN werken we elk jaar aan twee belangrijke hoofddoelstellingen:
1. Uitblinken in identiteit (Het Licht laten schijnen)
2. Heel goed onderwijs geven.
Ook in 2015 zijn we er in geslaagd om op deze doelstelling een doorontwikkeling te laten zien.
Juist in een onrustige wereld waarin onze kinderen opgroeien willen wij de leerlingen op onze
scholen een veilige werkplaats bieden om hun gaven en talenten te ontwikkelen. Maar ook om ze
hoop en perspectief te geven doordat ze ervaren dat onze schoolgemeenschappen gekleurd worden
door het geloof in Jezus.
Als kinderen ervaren dat hun juf of meester echt hart voor hen heeft dan komen ze tot bloei.
We zijn dankbaar dat we nog steeds 25 mooie basisscholen hebben, dat we financieel gezond zijn
en dat we geen zwakke scholen hebben. We zijn blij dat we veel betrokken ouders hebben op onze
scholen en heel veel bevlogen medewerkers. We werken aan goed onderwijs en we zijn trots op de
resultaten die we behalen en de mooie projecten (o.a Snappet, Ouderbetrokkenheid 3.0, meer-en
hoog begaafdheid, onderwijs aan het jonge kind.)
Ondanks alle mooie ontwikkelingen en goede resultaten maken we ook fouten, lopen soms zaken
niet goed, zijn er soms conflicten……. Helaas zou ik zeggen, maar dit is wel de realiteit.
Professioneel gezien streven we continu naar verbetering, maar helaas leven we in een niet
maakbare wereld daarom hebben we ook bewust gekozen voor een belangrijke kernwaarde LIEFDE
als basis. Dat zal ook steeds onze basis zijn voor het werk en handelen in de komende jaren.

René Tromp,
Directeur-bestuurder GPO-WN

Mei 2016
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LIEFDE is het geluk zoeken voor die ander! (onze leerlingen)
LIEFDE is positief zijn ten opzichte van die ander! (onze
leerlingen en ouders)
LIEFDE is jezelf geven aan het kind en de ouder
LIEFDE is je dienstbaar stellen omwille van het heil van die ander!
(het kind en de ouder)

LIEFDE is onbeperkt!
LIEFDE is je ogen
openzetten voor:
de nood
de strijd
het verdriet

de problemen
het onvolkomene;
ook voor die ander!
LIEFDE overwint onze visie
LIEFDE is niet:
het naar je toehalen
roddelen
zelfzuchtig zijn
egoïstisch zijn!
Maar...
LIEFDE is óók dat je elkaar als school en ouders wilt begrijpen
...en kijkt in het hart van je medemens! (onze leerlingen)
LIEFDE is de mooiste gave die de mens van God kan krijgen!
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Instellingsgegevens
Naam bevoegd gezag
Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland
’s-Molenaarsweg 1
2401 LL Alphen aan den Rijn
T 0172-418830
F 0172-418839
Raad van Toezicht
Directeur-bestuurder (directie)
Secretariaat
Website
KvK inschrijfnummer
Rekeningnummer
Rekeningnummer contributie/donaties/ouderbijdrage
Nummer bevoegd gezag:

raadvantoezicht@gpown.nl
directiesecretariaat@gpown.nl
secretariaat@gpown.nl
www.gpown.nl
28113126
NL29 RABO 0374 9438 18
NL16 RABO 0353 2367 13
41646

Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag van GPO-WN is een verenigingsvorm.
GPO-WN is een organisatie voor primair en speciaal onderwijs in West Nederland en
verantwoordelijk voor 25 gereformeerde scholen voor primair onderwijs.
Eén van deze scholen is een school voor speciaal primair onderwijs.

Onze Scholen
Zuid-Holland:
De Tamboerijn, Alphen a/d Rijn
Koningin Beatrix, Berkel en Rodenrijs
De Cirkel (SBO), Capelle a/d IJssel
De Triangel. Capelle a/d/ IJssel
De Zevenster, Hardinxveld-Giesendam
Het Mozaïek, Krimpen a/d IJssel
De Lichtwijzer, Oegstgeest
De Driemaster, Ridderkerk
De Akker, Rijswijk
Het Kompas, Rotterdam
De Morgenster, Spijkenisse
Rehoboth, Vlaardingen
De Leilinde, Waddinxveen
De Schanskorf, Zoetermeer
De Wegwijzer, Zwijndrecht

Noord-Holland:
De Rank, Alkmaar
Veerkracht, Amsterdam
De Lichtlijn, Den Helder
Het Anker, Velserbroek
Utrecht:
De Triangel, Houten
De Wissel, Utrecht
Noord-Brabant:
De Halm, Almkerk
Zeeland:
De Sterrenpracht, Axel
De Wingerd, Goes
Regenboog, Middelburg
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Vertrouwenspersonen (peildatum 31-12-2015)
Mw. Yvonne Verlind-Brouwer
Mw. Carole De Bruijne-van den Dool
Mw. Ina Kamsteeg-Huijssen

Klachten 2015
Er zijn twee klachten ingediend bij de geschillencommissie, Eén daarvan is ongegrond verklaart, de
andere klacht wordt volgens advies van de geschillencommissie afgehandeld.

Klachtencommissie
Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs
p/a GCBO
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
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Algemene informatie GPO-WN
GPO-WN is een visionaire onderwijsorganisatie met hart voor alle kinderen.
Ook heeft GPO-WN hart voor haar personeel. Binnen GPO-WN hebben we hart voor elkaar.
Onze organisatie bestaat uit 25 levendige scholen in West- en Noordwest-Nederland, waar zo’n
3600 leerlingen genieten van het schoolleven. Zij worden begeleid en gevormd door een paar
honderd enthousiaste en vakbekwame medewerkers. God heeft hen lief, weten zij, en daarom
zetten onze mensen zich uit liefde in voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Identiteit en kwaliteit zijn op onze scholen en binnen GPO-WN onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het één kan niet zonder het ander. Ze vormen dan ook beide de twee strategische fundamenten
waarop onze scholen en organisatie gebouwd zijn.
Het Koersplan ‘Hart voor alle Kinderen 2014 – 2018 is ons strategisch beleidsplan. De volgende
thema’s zijn in dit strategisch beleidsplan uitgewerkt:
1.
2.
3.
4.

Doorleefde identiteit in een veranderende samenleving
Alle scholen van GPO-WN zijn excellente scholen
GPO-WN heeft een lerende cultuur
GPO-WN is een innovatieve en financieel gezonde organisatie met een goede
bedrijfsvoering
5. GPO-WN neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige samenleving
GPO-WN heeft een Directeur-bestuurder die GPO-WN aanstuurt. Deze legt op zijn beurt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de overheid. De dagelijkse leiding van de scholen
ligt bij de directeuren, die zich verantwoorden tegenover de Directeur-bestuurder, hun eigen
schoolteam en de ouders/verzorgers van hun leerlingen.
GPO-WN heeft, zoals hierboven al genoemd, een Raad van Toezicht. Deze raad houdt toezicht op
taken, doelen en verantwoordelijkheden van GPO-WN. Over de uitoefening van zijn
verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de Raad verantwoording af in een eigen jaarverslag.
Het is gebruikelijk dat dit jaarverslag bij het jaarverslag van GPO-WN wordt gevoegd.
GPO-WN en haar scholen hebben een (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad waarin zowel
ouders/verzorgers als leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Door deze Medezeggenschapsraad is
inmenging van hen bij het organisatiebeleid van GPO-WN en scholen geborgd. De
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad heeft informatierecht, adviesrecht en
instemmingsrecht.
Minimaal twee keer per jaar heeft de GMR overleg met de Directeur-bestuurder.
Elke school heeft een identiteitscommissie. Deze commissie ondersteunt de directeur en de school
bij het implementeren van het identiteitsbeleid en het voeren van gesprekken met
ouders/verzorgers waarvan de kinderen op onze scholen komen.
Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs. GPO-WN werkt volgens de ‘code goed bestuur’ van de
PO-raad. Deze code, die de PO-Raad samen met de leden heeft opgesteld, biedt een handreiking
voor besturen conform eigentijdse eisen van ‘goed bestuur’. Doel van gebruik van deze code is, het
verzorgen van goed onderwijs.
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Informatievoorziening van de Directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht
Bestuurder en toezichthouder staan in een bijzondere relatie tot elkaar.
In onderstaande tabel zijn de verantwoordelijkheden van elk van hen in schema gebracht.

Verantwoordelijkheden van de bestuurder

Verantwoordelijkheden van de toezichthouder

Richting geven, strategisch beleid ontwikkelen

Klankbord en advies (individueel en gezamenlijk)

Vaststellen van beleidsvoorstellen

Goedkeuren (van alle belangrijke
beleidsdocumenten van de bestuurder)

Toezicht houden op de dagelijkse leiding
(directeuren van de scholen, hoofd stafbureau)

Toezicht houden op de bestuurder en de
organisatie

Verantwoording afleggen (aan inspectie,
ouders, leden, kortom alle stakeholders)

Publieke verantwoording afleggen over eigen
functioneren

Werkgeverschap van personeel

Werkgeverschap van de bestuurder

Vertegenwoordigen van de rechtspersoon ten
opzichte van derden

Regeling besturing (verantwoordelijkheid voor
statuten en reglementen, inrichting van bestuur
en toezicht)

Integraliteit
De informatievoorziening maakt dat er zicht is en blijft op alle relevante beleidsterreinen, er
aandacht is voor zowel de inzet van middelen en de daarmee bereikte doelen en duidelijk wordt wat
GPO-WN en het uitgevoerde beleid betekent voor stakeholders.
De integraliteit van de informatievoorziening is gebaat bij een heldere indeling van
aandachtsgebieden. Modellen als INK en Balanced Scorecard reiken dergelijke opsommingen aan.
Onze keuze is gevallen op een INK-achtige indeling. Het INK-model is immers al enige tijd geleden
geïntroduceerd in onze organisatie.
De informatievoorziening is gericht op het helder in beeld brengen en houden van de onderstaande
terreinen/aandachtsgebieden:
Algemene organisatiekenmerken
Medewerkers
Leiderschap & Bedrijfsvoering
Onderwijskwaliteit
Belanghebbenden

Evenwicht tussen meten, reflecteren en vooruitzien
Het werken met (prestatie-)indicatoren is een belangrijke bijdrage aan de sturing van
onderwijsinstellingen. Het is echter zaak om bij dit alles niet alleen te varen op bijvoorbeeld
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kengetallen, maar ook aandacht te hebben voor wat meer vormvrije voortgangsverslagen en
reflecties.
Juist in dergelijke verslagen is er voor het college ruimte om niet alleen stil te staan bij de uitkomst
van processen, maar ook bondig te reflecteren op hun aard en betekenis en een blik vooruit te
werpen. Zo krijgt niet alleen het recente verleden aandacht, maar ook de nabije toekomst.

Voldoende objectiviteit
De Raad van Toezicht is voor zijn informatievoorziening sterk afhankelijk van de Directeurbestuurder. En zelfs de directeur-bestuurder is voor het verkrijgen van informatie soms afhankelijk
van stafmedewerkers, schooldirecteuren of externen. Het is daarom belangrijk dat waar mogelijk
informatie wordt geobjectiveerd, bijvoorbeeld door als raad zelfstandig aanvullende informatie in te
winnen of derden te vragen om toe te zien om de betrouwbaarheid van informatie, bijvoorbeeld
door hiertoe opdracht te geven aan de accountant of verslagen op te vragen van exitgesprekken.
Overigens leidt de binnen GPO-WN voorgestelde combinatie van rapportage op basis van vooraf
vastgestelde indicatoren, aangevuld met verslagen van inspectie en/of audit- en klachtencommissies
al tot een goede basis voor objectieve oordeelsvorming.

Missie/visie, belofte en ontwikkelingen van GPO-WN:
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Ons hart ligt bij alle kinderen van onze
scholen. De inspiratie daarvoor vinden we in ons levende geloof in God die wij kennen uit Zijn
Woord, de Bijbel. Dat geeft vorm aan het onderwijs.
De doelgroep van GPO-WN bestaat uit ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs vanuit de
Bijbel.
Geloof in ontwikkeling! Hart voor alle kinderen
GPO-WN biedt onderwijs van betekenis. Onze inzet is erop gericht om alle kinderen mede te
vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen
weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen.
De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Ieder kind
en iedere medewerker zijn Gods geliefd kinderen. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met
plezier en ontspannen naar school en naar het werk. Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders en
buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan
nieuwe manieren om kinderen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.
We vinden het belangrijk dat elk kind en elke medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten
ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. In die
verhouding ontvangen wij liefde en genade. Op onze beurt delen wij dit met hoofd, hart en handen
uit naar elkaar.
Wij beloven onze leerlingen mee te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en
talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op school
geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods
schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om
vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren
aan de samenleving. Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking met ouders nodig.
In onze organisatie heerst een integere cultuur. Authentieke, vakbekwame en betrokken
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leerkrachten die er zin in hebben en doen wat ze kunnen, doen er toe in GPO-WN. Dienende leiders
zetten zich in om een bijdrage te leveren aan de groei van alle medewerkers.
Samen maken wij het verschil. We hebben hart voor alle kinderen, we hebben hart voor elkaar.
Om onze ambities te verwezenlijken is een doordachte en stevige strategie onmisbaar.
De onderwijswereld is constant in beweging en zal dat ook komende jaren volop blijven. Om focus
te houden volgen we vernieuwingen en veranderingen op de voet.

