Bestuursverslag
2019

Voorwoord

Het bestuur van de stichting KPO Roosendaal biedt u hierbij het bestuursverslag
aan over het jaar 2019. Het verslag geeft conform de daarvoor geldende richtlijnen
inzicht in de samenstelling en de activiteiten van de stichting. Het verslag geeft ook
informatie over het gevoerde beleid, behaalde resultaten en belangrijk geachte
toekomstige ontwikkelingen.
Het bestuur van stichting KPO Roosendaal hecht er waarde aan om door het
opstellen van een dergelijk verslag verantwoording af te leggen aan alle rechtstreeks
betrokkenen. Jaarlijks publiceert de stichting ook een jaaroverzicht dat uitvoerig
ingaat op allerlei ontwikkelingen en resultaten en wat door vormgeving en taal zeer
toegankelijk is voor allerlei lezersgroepen.

Het College van Bestuur
J.M.P.C. Verdaasdonk, voorzitter
drs. ing. C.G.A.M. Mens, lid
Roosendaal, 11 juni 2020
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ORGANISATIESTRUCTUUR GEDURENDE HET VERSLAGJAAR

1
Raad van Toezicht

Beleid & Organisatie

College van Bestuur

Secretariaat

Management Team
Stafmedewerkers

Schooldirecteuren

Medewerkers

NAAM EN NUMMER BEVOEGD GEZAG
Bevoegd gezag: Stichting Katholiek Primair Onderwijs te Roosendaal
Bestuursnummer: 74154

JURIDISCHE STRUCTUUR GEDURENDE HET VERSLAGJAAR
De stichting is opgericht op 5 mei 1977. De stichting is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor West Brabant te Breda onder dossiernummer
41102186.

Bestuurlijk model en Governance
Vanaf 1 januari 2009 wordt de stichting vertegenwoordigd door een College van
Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, dit
houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen
van de stichting, de strategie en het beleid. De taken en verantwoordelijkheden van
het College van Bestuur zijn vastgelegd in een reglement.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn
beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad
van Toezicht toetst hierbij of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de
uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in
relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en
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evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting
betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviesfunctie
richting het College van Bestuur.
Het verslag van de Raad van Toezicht is afzonderlijk opgenomen in hoofdstuk 9 van
dit bestuursverslag.

OVERIGE ORGANEN
Directeurenberaad
Het directeurenberaad vormt het managementoverleg van KPO Roosendaal. Alle
integraal verantwoordelijke schooldirecteuren en de leden van het Management
Team (MT) maken er deel van uit. De samenstelling kan worden aangepast als daar
reden toe is.
GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen
openheid, openbaarheid en onderling overleg op de scholen. Zij behandelt uitsluitend
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten
scholen. De raad heeft instemming- en/of adviesrecht over bovenschoolse
aangelegenheden.
MR-en
De medezeggenschapsraad van elke school geeft instemming en/of advies op
schoolse aangelegenheden. Dit instemming- en adviesrecht is vastgelegd in het
reglement op de MR.
Ouderraad/oudervereniging
De scholen kennen een ouderraad/oudervereniging. Een dergelijke raad/vereniging
ondersteunt de school door het organiseren van activiteiten en het adviseren in
aangelegenheden die de kinderen en de ouders van de school betreffen.
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CODE GOED BESTUUR
Binnen de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal (verder: KPO
Roosendaal) wordt de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ gehanteerd,
welke op 27 november 2014 is uitgebracht door de PO-Raad. In juni 2017 zijn een
aantal kleine aanpassingen in de Code doorgevoerd. In deze code komen de volgende
zaken aan de orde:
• Verplichte scheiding bestuur en toezicht, waarbij drie varianten worden gegeven
om hieraan invulling te geven;
• De verantwoordelijkheden en opdracht van het bevoegd gezag;
• De inrichting van de organisatie en het beleid gericht op het ontwikkelen en
onderhouden van deskundigheid van personeel;
• Interne verantwoording en horizontale dialoog;
• Externe verantwoording in het jaarverslag;
• Taken en verantwoordelijkheden schoolbestuur;
• Taken en verantwoordelijkheden intern toezichtorgaan.
Ook geldt dat de missie, visie en kernwaarden van de stichting in voldoende mate
aansluiten bij de in de code geformuleerde verantwoordelijkheden van het bevoegd
gezag ten aanzien van het verzorgen van de vorming en opleiding van kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar alsmede het geven van kwalitatief goed onderwijs.
Het College van Bestuur heeft een doorlopend Strategisch Beleidsplan waarin de
missie en visie van de stichting worden vertaald in strategische thema’s, welke
vervolgens worden uitgewerkt en geconcretiseerd in diverse plannen
(schoolplannen, jaarplannen). Doorlopend omdat wij van mening zijn dat onze
strategievorming en – realisatie continu in beweging is. Wij spreken daarom van
een Strategisch Beleidsproces.
Binnen de stichting wordt voldoende aandacht besteed aan en is voldoende ruimte
aanwezig voor interne verantwoording en de horizontale dialoog. Het jaarverslag
wordt tijdens formele overlegmomenten besproken met de Raad van Toezicht, de
GMR en de interne organisatie. Daarnaast wordt het jaarverslag gepubliceerd op de
website en is daardoor voor eenieder toegankelijk.