Relevante ontwikkelingen:
§ GPO-WN werft en begeleidt haar personeel op een professionele manier (integraal
personeelsbeleid).
§ GPO-WN is actief in landelijke initiatieven (PO-raad; Netwerken KPC, Verus, LVGS, SCOPE,
BOMA en AVS, neemt deel aan onderzoeken van Universiteiten)
§ Heeft een organisatie breed kwaliteit- en ICT-beleid.
§ GPO-WN netwerkt en zorgt voor scholing en intervisiebijeenkomsten voor starters, IB-ers,
teamleiders, directeuren van meerdere scholen en directeuren.
§ GPO-WN heeft klankbordgroepen m.b.t. identiteit, kwaliteitszorg, personeel, financiën,
excellentie, ouderbetrokkenheid, school en maatschappij en onderwijs.
§ GPO-WN heeft veel aandacht voor onderhoud, verbouw en nieuwbouw van scholen.
§ GPO-WN heeft een betrokken gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
§ GPO-WN heeft een betrokken RvT op hoofdlijnen.
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Raad van Toezicht GPO-WN 2015
In 2015 is de Raad van Toezicht acht keer bijeengekomen, waarvan zeven keer met de bestuurder.
Eén vergadering werd gewijd aan het evalueren van het eigen functioneren en een vooruitblik op het
komend jaar. Daarnaast hebben leden van de RvT
• deelgenomen aan een vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
• gezamenlijk en als auditcommissie overleg gevoerd met de bestuurder en de externe accountant
• als deelnemer deelgenomen aan de ledenvergadering van GPO-WN
• als sollicitatiecommissie opgetreden bij de werving van een nieuwe raadslid
• als renumeratiecommissie en als werkgever van de bestuurder het jaargesprek gevoerd met de
bestuurder.
Inhoudelijk vormde de RvT conform haar opdracht en de statuten zich een oordeel over de stukken
die zij ter formele instemming ontving, zoals de begroting 2015, het jaarplan 2015 en de
jaarrekening 2014. Met instemming is gereageerd op het investeringsprogramma 2015-2018 waarin
ten laste van de relatief omvangrijke reserves extra middelen worden aangewend voor een aantal
inhoudelijke speerpunten in het onderwijs. Daarnaast monitorde en besprak de RvT op basis van
voortgangsberichten van de bestuurder de bereikte resultaten in het kader van het Koersplan.
Bijzondere aandacht besteedde de Raad onder meer aan de wijze waarop de identiteit gestalte krijgt
in het onderwijs en bij medewerker- en oudergesprekken, de positie van de kleine scholen, de
gevolgen van Passend Onderwijs voor de scholen, de invoering van de nieuwe CAO, het
ziekteverzuim, tablets in het onderwijs, instroom van leerlingen, de vacatures op directieniveau en
voor de functie van controller en aan lopende herhuisvestingstrajecten. De RvT stelt tot
tevredenheid vast dat de realisatie van de doelen uit het Koersplan stapsgewijs gestalte krijgt en dat
bestuur en directie goede voortgang maken. Omdat de beoogde instroom van 5% jaarlijkse groei bij
nader inzien niet reëel blijkt heeft de RvT ingestemd met een lagere ambitie van 2%. Dat laat
onverlet dat ze het, gelet op het belang van ons gereformeerd onderwijs en het voortbestaan van
kleinere scholen, gewenst vindt dat gestreefd blijft worden naar leerlingengroei.
Omtrent het eigen functioneren heeft de Raad besloten tot een uitbreiding met een zesde lid met
specifieke kennis op het terrein van onderwijs en jeugdzorg. Als voorzitter is na het terugtreden van
dhr. Marnix van Bruggen eind 2014 in 2015 dhr. Ton Bestebreur gekozen voor een periode van vier
jaar. Ook is een rooster van aftreden opgesteld dat hieronder is weergegeven. Inzake de beloning
van de RvT is op basis van de nieuwe Wet Normering Topinkomens gekozen voor een beloning
vanaf 2016 ter hoogte van ca. 1/3 van de wettelijke maxima. Daarmee beoogt de Raad recht te doen
aan de relatief groeiende omvang en verantwoordelijkheid van het werk, maar ook weer een
passende matigheid te betrachten.
Leden Raad van Toezicht
• Dhr. A. Bestebreur, voorzitter RvT

datum aftredend
01-07-2016

verlengingsvoorstel
01-07-2019

•

Dhr. W. de Ruiter, lid RvT

01-07-2016

01-07-2018

•

Dhr. J.J Van Ginkel, lid RvT

01-07-2016

01-07-2020

•

Dhr. R.J. de Vries, vicevoorzitter RvT

01-07-2016

01-07-2020

•

Mw. H. Groenendijk-de Vries, lid RvT

01-07-2018

jaarverslag 2015 GPO-WN

11

GMR GPO-WN 2015
In 2015 heeft de GMR gedraaid met een minimale bezetting.
De GMR heeft twee vergaderingen gehad met de Directeur-bestuurder van GPO-WN:
Op 2 februari 2015 en op 6 juli 2015.
Er is o.a. gesproken over: begroting, ontwikkelingen binnen GPO-WN, Implementatie nieuwe CAO
en scholing GMR-leden.
Daarnaast gaat de GMR actief op zoek naar nieuwe leden, om structureel mee te kunnen denken en
te kunnen bouwen aan het onderwijs binnen GPO-WN.

Leden GMR (peildatum 31-12-2015)

Oudergeleding:
Dhr. Teunis Eefting voorzitter
Mw. Anneke Houtman, lid
Personeelsgeleding:
Mw. Marianne Sneep-Vos, personeelslid
Mw. Titia den Broeder, personeelslid
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De Ambities en Thema’s van GPO-WN in 2015
Thema 1 Doorleefde identiteit in een veranderende samenleving
GPO-WN is een organisatie waarin Gods Woord, de Bijbel, centraal staat. Dat is herkenbaar en zichtbaar.
In wat we zeggen en doen blijkt dat we leven uit de genade van Jezus Christus, onze Redder.
Uitwerking
GPO-WN kiest ervoor om duidelijk herkenbaar te zijn in de identiteit die zij uitdraagt in het primair
onderwijs. Dit is zichtbaar in de scholen, in het personeelsbeleid, naar leerlingen en ouders/verzorgers
toe en in de maatschappij.
GPO-WN ziet voor de komende jaren ook belangwekkende kansen om een groeiende groep leerlingen
en hun ouders/verzorgers te binden aan onderwijs vanuit de Bijbel. Hiervoor wordt een open
toelatingsbeleid van leerlingen gehanteerd. Gereformeerd onderwijs krijgt zo binnen GPOWN een
bredere invulling.
Bredere invulling
Gereformeerd onderwijs is en blijft in onze visie onveranderd gebaseerd op de unieke band tussen God,
de Schepper, Verlosser en Onderhouder, met alle gelovigen. Christenen geven dit heel divers vorm,
maar het uitgangspunt blijft dat God aan het begin staat van alles. Als mens kunnen we alleen door de
reddende liefde van Jezus werkelijk leven. Inhoudelijk wijzigt de grondslag van GPO-WN, zoals deze
beschreven is in de statuten, niet.
Verbinding met kerken en gemeenten
De herkenbaarheid van gereformeerd onderwijs binnen GPO-WN op basis van binding aan enkele
kerkgenootschappen wordt losgelaten. De huidige ontwikkelingen in de kerken, de ontzuiling en de
secularisatie brengen ons tot deze keuze. GPO-WN houdt verbinding met kerken en gemeenten.
Met alle ouders/verzorgers worden motivatiegesprekken gehouden.
Medewerkers
GPO-WN-medewerkers worden benoemd op basis van inhoudelijke binding aan onze identiteit en
meelevend lidmaatschap van een christelijke gemeente (zie vastgestelde identiteitsnotities ‘Het Licht
schijnt en Onze Identiteit in de Praktijk, juni 2014). Onze medewerkers zijn binnen onze organisatie
‘beeldbepalers’ van gereformeerd onderwijs. Er worden niet-vrijblijvende eisen gesteld aan
medewerkers m.b.t. kennis, vaardigheden en houding.
Verdere bezinning
De komende jaren bezinnen we ons verder op de impact van onze keuzes op onder meer invulling van
het onderwijs, leeromgeving, pedagogisch klimaat en leiderschap. Een vruchtbare bezinning daarop
vraagt een cultuur waarin het gesprek open en respectvol kan worden gevoerd.
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•
•

•
•
•

•

Thema 1: resultaten 2015
Wij werken vanuit de in 2014 bijgestelde beleidsdocumenten identiteit ‘Het Licht schijnt’ en
‘Onze Identiteit in de Praktijk’
De geloofsgesprekken zijn onderdeel van het vastgestelde identiteitsbeleid. In 2015 stond de
kernwaarde uit het Koersplan 2014-2018, verbinden (en ontmoeten) centraal.
In samenwerking met de GH Zwolle worden formats aangeleverd voor de geloofsgesprekken.
Deze worden GPO-WN breed ingezet met plaatselijke aanscherping door de directeuren.
In 2016 gaan we verdieping zoeken in de geloofsgesprekken.
De scholen hebben een identiteitsberaad.
Ook onderdeel van het bijgestelde identiteitsbeleid is het ondertekenen van de vernieuwde
ouderverklaring en de vernieuwde personeelsverklaring. Dit is gestart in 2014 en voor het
personeel is dit in 2015 afgerond. Vervolgens zullen alle nieuwe ouders en personeelsleden
deze documenten tekenen bij aanmelding van hun kind(eren) en benoemingen van personeel.
Samenwerken met LVGS (Identiteit Als Sterk Merk) -> project visiedocument identiteit en
toerusting.

Thema 2 Alle scholen van GPO-WN worden excellente scholen
Iedere school van GPO-WN is een goed presterende school met een opvallend profiel. Ze behalen
goede resultaten in relatie tot de karakteristieken van de leerlingenpopulatie. Dat maakt onze scholen
excellent en dit is zichtbaar in de hele school. Om te komen tot een goede afstemming op de populatie
is het van fundamenteel belang dat alle medewerkers een onderzoekende basishouding hebben, van
waaruit ze volledig gericht zijn op de ontwikkeling van de leerling. Dit vraagt loskomen van eventuele
generieke uitspraken en (voor)oordelen t.a.v. leerlingen, klassensituaties en leerkrachten. Dit is een
belangrijke verantwoordelijkheid van onze leerkrachten die geïnspireerd is door de wens om Gods eigen
kinderen recht te doen. Leerkrachten en leerlingen zijn fullpartners in leren.
De school presteert vanuit de wil om heel goed te zijn, wetend dat goed onderwijs uitdaagt tot
zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid. Onze scholen hanteren daarbij een doordachte
onderwijsaanpak. Door deze aanpak wordt de visie op onderwijs zichtbaar.
Zichtbaar onderscheidend karakter
GPO-WN-scholen hebben een onderscheidend karakter ontwikkeld omdat ze met hun leerlingen een
evenwichtige relatie hebben opgebouwd. Dit is zichtbaar in onderstaande aspecten:
■■ Resultaten: kernvakken, overige vakken, burgerschap, cultuur, sociale emotionele vorming.
■■ Leerlingenpopulatie: kennis van de karakteristieken van leerlingenpopulatie leidt tot leerwinst.
■■ Leerbaarheid: zowel het primaire proces als de schoolorganisatie zijn leerbaar (innovatie,
verbetering).
■■ Eigenaarschap: leerkrachten zijn de eigenaar van het primaire proces en werken met
ouders/verzorgers aan een educatief partnerschap.
■■ Doorleefde identiteit: als motor voor hoge opbrengsten, gekoppeld aan de karakteristieken van de
doelgroep.
■■ Excellente producten: per school een passend thema op een unieke manier uitgewerkt, aantoonbaar
bijdragend aan de opbrengsten.
■■ GPO-WN zet eigentijdse ICT-middelen in die door vaardige leerkrachten worden gebruikt ter
ondersteuning van heel goed onderwijs.
■■ Passend onderwijsaanbod: door meer samenspraak met de ouders en de leerling zijn we beter in
staat een passende leerroute voor elke leerling te ontwikkelen.
Het ‘Koersplan 2014-2018’ is vastgesteld evenals het format schoolplan 2014-2018
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Thema 2: resultaten 2015
• Het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 is gestart op veel scholen en enkele scholen stappen later in.
In de nieuwsbrieven naar het personeel en de ouders is hier regelmatig over gecommuniceerd.
Dit traject is door de GPO-WN Academie opgezet in samenwerking met CPS.
• Binnen GPO-WN werken we met een leerlingvolgsysteem van Parnassys. In 2015 is er veel
aandacht geweest voor het maken van analyses van toets resultaten. Betere resultaten en
analysedocumenten.
• Op GPO-WN niveau is een toets kader ontwikkelt welke alle scholen gebruiken. Ook de manier
van afname en de analyse is hierin besproken en op de scholen geïmplementeerd.
• Er is beleid gemaakt op meer- en hoogbegaafdheid en scholing ten aanzien van dit onderwerp.
De GPO-WN Academie heeft dit opgepakt.
• Binnen GPO-WN zijn we een onderzoek gestart naar de inzet van vakleerkrachten Lichamelijk
Opvoeding op onze scholen.
• Ook dit jaar hebben drie scholen meegedaan aan de aanmelding en beoordeling van de jury van
de inspectie om excellente school te worden. De scholen zaten er dicht bij maar hebben niet het
predicaat excellentie gekregen. Deze trajecten zijn heel leerzaam voor de scholen.
• Er zijn onderwijskundige vernieuwingen doorgevoerd of doorgezet (zelfstandig werken, OOGO,
samenwerkend leren, onderwijsmodellen).
• GPO-WN blijft investeren in ICT in het onderwijs (bijv. het Snappetproject, zie elders in dit
verslag).
• De inspectie heeft verschillende scholen bezocht en ook heeft de inspectie een jaarlijks gesprek
gevoerd met de Directeur-bestuurder en de directeur zorg en ondersteuning.
De cito-uitslagen van de scholen zijn besproken en GPO-WN heeft geen zwakke scholen.
De kwaliteit van het onderwijs is gemiddeld tot uitstekend. Dit blijkt uit de leerlingenresultaten,
het systeem kwaliteitszorg, de inspectierapporten en de tevredenheidspeilingen.
• Vijf scholen hebben als pilot meegedraaid in de nieuwe werkwijze van de inspectie.

Passend Onderwijs
Ondersteuning Leerlingen en scholen in 2015
Inleiding:
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden, die grote gevolgen
had voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en scholen. Alle GPO-WN scholen waren voor
die tijd aangesloten bij slechts 1 goed functionerend samenwerkingsverband Zorgfederatie Zuidwest.
Voor de GPO-WN scholen betekent dit vanaf 1-8-2014 een verplichte aansluiting bij 22 nieuwe
verbanden. Deze wet zorgt voor verdergaande regionalisering en een verplichte samenwerking tussen
de PO, SBO en SO scholen.
Alle nieuwe samenwerkingsverbanden mochten, binnen de wettelijke kaders, zelf vorm geven aan
passend onderwijs. In de praktijk betekent dit dat alle verbanden verschillend zijn.
a. Het ene verband kiest voor ‘geld naar de scholen’, die met dat geld leerlingondersteuning
kunnen regelen. We noemen dit het schoolmodel.
b. Het andere verband kiest voor het expertise model. Scholen kunnen hulp aanvragen bij
deskundigen, die specifieke expertise hebben. Scholen krijgen in dat verband per definitie
minder geld voor de basisondersteuning.
c. Een enkel verband kiest voor het ‘leerlingmodel’. Gaat het niet goed met de leerling, dan wordt
het kind door externe begeleidt en ondersteund.

jaarverslag 2015 GPO-WN

15

d. En tenslotte kiezen sommige verbanden voor mengvormen (deels expertise deels schoolmodel
bijvoorbeeld).
Het beleid van GPO-WN is er opgericht om geen leerlingen tussen wal en schip te laten vallen. Daarom
zijn er extra maatregelen genomen om de continuïteit zoveel mogelijk te bevorderen en te zorgen dat
scholen goed naar de nieuwe structuur kunnen toegroeien.
In dit jaarverslag worden de wijzigingen kort samengevat en op een rijtje gezet.
Van Oud naar Nieuw:
Om met het oog op onze leerlingen de overgang zo voorspoedig mogelijk te laten lopen hebben we een
aantal overgangsmaatregelen getroffen:
1.
Financiën: De zorgfederatie gaf aan basiszorg op de scholen een bedrag van € 55,00 per leerling.
Uit de reserves van de zorgfederatie wordt dit bedrag nog voor het cursusjaar 2014-2015
gewaarborgd.
2.
Minirugzak: De scholen die een minirugzak voor hun leerlingen met een sbo beschikking kregen,
konden voor het cursusjaar 2014-2015 deze mini rugzak nog bij GPO-WN aanvragen.
3.
Rugzak (LGF): Indien het nieuwe Passend Primair Onderwijs samenwerkingsverband geen
rugzakvergoeding geeft voor leerlingen die nog een geldige rugzakbeschikking hebben, kon de
school bij dit GPO-WN aanvragen.
Cluster 1 (visuele beperking) en Cluster 2 (gehoor, taal en spraak) vallen niet onder passend
onderwijs.
4.
Het Expertisecentrum blijft - in afgeslankte vorm – nog bestaan tot 31-07-2015.
5.
De medewerkers van het Expertisecentrum hebben een andere werkplek binnen GPO-WN
gekregen of zijn elders herplaatst als preventief ambulant begeleider. Alle medewerkers hebben
minimaal hun WTF-omvang behouden.
6.
Het zorgloket blijft open voor aanvragen m.b.t. psychodiagnostisch onderzoek. In principe
kunnen alle scholen hun aanvragen bij het zorgloket indienen. In 2015 is hier goed gebruikt van
gemaakt. Vijftig toegekende onderzoeken ( I.Q., dyslexie, dyscalculie, sociaal-emotioneel).
Acht keer ondersteuning van de Ondersteuningsteams op de scholen. Drie keer afgifte van een
TLV en diverse malen advisering en meedenken met de school. Het zorgloket blijft dan ook
bestaan.
7.
Helpdesk: De directeur zorg en ondersteuning is stand-by voor vragen/knelpunten m.b.t.
samenwerkingsverbanden en andere ondersteuningsvragen.
8.
De bestuursvergaderingen van de nieuwe samenwerkingsverbanden worden door een
afgevaardigde van GPO-WN bijgewoond. Op deze wijze worden de ontwikkelingen gemonitord.
9.
Bovendien krijgen, in principe, alle scholen in cursusjaar 2015-2016 zorgbezoek om invoering
van passend onderwijs goed te kunnen monitoren en implementeren.
Tot slot:
Terugkijkend op het jaar 2015 hebben we een passend antwoord gehad op de transitie naar passend
onderwijs. En zijn er geen kinderen in dit jaar tussen wal en schip gevallen.
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Thema 3 GPO-WN heeft een lerende cultuur
GPO-WN is een lerende organisatie. Omdat de wereld en dus ook het onderwijs niet stilstaat, vraagt dit
om een voortdurend lerende houding van medewerkers. Goed werkgeverschap is hierbij van belang.
Daarom zetten wij verder in op professionalisering van onze medewerkers. We maken hiervoor onder
meer gebruik van onze GPO-WN Academie en het project ‘Opleiden in de school’. Om dit te realiseren
werken wij samen met partners in het onderwijs o.a Hogescholen en Universiteit. De samenwerking
richt zich op de komende periode om onze huidige en nieuwe generatie leerkrachten op te leiden zodat
zij in staat zijn kwalitatief goed en gereformeerd onderwijs te verzorgen. Zij beschikken over goede
vakkennis, zijn weerbaar en hebben een onderzoekende en leerbare houding.
Van onze medewerkers, directeuren en bestuur verwachten wij dat zij hun bekwaamheden
systematisch onderhouden. Medewerkers en directeuren laten zich registreren bij het lerarenregister
PO en bij schoolleidersregister PO.
Van al onze medewerkers verwachten wij eigenaarschap en zelfreflectie. Medewerkers gebruiken de
aan hen beschikbaar gestelde tijd en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is
plezier in het werk en verminderde beleving van werkdruk.
Dienstbare leiderschapsstijl
De cultuur van samen leren wordt binnen de schoolteams, netwerken en tussen scholen onderling
gestimuleerd. Ook voor de GPO-WN Academie is dit het vertrekpunt voor haar activiteiten in de
komende jaren.
Binnen deze leercultuur zijn de leiders te herkennen aan een dienstbare leiderschapsstijl. Dit houdt
zelfbewustzijn en zelfacceptatie in. Het uit zich in kenmerken als authenticiteit, bescheidenheid,
rentmeesterschap, verantwoordelijkheid geven, kracht, zelfstandigheid, vergevingsgezindheid en moed.
Leiders geven medewerkers de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen.
Hierin geven de leiders zelf het voorbeeld.
Hart voor alle kinderen
Onze medewerkers zijn te herkennen aan goed vakmanschap. Ze hebben hart voor alle kinderen, dat zit
in hun genen, zou je kunnen zeggen. Daarnaast zijn ze bevlogen, competent, onderzoekend, vakkundig
en betrokken. De schoolteams waar onze medewerkers deel van uitmaken stralen enthousiasme uit en
willen dienstbaar verbonden zijn met hun omgeving. Medewerkers van GPO-WN zijn stuk voor stuk
betrokken christenen die leven, werken en handelen vanuit de genade van Christus. Ze zijn gastvrij,
dienstbaar, hebben een positieve en actieve houding en staan open voor feedback en reflectie. Ze zijn
onderzoekend ingesteld, iets wat impliciet in hun werkhouding verweven is: stilstaan, (buiten de kaders)
waarnemen, interpreteren, beslissen en uitvoeren.
Onderzoekende leerlingen
Onze leerlingen kun je kenschetsen als ‘onderzoekende leerlingen’. Ze werken samen, communiceren
goed, kunnen problemen oplossen, kritisch denken, zijn creatief en zetten sociale en culturele
vaardigheden in.
Thema 3: resultaten 2015
• Leren van en met elkaar is een belangrijk thema binnen GPO-WN. Op allerlei manieren geven
we hier vorm aan. Met name de GPO-WN Academie zet zich hier voor in.
• GPO-WN heeft inspiratiedagen voor haar personeel, we maken gebruik van netwerken intern en
extern, er worden studiedagen georganiseerd en al het personeel kan gebruik maken van onze
digitale leeromgeving.
• Er zijn een tiental directie oeverleggen geweest en met alle directeuren en een
studiemeerdaagse.
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De vertrouwens en contactpersonen van GPO-WN hebben een cursus bij Centraal Nederland
gevolgd voor deskundigheidsbevordering.
Bijna alle scholen zijn bezocht door de Directeur-bestuurder en de directeur zorg en
ondersteuning. Deze bezoeken heten visitatie bezoek. Tijdens deze bezoeken worden de
scholen in zijn totaal bekeken. Er wordt gesproken met de directeur, IB-ers, leerkrachten, ouders,
leerlingen en er worden klassenbezoeken gedaan. Aan het einde van de dag wordt er met elkaar
de bevindingen besproken.
Dienend leiderschap de leergang voor directeuren heeft een vervolg in 2015 gehad.
Onder begeleiding van externe gespreksleiders van Beekveld &Terpstra is het traject voor
intervisie met de directeuren vervolgd. Een deel van de intervisie is ook zelfstandig gedaan.
Er is een bijeenkomst geweest met de GSR. Doel hiervan was om een goede afstemming te
krijgen in de overgang van onze leerlingen van PO naar VO.
Er is veel nascholing aangeboden en gedaan (dit is te lezen bij de beschrijving van de GPO-WN
Academie)
Het project ‘opleiden in de school’ krijgt veel aandacht (zie ook verderop in dit verslag).

GPO-WN Academie
De GPO-WN Academie ondersteunt GPO-WN in het ontwikkelen en
organiseren van het duurzaam leren van haar medewerkers en
leidinggevenden door gerichte leeractiviteiten aan te bieden.
Vanuit gemeenschappelijke GPO-WN domeinen worden de individuele scholen gevoed met scholing in
netwerken, hetgeen er vervolgens toe dient te leiden dat hele teams inhoudelijk leren. Daarnaast wordt
de individuele ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd door een groeiend aanbod van opleidingen
en cursussen.
Bij dit alles wordt een beroep gedaan op het eigenaarschap van de medewerker en de bereidheid om
onderling van elkaar te willen leren.
Meer een meer wordt de samenwerking met externe partijen gezocht om hierin te groeien.
Realisatie doelen in 2015
•

Netwerken
Voor de professionalisering van teams is er gebruik gemaakt van de volgende netwerken:
taalnetwerk, rekennetwerk, PBS-netwerk en meer- en hoogbegaafdheidsnetwerk.
Het netwerk van meer- en hoogbegaafdheidscoördinatoren heeft haar eerste bijeenkomst gehad,
waarin met elkaar gesproken is over de gezamenlijke visie van GPO-WN. Een bruikbaar en
hanteerbaar ‘routeboek’ is vastgesteld om op iedere school op eenduidige wijze een goed
aanbod te kunnen bieden voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Voor de andere netwerken is een meerjarig plan opgesteld en is daar concreet een start mee
gemaakt, gebaseerd op het drie maal per jaar bijeenkomen. Op deze dagen wordt consistent
inhoudelijke kennis van experts overgedragen en worden gerichte intervisies georganiseerd
zodat van elkaar geleerd kan worden.
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•

Ouderbetrokkenheid 3.0
De inrichting van ‘ouderbetrokkenheid 3.0’ in de eigen Digitale Academie is
gerealiseerd. Een
aantal scholen heeft onder begeleiding van CPS al een start
gemaakt met dit traject en
daarmee zijn ook de laatste onvolkomenheden van het systeem blootgelegd. Het ‘blended’
implementeren van ouderbetrokkenheid 3.0 is voor GPO-WN èn CPS nieuw.
De daadwerkelijk implementatie van het hele traject op een school zal in 2016 en
2017 haar beslag gaan krijgen.

•

Gemeenschappelijk aanbod onderwijs aan het jonge kind (kleuters)
De post HBO-opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ is gestart en 90% van de scholen hebben een
leerkracht aangemeld voor deze opleiding. Binnen GPO-WN zal deze opleiding het onderwijs aan
het jonge kind nadrukkelijker dienen te versterken.
Binnen de opleiding vormt innovatie op schoolniveau een relevant onderdeel.

•

Sturen op eigenaarschap
Binnen GPO-WN en vanuit het directeuren overleg is veel gestuurd op eigenaarschap.
Voor wat betreft de professionalisering van medewerkers zijn de verschillen evident. Tussen
medewerkers (lees: personen) zijn er verschillen in het nemen van initiatief en het stellen van
prioriteit aan professionaliseren. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen scholen en blijft het
stimuleren van medewerkers om hierin hun verantwoordelijkheid te pakken een aandachtspunt.

•

Elektronische leeromgeving (Digitale Academie)
Het volgen van opleiding is door een aanzienlijk deel van de leerkrachten opgepakt, maar dit
verschilt echter wel per school. Een extra stimulans november dit jaar heeft bijgedragen aan een
hogere deelname, maar heeft niet mogen leiden tot een 100% deelname van alle medewerkers.
De hele systematiek van jaarplannen en persoonlijke ontwikkelplannen is geïntegreerd in de
Digitale Academie en daarmee heeft een belangrijk HRM-onderdeel een vaste plek gekregen.
Er zijn twee momenten geweest waarop een digitale nieuwsmelding verzonden is met
actualiteit voor de gebruiker. Een eenduidig format en een regelmatige verschijning zijn
nadrukkelijk aandachtspunten voor komend jaar.
Door het vertrek van de beheerder naar een andere woonomgeving is een nieuwe beheerder
van de Academie aangesteld.
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Opleiden in de school 2015
In het kader van ons samenwerkingsproject met de VIAA te Zwolle zijn er binnen GPO-WN dit jaar 17
studenten die bezig zijn met hun PABO-opleiding. Daarvan volgen er 15 de ‘Opleiding in de school-route’
en 2 studenten volgen de reguliere route en worden in West-Nederland begeleid. Eén student is
vroegtijdig met de opleiding gestopt wegens onvoldoende studieresultaten.
Opleidingsscholen
Rotterdam,
Zwijndrecht,
Ridderkerk,
Den Helder,
Capelle a/d IJssel

Alkmaar
Amsterdam
Utrecht
Berkel en Rodenrijs
Alphen a/d Rijn

Aantal studenten
1ste jaar: 4
3de jaar: 1
de
2 jaar: 5
4de jaar: 7
Opleiders
Paul van Oudheusden (opleider in de school, contactpersoon tussen GPO-WN en de VIAA Zwolle) en
Leonie Bomas (opleider in de school)
Resultaten
We constateren dat het goed opgeleide leerkrachten zijn die goed voorbereid de praktijk in stappen.
Daarnaast werkt het project ‘opleiden in de school’ ook stimulerend voor de schoolontwikkeling.
Leerkrachten die de studenten begeleiden worden geprikkeld om kritisch te kijken naar de huidige
onderwijspraktijk. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen uit het onderwijsveld worden via de studenten op
de scholen geïntroduceerd. Studenten werken met projectopdrachten waarmee ze de ontwikkeling van
de scholen dienen. Ook het aantal ‘extra handen in de klas’ is een winst van dit traject.
Er zijn dit jaar 5 studenten afgestudeerd die nu allen als leerkracht binnen GPO-WN werken.
We geven coaching cursussen aan leerkrachten die studenten begeleiden en laten daarbij andere
leerkrachten met coachende taken aansluiten.
SCOPE
We participeren als GPO-WN in het ‘Scope-project’ waarin Hogeschool VIAA Zwolle en 15
schoolverenigingen samenwerken aan onderwijskwaliteit door het verbeteren van de ‘Opleidingsschool’.
De opleiding van toekomstige leerkrachten bestaat uit 4 jaar lessen volgen aan de Hogeschool en 3 jaar
(inductieperiode voor startende leerkrachten) in het werkveld.
Dit project wordt door de overheid gesubsidieerd.
Bedreigingen/kansen
De eisen voor toelating op de PABO zijn verscherpt waardoor er minder aanmeldingen zijn.
We hebben dit jaar extra ingezet op werving van studenten. Dit blijft een aandachtspunt.
Voor GPO-WN studenten hebben we nog steeds een eigen traject waarbij de studenten 1 dag naar
Zwolle gaan en het overige deel van de opleiding binnen GPO-WN in West-Nederland wordt
aangeboden. Omdat we goed opgeleide, start bekwame leerkrachten ‘leveren’ en de kans op een
werkplek binnen GPO-WN groot is blijft dit een waardevol traject.
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Onderwijs en ICT – 2015

•
•
•

Infrastructuur
Vanaf september tot december 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor de komende vervanging
van een deel van de hardware. Hiervoor zijn verschillende partijen gehoord, zowel bij de ICTwerkgroep als op het directieberaad. In dit proces zijn de verschillende ict-trajecten die GPO-WN
binnen de organisatie wil uitrollen zowel inhoudelijk als financieel goed voorgesorteerd.
Er is bewust gekozen voor een spreiding van de diverse aanbieders.
De hardware-vervangingsronde zal in de loop van 2016 (streven is juni) plaatsvinden.
De uitrol van wifi binnen de gehele organisatie is aan Conecto en Cloudcarrier (zie volgende blok)
uitbesteed. De vervanging van servers is in overleg uitgesteld tot 2017.
In de voorbereidingen op het nieuwe wifi-netwerk en enkele signalen vanuit de scholen zullen ook
waar nodig nieuwe ‘switches’ in de scholen worden geïnstalleerd, om stabiele en hoge
internetsnelheden te garanderen.
Uitrollen wifi-netwerk
In het laatste kwartaal van 2015 zijn na de gesprekken concrete voorbereidingen getroffen door Conecto
en CloudCarrier, met de verwachting dat het ‘GPO-WN wifi netwerk’ op alle scholen in de loop van
februari 2016 concreet is vormgegeven. Conecto zal de fysieke installatie en bekabeling voor haar
rekening nemen, waarna CloudCarrier de accespoints op locatie installeert, configureert en beheert.
Inzet Snappet op 20 GPO-WN scholen
Bij de inzet van Snappet-tablets is er veel ruimte geweest voor begeleiding op maat. Ook zijn er in het
cursusjaar 2014/2015 diverse verdiepende studiebijeenkomsten in de regio’s georganiseerd. Bij de start
van het cursusjaar 2015/2016 zijn in elke regio (Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland) bijeenkomsten
georganiseerd, voor leerkrachten, IB’ers en directeuren. Mede door de grote groei van 8 naar 20
Snappet-GPO-WN scholen is zo een gezamenlijk startpunt gecreëerd, zijn er afspraken gemaakt en is
een duidelijke richting gegeven. Daarnaast zijn leerkrachten in teamverband en individueel, of in hun
eigen groep begeleid. Op dit moment werken 20 GPO-WN scholen, met in totaal ca.1750 leerlingen met
Snappet. Snappet wordt voornamelijk voor rekenen en spelling ingezet.

•

•

•

•

Telefonie en internet
Alle scholen zijn voorzien van ‘VoIP bellen met GSM-techniek’, waarbij Accent, na inventarisatie, de
scholen heeft voorzien van enkele of meerdere GSM-toestellen en een SIM-kaart. Hierdoor is het
beheer van telefonie en aanverwante kosten centraal geregeld en kunnen scholen gebruik maken van de
voordelen van VoIP-techniek (zoals doorverbinden, bereikbaarheid en gratis bellen onderling).
Voor een aantal scholen zijn zaken met betrekking tot de internetvoorziening door Accent opgepakt en
uitgevoerd. Denk hierbij aan het plaatsen van nieuwe routers of het realiseren van complexere trajecten
(door gedeelde gebouwen bijv.) voor het realiseren van een snelle internetverbinding.

RICT-er project
Op 4 november j.l. is een ‘netwerkdag’ voor ict-coördinatoren georganiseerd waarbij diverse relevante
(onderwijs met ict) thema’s binnen en buiten de organisatie zijn besproken. Hieruit zijn ook diverse
wensen, zoals de behoefte aan professionalisering voor ICT-ers voortgekomen.
De RICT-groep heeft bovenschools werkzaamheden verricht bij het ondersteunen van scholen op
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•

•
•
•

hardware gebied en het beheren van hun infrastructuur of bij technische problemen.
Daarnaast zijn er leerkrachten ondersteund en begeleid bij het verkrijgen van basis- en gevorderde ictvaardigheden. Naast individuele begeleiding is er ook in teamverband en in de groepen op school
begeleid. De RICT-ers zijn allen nauw betrokken geweest bij de begeleiding van scholen op het gebruik
en de schoolontwikkeling van het werken met Snappet.

GPO-WN Academie
De GPO-WN Academie maakte de nodige ontwikkelingen door. De verdere realisatie en inzet van
jaarplannen, het toegankelijk maken en koppelen van het portaal voor de medewerkers waren
belangrijke bezigheden. Ook zijn er veel verbetermogelijkheden voor het systeem doorgegeven aan de
ontwikkelaars van het platform. Veel daarvan zijn inmiddels gerealiseerd. Toekomstige speerpunten zijn:
Het bespreken van mogelijkheden en invulling geven aan het ouderportaal
Het ontwikkelen van een nieuwsbrief
Het verder invulling geven aan specifieke (onderwijskundige) content binnen de Academie.
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4. Thema 4 GPO-WN is een innovatieve en financieel gezonde
organisatie met een goede bedrijfsvoering
4.1 Belangrijke elementen van het financiële beleid 2015
4.1.1 Meerjarig financieel perspectief
In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële resultaten van het boekjaar 2015.
Het verslag bevat ook voorspellingen betreffende latere jaren en toont op die manier een meerjarig
financieel perspectief.
Het meerjarig voorspellen van financiële resultaten kent onzekerheden.
Deze voorspellingen zijn dan ook een indicatie: een doorwerking van een waarschijnlijk financieel
meerjarig scenario. Aan de basis van dat scenario liggen natuurlijk wel concrete beleidsvoornemens
en investeringsplannen.
De meerjarige ramingen helpen bij het toetsen van het financieel management en maken duidelijk of
er in financieel opzicht draagvlak is voor het uitgestippelde strategische beleid of dat dit wellicht
aanpassing behoeft. Het gaat bij dit alles niet om details maar om hoofdlijnen.

4.1.2 Instroom en inzet van extra middelen
Ook in 2015 werd de Rijksbekostiging tussentijds aangepast. Het was niet mogelijk om deze
opwaartse aanpassingen al volledig in de begrotingen 2015 mee te nemen. Hun exacte omvang was
op dat moment nog onbekend, en er kon ook geen volledige inschatting gemaakt worden van
enkele nieuwe lasten die vanuit deze extra baten dienen te worden bestreden.
Dit alles maakt het lastig om op die onderdelen de begroting 2015 op een zinvolle wijze te
vergelijken met de in 2015 gerealiseerde baten en lasten. We beperken ons tot de hoofdlijnen.
De begroting 2015 voorspelde een aanzienlijk tekort. Dit tekort was het gevolg van onze
beleidskeuze om de, in 2013 en 2014 ontvangen extra middelen en een deel van onze oudere
reserves met ingang van 1 augustus 2014 in te zetten voor extra uitgaven, en dit investeringsbeleid
voort te zetten in de periode 2015 tot en met 2019.
In de jaren 2015 tot en met 2019 zullen door dit beleid van extra uitgaven aanzienlijke, maar
tijdelijke tekorten ontstaan.
Deze tekorten kunnen in werkelijkheid lager uitvallen, namelijk in jaren waarin wederom extra baten
worden ontvangen, waarvan de omvang of samenstelling bij het opstellen van de
meerjarenbegroting 2015 tot en met 2019 nog niet voldoende kon worden voorzien. In een
dergelijke situatie kan zelfs de genoemde inzet van oudere reserves gedeeltelijk achterwege blijven
of kan de periode van extra uitgaven worden verlengd.
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4.2 financiële resultaten en posities
4.2.1 Balans en ontwikkeling vermogensposities
2012

2013

2014

2015

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

2.279.906
9.000
2.288.906

2.171.963
22.950
2.194.913

2.042.656
95.250
2.137.906

2.398.354
104.850
2.503.204

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende activa

1.120.951
3.653.176
4.774.127

1.032.599
4.712.686
5.745.285

1.834.408
6.289.034
8.123.442

1.661.128
4.437.976
6.099.104

Totale Activa

7.063.033

7.940.198

10.261.348

8.602.308

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

4.510.757
420.491
2.131.785

5.455.155
526.152
1.958.891

5.896.218
594.916
3.770.214

5.532.043
538.295
2.531.970

Totale Passiva
7.063.033
7.940.198
10.261.348
8.602.308
(let op! De bedragen zijn in €. In de toelichtende teksten worden bedragen afgerond op duizendtallen
weergegeven)

De belangrijkste ontwikkelingen in balanstotaal en balanssamenstelling zijn:
Het balanstotaal ultimo 2015 is ten opzichte van 2014 duidelijk gedaald en heeft weer een meer
normale omvang bereikt. Het balanstotaal was ultimo 2014 erg hoog en dat had alles te maken met
een ongewilde vertraging in het uitvoeren van omvangrijke betalingen. De saldi van liquide middelen
en kortlopende schulden waren door die vertraging tijdelijk veel hoger dan normaal.
De investeringen in materiele vaste activa hadden in 2015 een omvang van € 838.000 en hun
omvang week dus duidelijk af van het niveau in 2014 (€ 379.000). De stijging van de investeringen
komt voor € 322.000 voor rekening van investeringen in schoolgebouwen (met name locatie
Zwijndrecht). Voor deze investeringen is het niet mogelijk gebleken om financiering van de
gemeente te ontvangen. GPO-WN heeft er, met het oog op de kwaliteit van het onderwijs en
het efficiënt kunnen uitvoeren van de complete renovatie, bewust voor gekozen om deze investering
zelf, vanuit de publieke middelen, te financieren. Het activeren van deze uitgaven past gelet op de
duurzaamheid van de investeringen in het activeringsbeleid van GPO-WN.
Ultimo 2015 was er in tegenstelling tot de situatie in 2014 geen sprake van een vertraagd
uitgevoerde betaalrun. De saldi van liquide middelen en kortlopende schulden zijn dan ook mede
hierdoor gedaald tot een meer regulier niveau.
GPO-WN kent ultimo 2015 een zeer gezonde kapitaals- en vermogenspositie.
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Financiële kengetallen
kapitalisatiefactor
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen)
solvabiliteit 1
solvabiliteit 2
liquiditeit (current ratio)
weerstandsvermogen PO

signalering
45%
45%
< 30%
< 30%
< 1,0
5% - 20%

2012
37%
39%
64%
70%
2,2
13%

2013
40%
42%
69%
75%
2,9
18%

2014
51%
53%
57%
63%
2,2
22%

2015
42%
44%
64%
71%
2,4
17%

De kengetallen in de bovenstaande tabel laten zien dat o.a. de solvabiliteits- en liquiditeitspositie
ultimo 2015 is verbeterd ten opzicht van 2014. De verbetering is echter vooral het gevolg van het
feit dat de solvabiliteit en liquiditeit uitgedrukt worden in een verhouding tot het balanstotaal en/of
onderdelen van die balans. De al genoemde verkleining van het balanstotaal ultimo 2015 en
veranderingen in de balanssamenstelling hebben dan ook een grote en positieve invloed op die
kengetallen.
Het weerstandsvermogen is ultimo 2015 gedaald. De daling is het cumulatieve effect van een
negatief jaarresultaat en hogere vastleggingen in materiele vaste activa. Per saldo is het
weerstandsvermogen op een niveau dat gelijk is aan of hoger ligt dan voor een organisatie van een
omvang van GPO-WN wordt geadviseerd.
De kapitaals- en vermogensposities van GPO-WN zijn ultimo 2015 goed en dat toont dat het
ingezette beleid van extra investeringen vanuit eerder ontvangen extra middelen ook in financieel
opzicht verantwoord is.

4.2.2 Staat van baten en lasten en exploitatieverhoudingen
4.2.2.1 GEREALISEERD RESULTAAT 2015 VERSUS REALISATIE 2014
In de financiële paragrafen van dit bestuursverslag gaat de aandacht vooral uit naar een vergelijking
van de in 2015 gerealiseerde baten en lasten met de eerdere begroting van die baten en lasten.
Toch willen we volledigheidshalve ook nog enige aandacht besteden aan een vergelijking op
hoofdlijnen van de realisatie 2015 met de realisatie 2014.
bedragen x 1.000

Realisatie 2015

Realisatie 2015

Realisatie 2014

Realisatie 2014

verschil

verschil

in €

in %

in €

in %

in €

in %

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

18.643
331
639
19.613

95,1%
1,7%
3,3%
100,0%

17.818
417
1.086
19.321

92,2%
2,2%
5,6%
100,0%

825
-86
-447
292

2,8%
-0,5%
-2,4%

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

15.323
507
2.082
2.119
20.031

78,1%
2,6%
10,6%
10,8%
102,1%

14.807
509
1.577
2.038
18.931

76,6%
2,6%
8,2%
10,5%
98,0%

516
-2
505
81
1.100

1,5%
0,0%
2,5%
0,3%

-418

-2,1%

390

2,0%

-808

54

0,3%

51

0,3%

3

-364

-1,9%

441

2,3%

-805

Saldo baten en lasten
Financiele baten en lasten
Resultaat
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Belangrijkste ontwikkelingen van de baten:
De stijging van de Rijksbijdragen in 2015 heeft vooral te maken met aanpassingen n.a.v.
sectorakkoorden. Ook nieuwe cao-afspraken maakten een opwaartse aanpassing van de
Rijksbekostiging nodig; dit ter compensatie van loonkostenstijgingen en lasten die samenhangen
met nieuwe afspraken over professionalisering.
Het procentuele aandeel van de overige overheidsbijdragen en overige baten was in 2015 kleiner
dan in 2014. Dit heeft echter vooral te maken met een herrubricering van baten voor passend
onderwijs en het feit dat er in 2014 sprake was van nabetalingen die samenhangen met de
overgang van WSNS naar Passend Onderwijs.
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten:
De stijging van de personeelslasten in 2015 is het gevolg van geplande extra investeringen in de
personeelsformatie en de, in de nieuwe cao overeengekomen verhoging van de brutolonen.
Deze stijging kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door een terughoudend beleid betreffende de
overige personele lasten. Hierdoor ontstond er meer ruimte voor de dekking van eenmalige, extra
uitgaven voor investeringen in ouderbetrokkenheid en onderhoud aan schoolgebouwen.
De huisvestingslasten waren in 2015 beduidend hoger dan in 2014. Dit wordt vooral veroorzaakt
door incidentele uitgaven voor renovatie en onderhoud aan schoolgebouwen. Het gaat hier om een
combinatie van in 2015 geplande onderhoudsuitgaven en het vooruithalen van geplande uitgaven
voor onderhoud uit komende jaren. Niet alle uitgaven mogen worden afgewenteld op eerder
gevormde voorzieningen en een aanzienlijk deel werd dan ook rechtstreeks ten laste gebracht van
de exploitatie.
De overige lasten namen in 2015 vooral toe door extra uitgaven aan leermiddelen en ICT. Deze
extra uitgaven konden voor een deel worden gecompenseerd door structurele besparingen op de
uitgaven voor administratie en beheer. Per saldo resteert echter een stijging.
Ontwikkeling van het jaarresultaat:
Het saldo van baten en lasten is in 2015 negatief; dit in tegenstelling tot het positieve resultaat in
2014. Een verlies werd ook in de begrotingen voorzien omdat in 2015 voor het eerst gedurende een
geheel kalender jaar extra werd geïnvesteerd in personeelsformatie en professionalisering.
Het negatieve saldo van 2015 is echter beduidend kleiner dan aanvankelijk werd begroot. De
geplande en aanzienlijke extra uitgaven in formatie en professionalisering konden namelijk voor een
belangrijk gedeelte worden gedekt vanuit de jaarmiddelen 2015 (o.a. groeibekostiging) en ook
besparingen elders schiepen meer financiële ruimte. Dit maakte het mogelijk om extra uitgaven in
onderwijshuisvesting en ouderbetrokkenheid te doen en bij dit alles toch een beter resultaat dan
begroot te realiseren.

4.2.2.2 Vergelijking realisatie 2015 en begroting 2015
Het saldo van de in 2015 daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten wijkt in positieve zin af van
wat voor 2015 werd begroot. Dit betere jaarresultaat ontstond vooral door significante meevallers
aan de batenzijde en een passende terughoudendheid bij de inzet van deze meevallers. Hierdoor
konden deze meevallers voor een deel worden gebruikt voor het dekken van o.a. de eerder
genoemde extra niet-voorziene uitgaven in onderwijshuisvesting en resulteerde per saldo een
kleiner tekort dan werd begroot.
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bedragen x 1.000

Realisatie 2015

Realisatie 2015

Begroot 2015

Begroot 2015

verschil

verschil

in €

in %

in €

in %

in €

in %

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

18.643
331
639
19.613

95,1%
1,7%
3,3%
100,0%

17.895
107
563
18.565

92,6%
0,6%
2,9%
96,1%

748
224
76
1.048

2,4%
1,1%
0,3%

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

15.323
507
2.082
2.119
20.031

78,1%
2,6%
10,6%
10,8%
102,1%

15.033
550
1.620
2.058
19.261

77,8%
2,8%
8,4%
10,7%
99,7%

290
-43
462
61
770

0,3%
-0,3%
2,2%
0,2%

-418

-2,1%

-696

-3,7%

278

54

0,3%

23

0,1%

31

-364

-1,9%

-673

-3,6%

309

Saldo baten en lasten
Financiele baten en lasten
Resultaat

0,2%

Hieronder treft u een toelichting op de getoonde verschillen1 aan. De toelichting beperkt zich tot de
belangrijkste verschillen
Hogere baten OCW
De stijging van de baten OCW (+748) komt voor een belangrijk deel (+343) doordat GPO-WN in
2015 in aanmerking kwam voor een groeibekostiging. Een dergelijke groeibekostiging is aan strikte
voorwaarden gebonden en wordt daarom voorzichtigheidshalve niet al meegenomen in de
begroting; dit om een afhankelijkheid van die groeibekostiging te voorkomen.
Ook kwam GPO-WN in 2015 in aanmerking voor een extra bekostiging; dit ter compensatie van de
overgangseffecten Passend Onderwijs voor het SBO-onderwijs (+150)
Verder werd de Rijksbekostiging tussentijds aangepast; dit ter compensatie van de stijgende
werkgeverslasten die samenhangen met sectorakkoorden en de invoering van een nieuwe cao.
Hogere overige overheidsbijdragen en subsidies
De overige overheidsbijdragen waren in 2015 hoger dan begroot (+224). Die stijging kwam vooral
voor rekening van de overgang van WSNS naar Passend Onderwijs. Deze overgang werd in 2015
ook in financiële zin definitief afgerond. Per saldo leidde dit tot extra na-ijlende baten (+179)
Hogere overige baten
De overige baten zijn hoger dan werd begroot (+76). Dit is vrijwel volledig het gevolg van een
stijging van de ouderbijdragen (+75). Deze baten zijn vooral bedoeld ter bekostiging van extra
activiteiten (TSO, schoolkamp, reizen etc.). De met die activiteiten samenhangende lasten zijn dan
ook eveneens gestegen.
Hogere personele lasten
De personele lasten zijn eveneens hoger dan begroot (+290). Deze stijging komt voor rekening van
stijgende loonkosten. Het saldo van salarissen minus vervangingsuitkeringen is hoger dan begroot
(+393). Onder ‘overige personele lasten’ werden in de begroting echter al enkele stelposten
opgenomen voor deze stijgingen. De regels over rubricering staan het niet toe om deze stelposten
te salderen met de genoemde stijging van de salarislasten.

1

Bedragen x 1.000
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Dit leidt om die reden tot een meevaller (+100) binnen de rubriek Overige personele lasten en een
wat te hoog voorgestelde stijging van de salarislasten.
De per saldo stijging van de salarislasten wordt veroorzaakt door noodzakelijke aanpassingen in de
formatie voor tussentijdse groei en het versterken van het schoolmanagement. De stijging wordt
echter ook veroorzaakt door tussentijdse aanpassingen van de brutolonen; dit naar aanleiding van
nieuwe cao-afspraken (zie eerdere opmerkingen bij de toelichting op rijksbijdragen).
De extra uitgaven aan personele lasten zijn lager dan de stijging van de baten. Hierdoor ontstond
ruimte voor een aanvullende dekking van extra uitgaven voor ouderbetrokkenheid en renovatie en
het onderhoud van schoolgebouwen.

Lagere afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn per saldo lager dan begroot (- 43). De afschrijvingen stegen door extra
investeringen in apparatuur en inventaris zodat deze maat houden met een groeiend leerlingenaantal
en beter passen bij uitgevoerde renovaties. Deze stijging (+15) kon meer dan worden
gecompenseerd door o.a. lagere afschrijvingen op ICT en leermiddelen.
De daling komt o.a. voor rekening van de trend om bij ICT-middelen niet langer tot aanschaf, maar
tot huur over te gaan en licenties steeds vaker de plaats innemen van eigen investeringen in
hardware en digitale leermiddelen. De keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat hierdoor de
uitgaven voor niet geactiveerde leermiddelen stijgen (zie opmerking bij stijging van de overige
lasten). Verder zijn enkele aanschaffingen in hardware en netwerk verschoven naar 2016.
Hogere huisvestingslasten
De totale huisvestingslasten zijn beduidend hoger (+ 462) dan begroot.
Deze stijging komt vrijwel geheel voor rekening van extra uitgaven voor onderhoud (+447). Het gaat
hier om uitgaven die samenhangen met renovatie van schoolgebouwen (m.n. locatie Zwijndrecht) en
enkele, om logistieke redenen vervroegde uitgaven voor groot onderhoud. Op de locatie in
Zwijndrecht is bewust gekozen voor een mooie en complete renovatie, wetende dat een relatief
groot aandeel van de kosten t.l.v. GPO-WN zou komen.
In de begroting 2015 was het merendeel van deze uitgaven opgenomen, maar werd ervan
uitgegaan dat deze uitgaven grotendeels ten laste mochten worden gebracht van de voorziening
Groot Onderhoud. De regels van de verslaggeving maken dit echter slechts beperkt mogelijk.
Per saldo resteren dan ook uitgaven die niet kunnen worden geactiveerd of aan de voorziening
kunnen worden onttrokken. Deze uitgaven worden om die reden in één keer ten laste van het
resultaat 2015 gebracht.
Hogere overige instellingslasten
De overige lasten zijn hoger (+61) dan begroot.
Administratie en beheerslasten
De kosten van administratie en beheer vielen vooral lager (-15) uit door besparingen op de
uitbesteding van de basisadministratie en door lagere advieskosten. Per saldo resteert een daling.
Lasten inventaris, apparatuur en leermiddelen
De uitgaven voor inventaris, apparatuur en leermiddelen vielen per saldo hoger uit dan begroot
(+28). Vooral de uitgaven voor leermiddelen vielen hoger uit. De stijgende kosten van reproductie en
licenties zijn hier debet aan.
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Overige lasten
De hogere uitgaven (+47) werden o.a. veroorzaakt door extra dotaties aan onze overige
voorzieningen, stijgende verzekeringspremies en extra lasten met betrekking tot meerdaagse
strategievormende bijeenkomsten.
Hogere financiële baten
De dalende rentetarieven maken dat de financiële baten onder druk staan. Toch zijn deze baten in
2015 hoger dan werd voorzien (+31). Dit effect komt voor rekening van de overstap van Deutsche
Bank naar RABO medio 2014 en de inmiddels geïmplementeerde veranderingen in ons
treasurybeleid. Die veranderingen voorkomen een mismatch tussen deposito’s en lopende
rekeningen en renteverlies.

4.3 Continuïteitsparagraaf (Toekomstige financiële ontwikkelingen, continuïteit & risico’s)
4.3.1 Exploitatie: meerjarenramingen 2016-2019
In een eerder financieel meerjarenperspectief (beleidsdocument 2014-2018) werd aangegeven dat
GPO-WN gedurende meerdere jaren extra gaat investeren in personeel, professionalisering en
huisvesting. De dekking van deze uitgaven zou worden gevonden in eerdere gevormde reserves en
in eerdere jaren ontvangen extra middelen.
De onderstaande tabel (in €) maakt duidelijk dat met dit alles uiteindelijk 2 miljoen euro gemoeid
zou zijn.
2014
jaarresultaten in oorspronkelijk
financieel meerjarenperspectief 2014-2018
jaarresultaten in geactualiseerd
financieel meerjarenperspectief 20142019

2015

2016

2017

2018

-79.950

-673.441

-514.361

-349.807

-394.534

441.063

-364.176

-379.116

-218.298

-241.481

2019

-

totaal

-2.012.093

-322.662 -1.084.670

Inmiddels is duidelijk geworden dat voor een zeer belangrijk deel van deze extra uitgaven een
dekking gevonden kan worden in de jaarbekostiging en enkele, beter dan verwachte jaarresultaten.
Juist omdat de Rijksbekostiging is aangepast aan nieuwe afspraken in sector en cao en GPO-WN
zelf al door haar extra investeringen vooruitliep op wensen rondom professionalisering en scholing,
kan een belangrijk deel van die aangepaste bekostiging nu alsnog worden ingezet voor de financiële
dekking van GPO-WN beleid. Dit leidt ertoe dat het cumulatieve verlies door extra investeringen
beduidend lager gaat uitvallen, zelfs wanneer we de periode van extra investeringen verlengen met
één jaar (2019).
We hebben besloten om deze financiële ruimte voorlopig nog niet aan te spreken en dit van jaar tot
jaar te bezien. Zie voor de reden onze opmerkingen in de risicoparagraaf.
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Verlengd financieel meerjarenperspectief 2014-2019 (in €)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Baten
Rijksbijdragen
Overige overh.bijdragen en -subs.
Coll-,cursus-,les-en examengeld.
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten
totaal baten

17.817.804
417.034
1.086.601
19.321.439

18.642.889
331.420
638.985
19.613.294

18.677.987
103.107
598.228
19.379.322

18.976.834
76.193
544.108
19.597.135

19.172.452
94.193
538.366
19.805.011

19.224.383
96.193
516.318
19.836.894

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
totaal lasten

14.807.030
508.536
1.577.430
2.038.038
18.931.034

15.323.876
507.146
2.081.683
2.119.043
20.031.748

15.488.328
511.180
1.795.807
1.988.123
19.783.438

15.575.729
513.801
1.798.575
1.954.828
19.842.933

15.801.074
514.725
1.823.575
1.937.118
20.076.492

15.910.016
512.010
1.823.575
1.943.955
20.189.556

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
financiële baten
financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Buitengewoon resultaat
Netto resultaat

390.405

418.454-

404.116-

245.798-

271.481-

352.662-

50.658
50.658

54.278
54.278

25.000
25.000

27.500
27.500

30.000
30.000

30.000
30.000

441.063

364.176-

379.116-

218.298-

241.481-

322.662-

-

-

-

-

441.063

364.176-

379.116-

218.298-

241.481-

322.662-

In de jaren vanaf 2019 worden de extra investeringen afgebouwd naar een niveau dat kan worden
gedekt vanuit de jaarmiddelen. Pas wanneer duidelijk wordt dat enkele risico’s (zie risicoparagraaf)
rondom bekostiging en huisvesting goed kunnen worden opgevangen, kan worden besloten om de
periode van extra investeringen met een of meerdere jaren te verlengen.
In de meerjarige financiële ramingen is rekening gehouden met de onderstaande ontwikkelingen.

2016
(in fte)
DIR
OP
OOP

Ontwikkeling leerlingenaantallen

2017

2018

2019

17,8
184,2
31,8
233,8

17,8
184,2
29,3
231,3

17,8
184,8
29,3
231,9

17,8
183,8
29,3
230,9

3.685

3.736

3.745

3.717

De bovenstaande aanpassingen in de formatie komen voornamelijk voor rekening van de overgang
van WSNS naar Passend Onderwijs en kleine verbeteringen in de groepsbezettingen.
De bescheiden groei van het leerlingenaantal kan opgevangen worden binnen de bestaande
groepenstructuur en vraagt niet om extra formatie.
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4.3.2 balans: meerjarenramingen 2016-2019
2014

2015

2016

2017

2018

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

2.042.656
95.250
2.137.906

2.398.354
104.850
2.503.204

2.696.294
104.850
2.801.144

2.682.493
104.850
2.787.343

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende activa

1.834.408
6.289.034
8.123.442

1.661.128
4.437.976
6.099.104

1.661.128
3.685.920
5.347.048

1.661.128
3.431.423
5.092.551

10.261.348

8.602.308

8.148.192

5.896.218
594.916
3.770.214

5.532.043
538.295
2.531.970

10.261.348

8.602.308

Totale Activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale Passiva

2019

2.667.768
104.850
2.772.618

2.655.758
104.850
2.760.608

3.229.667
4.890.795

1.661.128
2.969.015
4.630.143

7.879.894

7.663.413

7.390.751

5.152.927
463.295
2.531.970

4.934.629
413.295
2.531.970

4.693.148
438.295
2.531.970

4.370.486
488.295
2.531.970

8.148.192

7.879.894

7.663.413

7.390.751

1.661.128

In de bovenstaande balansvoorspellingen in € wordt rekening gehouden met een investeringspiek in
2016 (ICT vernieuwing) en naderen de investeringen in de jaren daarna weer een niveau dat bij
benadering gelijk is aan de jaarlijkse afschrijvingen.
De jaarlijkse dotaties aan de voorziening groot onderhoud zijn in de bovenstaande raming
opgehoogd naar € 425.000 op jaarbasis; dit vooruitlopend op een definitieve actualisatie van onze
meerjarige plannen voor groot onderhoud (zie ook opmerking in risicoparagraaf).
De voorspelde exploitatieresultaten, het saldo van investeringen en afschrijvingen en de som van
dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen maken het niet nodig om de financieringsstructuur van
GPO-WN aan te passen en bijvoorbeeld vreemd vermogen aan te trekken. Alle beleidsvoornemens
kunnen binnen de bestaande financiële structuur worden opgevangen.
De exploitatieramingen voor 2016 tot en met 2019 maakten duidelijk dat GPO-WN in verband met
extra investeringen bereid is om reserves in te zetten. Het bovenstaande balansbeeld maakt echter
ook duidelijk dat die inzet niet ten koste gaat van goede kapitaals- en vermogensposities.
Financiële kengetallen
kapitalisatiefactor
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen)
solvabiliteit 1
solvabiliteit 2
liquiditeit (current ratio)
rentabiliteit

signalering
45%
45%
< 30%
< 30%
< 1,0
0%

2014
51%
53%
57%
63%
2,2
2,3%

2015
42%
44%
64%
71%
2,4
-1,9%

2016
40%
42%
63%
69%
2,1
-2,0%

2017
38%
40%
63%
68%
2,0
-1,1%

2018
37%
39%
61%
67%
1,9
-1,2%

2019
35%
37%
59%
66%
1,8
-1,6%

Kapitalisatiefactor: Totaal vermogen (minus gebouwen en terreinen, en minus privaat vermogen)/
totale baten
Kapitalisatiefactor inclusief privaat vermogen: Totaal vermogen (minus gebouwen en terreinen)/
totale baten
Solvabiliteit volgens berekeningswijze 1: Eigen vermogen / totaal vermogen
Solvabiliteit volgens berekeningswijze 2: Eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen
Liquiditeit (current ratio): Vlottende activa / kortlopende schulden
Weerstandsvermogen PO: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdrage OCW.
De kengetallen laten zien dat solvabiliteit en liquiditeit ultimo 2019 nog steeds boven de door de
inspectie gehanteerde signaleringswaarden liggen en dat de kapitalisatiefactor niet langer boven het
door de inspectie gehanteerde maximum ligt.
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4.3.3 actuele risico’s en hun beheersing
GPO-WN verzorgt onderwijs in meerdere provincies en kent door deze geografische spreiding en
het grote aantal relatief kleine scholen enkele bijzondere zakelijke risico’s en onzekerheden.
In deze risicoparagraaf staan we per aandachtsgebied stil bij de belangrijkste, actuele zakelijke
risico’s en we geven daarbij tevens aan of en hoe we deze risico’s nog beter kunnen beheersen.
De besproken aandachtsgebieden zijn:
•

Aandachtsgebied leerlingenaantal

•

Aandachtsgebied bekostiging

•

Aandachtsgebied personele exploitatie

•

Aandachtsgebied materiele exploitatie

•

Aandachtsgebied bedrijfsvoering en (administratieve) organisatie

4.3.3.1 Aandachtsgebied leerlingenaantal
In de meerjarenramingen wordt uitgegaan van een lichte groei van het leerlingenaantal, gevolgd
door een stabilisatie op een niveau van ongeveer 3.700 leerlingen.
Deze ramingen zijn gebaseerd op inschattingen per locatie en gemeente en de daadwerkelijke
ontwikkelingen tot en met 2015. De meerjarige bandbreedte van ramingen was 3.680 tot 3.770
leerlingen. Mocht het leerlingenaantal onverhoopt de laagst voorspelde waarde aannemen, dan
bedraagt het financiële risico bij benadering € 110.000 tot € 140.000 op jaarbasis.
GPO-WN is er echter in de afgelopen jaren in geslaagd om door omvangrijke investeringen in PR en
marketing, een actieve vormgeving van identiteit en veel aandacht voor onderwijskwaliteit het
leerlingenaantal in een rustig tempo te laten groeien, en dat tegen de hoofdstroom van
demografische ontwikkelingen in.
De geografische spreiding, het actieve investeringsbeleid en het continu uitdragen van een helder
identiteits- en onderwijsbeleid blijken aantoonbaar bij te dragen aan een stabiel of zelfs licht
groeiend leerlingenaantal. Deze maatregelen worden dan ook doorgezet en voor de hiermee
samenhangende uitgaven is binnen de begroting voldoende ruimte gereserveerd. Bovenop
bestaande maatregelen wordt nog eens extra geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid ( tweejarig
project, totale meerkosten € 150.000).
Mocht de in de begrotingen van 2016 tot en met 2019 opgenomen groei van het leerlingenaantal
uitblijven, dan biedt het natuurlijk verloop binnen het personeelsbestand naar het zich laat aanzien
voldoende ruimte om hierop te reageren.
4.3.3.2 aandachtsgebied bekostiging
De landelijke discussie over mogelijke vereenvoudigingen van de bekostiging is op dit moment nog
in volle gang. Binnen die discussie (en afgeleide discussies) worden met enige regelmaat
kleinschaligheidstoeslagen, stichtingsnormen, opheffingsnormen, impulsgebiedgelden, enzovoorts
opnieuw tegen het licht gehouden en op hun wenselijkheid besproken.
Het is mogelijk dat er voor een vereenvoudiging politiek draagvlak wordt gevonden en in dat geval
zou vereenvoudiging tot financiële schade kunnen leiden voor GPO-WN.
GPO-WN loopt door enkele bijzondere kenmerken (bevolkingsdichtheid verzorgingsgebied, relatief
kleine scholen) een aanzienlijk risico.
De, op verzoek van GPO-WN door de PO-Raad uitgevoerde verkennende berekeningen laten zien
dat een vergaande vereenvoudiging kan leiden op een daling van de jaarbaten, en dat die daling zich
beweegt tussen € 300.000 en € 1.000.000.
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Laatstgenoemde daling zou de continuïteit van GPO-WN bedreigen en omvangrijke aanpassingen
nodig maken in het scholenbestand van GPO-WN (bijvoorbeeld samenvoegen of sluiten). GPO-WN
is echter op vele locaties de laatste aanbieder van richting, heeft in tegenstelling tot andere POinstellingen een verzorgingsgebied dat meerdere provincies omvat en heeft haar succes juist te
danken aan een zeer helder en actief identiteitsbeleid.
Of GPO-WN voldoende adequaat kan reageren op een vergaande vereenvoudiging van de
bekostiging is geen zekerheid en hangt mede af van de aard van vereenvoudiging, het politieke en
maatschappelijke draagvlak voor die vereenvoudiging en de aard en duur van overgangsregelingen
die ter compensatie van financiële achteruitgang door het Rijk worden getroffen.
Het heeft naar onze mening geen zin om de strategische koers van GPO-WN nu al te verleggen. We
blijven doorgaan met een actief beleid gericht op groei van het leerlingenaantal per school en blijven
op zoek naar samenwerking, althans wanneer deze samenwerking niet ten koste gaat van onze
uitstraling en kwaliteit.
4.3.3.3 aandachtsgebied personele exploitatie
GPO-WN houdt al jaren strikt de hand aan een goede (procentuele) verhouding tussen baten en
personele lasten en dit beleid wordt ook in de periode 2016 tot en met 2018 gecontinueerd. Er
wordt dus voorkomen dat de extra investeringen deze verhouding ongunstig verstoren.
Juist wanneer de personele lasten in procenten gezien een te groot deel van de baten in beslag
nemen, ontstaan er exploitatierisico’s. Personele lasten kunnen zonder tegenmaatregelen immers
een vrij vast karakter aannemen en dat maakt het – wanneer die baten dalen – moeilijk om de tering
naar de nering te zetten.
Binnen GPO-WN is in de komende periode het natuurlijk en vrijwillige verloop (mede dankzij de
interne cultuur en de halfjaarlijkse formatie-evaluaties) voldoende om een tegenvallende
ontwikkeling van het leerlingenaantal op te vangen (zie eerdere opmerkingen), althans binnen de
eerdere geschetste bandbreedte. Extra maatregelen zijn op dit moment niet nodig.
De samenstelling en ervaringsgraad van het schoolmiddenmanagement en de schooldirecties krijgen
in de periode 2016 en 2019 extra aandacht, juist omdat er binnen die functiegebieden veel relatieve
nieuwkomers actief zijn. In de meerjarenbegrotingen is dan ook rekening gehouden met mogelijke
extra uitgaven voor coaching, ondersteuning en onderwijskwaliteitsbewaking.
Met ingang van 1 januari 2016 is GPO-WN eigen risicodrager (ERD) geworden voor de kosten
van vervanging bij ziekte. Hierdoor is de overeenkomst met het Vervangingsfonds beëindigd. De
beslissing om eigen risicodrager te worden sluit aan bij het proces van GPO-WN naar eigen regie in
ziekteverzuim, waarbij de directeuren meer verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het
verzuimbeleid. Directeuren kunnen in de nieuwe situatie meer invloed uitoefenen doordat men
eigenaar is over de inzet van vervangingen. Tegelijk is dit financieel voordelig, omdat de premie die
GPO-WN aan het Vervangingsfonds betaalt hoger is dan de vervangingsgelden die we ontvangen.
4.3.3.4 aandachtsgebied materiele exploitatie
Vanaf 2014-2015 is GPO-WN ook in belangrijke mate verantwoordelijk voor het buitenonderhoud
van de schoolgebouwen.
De materiele bekostiging is inmiddels aangepast aan die verantwoordelijkheid, maar het is een
publiek geheim dat die aanpassing in vele gevallen niet toereikend is om alle uitgaven voor dat
buitenonderhoud te dekken.
Ook GPO-WN gaat er in de meerjarenbegrotingen vanuit dat de ophoging van de bekostiging geen
gelijke tred houdt met de onderhoudsuitgaven. In afwachting van een grondige actualisatie van de
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meerjarenonderhoudsplannen is dan ook besloten om de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening te vergroten van € 285.000 (peiljaar 2013) naar € 425.000 (begroting 2016-2019).
Het is echter niet uit te sluiten dat er met onderhoud zelfs nog grotere bedragen zullen zijn
gemoeid. Actualisatie moet verdere duidelijkheid brengen en dan nog zullen de uitkomsten van
toekomstige onderhandelingen met individuele gemeenten over renovatie en nieuwbouw voor
verrassingen kunnen zorgen. We houden er daarom rekening mee dat de noodzakelijke dotaties
weleens zouden kunnen aangroeien tot € 550.000 op jaarbasis. Dit is voor ons dan ook reden
geweest om de financiële ruimte die ontstaat door meevallers in de dekking van andere extra
investeringen voorlopig niet aan te spreken totdat meer duidelijkheid is over het meerjarige niveau
van de onderhoudslasten (zie ook eerdere opmerkingen).
4.3.3.5 aandachtsgebied bedrijfsvoering & organisatie
GPO-WN heeft ook in het zakelijk opzicht in de afgelopen jaren goede prestaties neergezet. Daarbij
blijft het zakelijke natuurlijk dienstbaar aan het onderwijs en verwordt niet tot een doel op zich.
Ook in het zakelijke gebied blijven we werken aan verbetering. Het gaat daarbij vooral om het
wegnemen van risico’s met betrekking tot de bestaande afhankelijkheid van externe financiële
expertise en mogelijke ongewilde neveneffecten van onze interne middelenverdeling.
We hebben gemerkt dat er binnen het bestuurskantoor niet altijd voldoende menskracht en kennis
aanwezig was om ook aan alle details van bedrijfsvoering en financieel management aandacht te
kunnen geven. We zijn dan ook in 2015 conform onze beleidsvoornemens overgegaan tot het in
dienst nemen van een controller.
De kosten van deze maatregel kunnen vrijwel volledig worden gedekt doordat we minder gebruik
hoeven te maken van externe, zakelijke adviseurs.
Deze controller is inmiddels op basis van een prioriteitenschema volop aan de slag en heeft o.a. in
2015 een bijdrage geleverd aan:
• de overstap op nieuwe meerjarige begrotingsmodellen en een verfijning van onze meerjarige
loonkostenramingen;
•

de introductie (ingangsdatum: 1e kwartaal 2016) van nieuwe rapportagemodellen op
schoolniveau;

•

een centralisatie van enkele belangrijke inkopen bedrijfsvoering;

•

de aanpassing van onze protocollen en procedures rondom betalingsverkeer, treasury,
digitale verwerking facturen en een actualisatie van het interne handboek AO (opleverdatum:
2016).

•

de aanpassing van de financiële kaders en ons beleid op het gebied van schoolgebonden en
bovenschoolse reserves (opleverdatum: 2016).

De bovengenoemde maatregelen zorgen ervoor dat we onze financiële kaders en onze interne
middelverdeling in 2016 opnieuw tegen het licht houden en actualiseren.
Zonder een dergelijke actualisatie ontstaat het risico dat we geen heldere managementprikkel op
schoolniveau behouden en het beleid van onderlinge financiële solidariteit ongewilde neveneffecten
gaat veroorzaken.
Het is goed (en zelfs een motor achter het succes van GPO-WN) dat we sommige financiële risico’s
niet bij individuele scholen laten rusten maar juist in gezamenlijkheid oppakken. Het is echter zaak
om een integraal beeld te blijven hebben van alle baten en lasten van een individuele school en te
voorkomen dat sommige lasten bij voorbaat worden afgewenteld op het gemeenschappelijke beleid.
Het is zaak dat de individuele school ook in zakelijk opzicht helder en verstandig handelt.
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4.3.4 overige risico’s en algemene beheersingsmaatregelen
In paragraaf 3.3 werden belangrijke, actuele risico’s behandeld. Waar mogelijk worden deze risico’s
verkleind door het treffen van specifieke maatregelen. Ook treft GPO-WN maatregelen met een
meer algemene werking, bijvoorbeeld het aanleggen van risicobuffers voor het opvangen van
financiële tegenvallers en het voortdurend bewaken en waar nodig actualiseren van de
administratieve organisatie en interne beheersing.
Rol risicobuffers
De meerjarige begrotingen van kapitaals- en vermogenskengetallen maken duidelijk dat GPO-WN
toereikende buffers heeft en een gezonde financieringsstructuur kent, ook na uitvoering van de
geplande extra investeringen.
Het aanhouden van adequate buffers is echter slechts een van de pijlers van ons risicomanagement
en moet vooral gezien worden als een middel dat bij tegenvallers tijd geeft zodat andere
saneringsmaatregelen hun werk kunnen doen. De aanwezigheid van financiële buffers mag er in
ieder geval niet toe leiden dat we de beheersing van risico’s verwaarlozen.
Het aanleggen en aanhouden van financiële risicobuffers is wat ons betreft alleen te rechtvaardigen
voor risico’s die:
a) niet op andere manieren of niet snel genoeg beheersbaar zijn;
b) niet of onvoldoende voorzien kunnen worden;
c)

en een duidelijke financiële impact hebben.

Het gaat dan m.n. om instabiliteit in de bekostiging, onder-indexering in de bekostiging en grote
fluctuaties in de leerlingenaantallen. Buffers kunnen worden aangesproken indien alle andere
maatregelen niet snel genoeg werken (zie ook beheersmaatregelen in paragraaf 3.3).
Inzet management control instrumenten
Het in gebruik zijnde management control systeem omvat de volgende onderdelen:
•

Strategische beleidsplannen (meerjarig) en meerjarige begrotingen;

•

Uitwerking van de strategie door het waar mogelijk benoemen van prestatie-indicatoren
(onderwijs, personeel & financiën) en normstellingen;

•

Uitwerking van het meerjarige beleid in jaarplannen en jaarbegrotingen;

•

Het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en handelingswijzen in
protocollen, procedures en het interne handboek AO;

•

Het tussentijds signaleren van afwijkingen, het analyseren van oorzaken en het vaststellen
van de gewenste bijsturing; dit alles aan de hand van voortgangsgesprekken en maanden/of kwartaalrapportages;

•

Het periodiek rapporteren over bereikte resultaten en ingezette budgetten aan voornaamste
belanghebbenden.

In het geval dat de directeur-bestuurder constateert dat een school zich op een of meerdere
beleidsdomeinen in een risicozone bevindt, dan wordt een verscherpt intern toezicht uitgeoefend en
worden de frequenties van analyses en rapportages verhoogd en wordt het effect van maatregelen
maandelijks ( of zo nodig nog frequenter) vastgesteld.
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Administratieve organisatie en interne controle
De externe accountant brengt jaarlijks een managementletter uit, die wordt besproken met de
directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Hierin worden waar nodig aanbevelingen gedaan om
de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren. Zo is er in 2015 bijvoorbeeld
gehoor gegeven aan de interne wens en de aanbeveling door de accountant om de interne financiële
expertise te versterken, de controllersfunctie goed te beleggen en een start te maken met de
centralisering van een aantal inkopen.

4.4 Treasuryverslag
Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van GPO-WN. Het beleid is erop
gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico.
Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, eventuele looptijd en
beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door
gebruikmaking van (maand)deposito’s en rentedragende spaarrekeningen. Van andere beleggingen
is geen sprake.
De overstap van Deutsche Bank naar Rabo heeft mede bijgedragen aan een verhoging van onze
rentebaten. De overstap bood meer mogelijkheden voor een actief saldobeheer en dat komt de
rentebaten ten goede.
De rentebaten zullen echter in 2016 wellicht een daling laten zien omdat de rentetarieven wederom
sterk onder druk staan.
Er hebben zich in het verslagjaar 2015 geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. En ook in 2016
worden gelet op de in de begrotingen opgenomen baten, lasten, investeringen, dotaties en
onttrekkingen geen liquiditeitstekorten verwacht. Net als in 2014 heeft GPO-WN ook in 2015 niet
belegd in aandelen of obligaties en houden we onze liquide middelen aan op rentedragende betaalen depositorekeningen.
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Overzicht dagelijks onderhoud scholen door gebouwenbeheerder Sineth

Uitgelicht: twee grote projecten in 2015
Ver- Nieuwbouw basisschool de Wegwijzer, Hoofdland en van Karnebeekpad
Door aanhoudende groei in het leerlingenaantal ging basisschool de Wegwijzer in Zwijndrecht uitbreiden
met een tweede vestiging. Sineth is gevraagd de tweede vestiging en daarnaast de hoofdvestiging
volledig opnieuw te definiëren. GPOWN heeft Sineth de opdracht beide scholen compleet te herzien en
daarnaast het groot onderhoud voor de komende 10 jaar in één keer uit te voeren. De gangen, aula en
algemene ruimten zijn ondersteunend gemaakt aan het klassikale onderwijs en eenvoudig te betrekken
in het dagelijks gebruik.
De vestiging aan het Hoofdland is gebouwd in de jaren zeventig. Het oorspronkelijke ontwerp had een
sterk orthogonale opbouw met op de zon georiënteerde lokalen aan de straatzijde. Aan de achterzijde
lagen de gangen, toiletten, aula en de ondersteunende ruimten. In de loop van de tijd is dit gebouw
voortdurend uitgebreid en aangepast waardoor de oorspronkelijke heldere structuur verloren is gegaan.
Bij dit project is gekozen de aan- en verbouwingen van de afgelopen 40 jaar ongedaan te maken en het
pand weer de heldere en overzichtelijke structuur terug te geven. Daarnaast is er in de materiaalkeuze
gezocht naar warmte gecombineerd met frisse accenten.
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In het gebouw aan van Karnebeekpad was tot 2015 de openbare Basisschool De Tandem gevestigd.
Inmiddels is het gebouw overgedragen en GPOWN en krijg groep 5 tot en met 8 van de Wegwijzer les
aan het Van Karnebeekpad. Net als bij locatie Hoofdland is bij dit gebouw de entree vervangen, de aula
vernieuwd en heeft er een complete modernisatie slag plaatsgevonden. Daarnaast is het bestaande
gebouw met twee lokalen uitgebreid.

Nieuwbouw Veerkracht
Basisschool Veerkracht is in de zomer van 2015 verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Van
Moerkerkenstraat te Amsterdam. De gemeente heeft een budget voor nieuwbouw toegekend en in
overleg met de school het programma van eisen opgesteld. Met dit programma van eisen is een
architectenselectie uitgeschreven.
De architectenselectie is gewonnen door de architect Ard Hoksbergen van Studio AA. Het ontwerp sluit
op een subtiele wijze aan op de omliggende bebouwing. Tegelijkertijd zit het ontwerp programmatisch
sterk in elkaar, doordat het schoolplein aan de oostkant wordt aangelegd. Dit resulteert in een prettig
buurtplein en voorkomt tegelijkertijd de opwarming van het gebouw. Het programma bestaat uit 8
klaslokalen, een voorschool, een grote gymzaal en een aula die tevens als buurtruimte fungeert. In
samenwerking met het Rotterdamse adviesbureau Huygen wordt een klimaatneutraal gebouw
gerealiseerd, dat voldoet aan Frisse Scholen klasse B.
De bouw was gepland in het voorjaar van 2016. Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden in
verband met een Flora en Fauna onderzoek dat nog loopt voor het oude gebouw aan de Slotermeerlaan.

Tijdelijke locatie

Nieuwbouwplan
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P&O Jaarverslag 2015
Personele kengetallen:

Medewerkers ingedeeld per leeftijdsgroep uitgesplitst naar geslacht inclusief de bruto FTE omvang

Implementatie CAO:
In 2015 zijn we verder gegaan met de implementatie van de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs.
Hiermee was in 2014 al een belangrijke start gemaakt. In 2015 was er meer aandacht voor de concrete
en praktische informatie op schoolniveau. Een belangrijke wijziging die voortvloeit uit de nieuwe cao is
dat er binnen het Primair Onderwijs gewerkt wordt met een 40-urige werkweek. Dit vraagt een andere
benadering van de werkzaamheden en ook een andere organisatie op de scholen. Op teamniveau heeft
er overleg plaatsgevonden hoe de taken op de school worden ingevuld. Ook is er aandacht voor de
invulling van professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
Arbeidsomstandigheden
In 2015 zijn de BHV basis- en herhalingstrainingen centraal georganiseerd voor de scholen van GPO-WN
door trainers van BHV.NL. Deze samenwerking wordt gecontinueerd in 2016.
Naar aanleiding van de aanbevelingen vanuit de RI&E is besloten tot een pilot voor een ergonomische
werkplekonderzoek op één van de scholen in 2016.
Ziekteverzuim volgens eigen regiemodel
In het eigen regiemodel zijn de schooldirecteuren de eerste verantwoordelijke voor verzuim, met
ondersteuning van de personeelsadviseurs.
• De P&O-adviseurs hebben regelmatig contact met de schooldirecteuren over het verzuim op de
scholen. Onderwerpen van gesprek zijn: analyse van de verzuimcijfers, de begeleiding van langdurig
arbeidsongeschikte medewerkers, frequent verzuim en preventief verzuim.
• De leidinggevenden van GPO-WN zijn goed toegerust om ziekteverzuim te begeleiden en hebben
regelmatig contact met zieke medewerkers over de voortgang in het herstel en mogelijkheden voor
werkhervatting en re-integratie. Daarnaast zijn leidinggevenden ook alert op signalen van werkdruk
en risico op uitval en wordt zo nodig preventief advies aan de bedrijfsarts gevraagd of een
preventief verzuimtraject voor medewerkers opgestart. Bij frequent verzuim wordt het gesprek
aangegaan met de medewerker om mogelijke oorzaken te achterhalen en preventieve maatregelen
te kunnen nemen zodat eventueel langdurig verzuim kan worden voorkomen.
• De samenwerking met de zelfstandige bedrijfsartsen wordt als positief ervaren onder meer door de
prettige communicatie met de bedrijfsartsen en de kwaliteit van de terugkoppelingen waarin
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•

•

informatie over de voortgang van het herstel van de medewerker en advies voor werkhervatting en
re-integratie. De inzet van de bedrijfsarts wordt afgestemd per individuele verzuimsituatie en in lijn
met wet- en regelgeving.
Het verzuimregistratiesysteem Insite werkt met workflows die gekoppeld zijn aan interne afspraken
en wet- en regelgeving. In de mailbox ontvangt de medewerker, leidinggevende, bedrijfsarts of
P&O-adviseur een taak die afgehandeld moet worden. De inrichting en de efficiënte werking van
Insite heeft bij de implementatie een aantal opstartproblemen gekend. Momenteel functioneert het
systeem naar behoren, maar helaas is de werking in de praktijk nog onvoldoende stabiel. Het vraagt
in 2016 de aandacht om het systeem in de inrichting en efficiency te checken. Daarnaast is door de
opstartproblemen de implementatie van het systeem in de gehele organisatie nog niet volledig
afgerond, ook dit vraagt controle en ondersteuning van de P&O-adviseurs.
In de toekomst krijgen de schooldirecteuren meer verantwoordelijkheid binnen de workflows en in
de rechtstreekse communicatie met bedrijfsartsen. Het overleg met de bedrijfsarts wordt in het
schooljaar 2016/2017 bij bepaalde ziekteverzuimdossiers aan de schooldirecteuren overgedragen.

De ziekteverzuimcijfers
Jaar
2015
2014
2013
2012

Verzuimpercentage
4,81%
5,73%
4,87%
4,98 %

Meldingsfrequentie
0,84
0,9
0,9
0,9

Verzuimduur
23,86
16,78
25,6
29,4

In het koersplan 2014-2018 is de ambitie van een verzuimpercentage van 4% opgenomen. Na een jaar
(2014) met een verzuimpercentage van ruim boven de 5% zijn we weer op de juiste koers met een
verzuimpercentage van 4,81%. Het verzuimpercentage van GPO-WN ligt lager dan het landelijk
gemiddelde. Ook het gemiddeld aantal ziekmeldingen blijft met 0,84 behoorlijk lager dan het landelijk
gemiddelde (2014:1,1).
Jaar
2014

Verzuimpercentage
6,0%

Meldingsfrequentie
1,1

Verzuimduur
22

verzuimonderzoek PO en VO 2014
Onderwijzend personeel basisonderwijs (NB. GPO-WN cijfers zijn inclusief OOP en directie)

Bron:
DUO
eindrapp
ortage

Het ziekteverzuimpercentage in 2015 is net als in 2014 voor een groot deel te herleiden naar lang
verzuim (van 6 weken tot 1 jaar). In 2015 werd totaal 87,4 % van het verzuim bepaald door
medewerkers die langer dan 6 weken ziek zijn.
70,82% van de medewerkers meldden zich niet ziek in 2015. In 2014 was dat 63,29%.
In 2015 is het verzuim bij de groep medewerkers tussen de 30 en 35 jaar verhoudingsgewijs het hoogst.
Ook bij de groep medewerkers tussen 50 en 55 jaar ligt het verzuim relatief hoog.
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Thema 5 GPO-WN neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige
samenleving
PR en marketing
Binnen GPO-WN geven we excellent onderwijs! Om goed onderwijs te kunnen (blijven) geven is het
belang groot dat al onze scholen kunnen werken met minimaal 4 groepen.
De financiële huishouding van GPO-WN gaat uit van 25 scholen. opheffing van één van
de scholen heeft het gevolgen voor alle scholen!
Acht scholen binnen onze organisatie komen in de gevarenzone (< 100 leerlingen).
Dit gaat onze hele organisatie aan en daarom hebben we in 2015 het PR-Marketing-plan verder
uitgewerkt.

Met het PR/Marketing plan willen we handen en voeten geven om onze scholen bekend te maken
onder (potentiële) ouders. Personeelsleden en ouders zijn ambassadeurs van hun school en van
GPO-WN. Die bewustwording maakt het verschil in handelen.
In 2015 hebben we15 scholen bezocht en zijn we in gesprek gegaan over PR/Marketing.
Er wordt voor elke school een flyer ontwikkeld en ook geven we meer aandacht aan onze activiteiten via
Website, Facebook, etc. Ouders en personeelsleden, beide groepen zijn op hun eigen manier
ambassadeur van de school. Op elke school worden ouders vanuit verschillende kerkgenootschappen
gevraagd op te treden als ambassadeur, zodat onze scholen (meer) bekend worden onder mede
christenen en wij zo nog meer onderwijs van betekenis kunnen geven.
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