KERNACTIVITEITEN

WERKGEBIED EN LOCATIES

De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het katholiek
primair onderwijs en het katholiek speciaal onderwijs in Roosendaal en omgeving.

Onder het bevoegd gezag ressorteren 21 scholen voor regulier basisonderwijs, een
school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal (voortgezet)
onderwijs (zml) cluster 3.

KPO Roosendaal tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
• Het oprichten, overnemen en beheren van één of meer katholieke scholen;
• Aandacht te besteden aan de levensbeschouwing van de leerlingen in
overeenstemming met wat op dat gebied in het Algemeen Reglement voor het
Katholiek Onderwijs is bepaald;
• Aan te geven in het schoolplan van de school op welke wijze vorm en inhoud
wordt gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de onder haar
bestuur staande scholen;
• Mee te werken aan de vorming van regionaal en landelijk onderwijsbeleid,
vooral door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig
doel nastreven;
• Het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel
van de stichting nuttig kunnen zijn.

Brinnr.

Naam school

Soort onderwijs

03UM

Berkenveld

Regulier basis

84

06WJ

Heilig Hart

Regulier basis

64

08PB

De Stappen

Regulier basis

251

14CK

De Sponder

Speciaal basis

149

16LO

De Kameleon

Speciaal

283

16ZJ

O.L.V. van Fatima

Regulier basis

283

16ZZ

Joseph

Regulier basis

159

17AM

De Cortendijck

Regulier basis

86

17BH

De Blokwei

Regulier basis

134

17BY

Het Talent

Regulier basis

107

17CI

Vondel

Regulier basis

234

17CT

De Watermolen

Regulier basis

58

17DW

Jeroen Bosch

Regulier basis

365

17EF

De Vlindertuin

Regulier basis

332

17EP

De Linde

Regulier basis

114

17EZ

De Saffier

Regulier basis

145

17FJ

De Klaverweide

Regulier basis

280

17FR

De Appel

Regulier basis

161

21OZ

De Heiberg

Regulier basis

325

23CM

Lavoor Heulberg
(incl. HBG)

Regulier basis

217

23CM

Lavoor Morelberg

Regulier basis

141

TOTAAL
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Leerlingaantal
01-10-2019

3.972

Vier scholen zijn gelegen in de kerkdorpen die behoren tot de gemeente Roosendaal,
te weten:
1. KPO BS Berkenveld te Heerle
2. KPO BS Heilig Hart te Wouwse Plantage
3. KPO BS De Stappen te Wouw
4. KPO BS De Linde te Nispen
De 21 scholen hebben qua omvang en samenstelling zeer uiteenlopende leerlingpopulaties. Het geven van goed kwalitatief onderwijs wordt op de onderscheiden
scholen daarom ook zeer divers ingevuld. Uitgaande van de subsidiariteit zijn de
scholen binnen de bestuurlijke kaders autonoom verantwoordelijk.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015 – 2019
HET FUNDAMENT: MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN KERNKWALITEITEN
Wat zijn onze ambities voor de komende jaren? Welke finish houden we in het vizier?
Welke keuzes maken we? Wat doen we wel? En wat doen we niet?
De missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten kun je beschouwen als het
fundament onder ons handelen en ons denken over strategie. Want ook voor de
komende strategische periode verwoorden we hiermee waarom we bestaan
(missie), waarheen we gaan (visie), waar we voor staan (kernwaarden) en waarin we
uitblinken (kernkwaliteiten).
Onze missie: waarom wij bestaan
KPO Roosendaal ontwikkelt kennis en vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde
kinderen samen met ouders/verzorgers. Door betrokken onderwijs in een veilig
klimaat – waarin respect is voor kinderen, de natuur en de totale schepping –
ontwikkelen kinderen hun talenten.
Om kennis en vaardigheden bij onze leerlingen te ontwikkelen scheppen wij, vanuit
een eigentijdse invulling van het katholieke geloof, op al onze scholen een
pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid. In
deze setting willen wij samen met ouders/verzorgers de talenten van kinderen
ontwikkelen en hen leren om die talenten te benutten.
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Onze kernwaarden: waar we voor staan
KPO Roosendaal wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen staan. Maar ook
intern, binnen de organisatie, is oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder
individu, zodat iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Goed Onderwijs aan het kind staat hierbij altijd centraal.
Alleen als we in staat zijn om met Focus, Verbinding en Borging te werken aan onze
strategische thema’s, kunnen we onze belofte waarmaken:
KPO Ontwikkeling voor jou !
Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van
de Kinderen, de Professionals en de Organisatie. KPO!
Onze kernkwaliteiten: waar we in uitblinken
Onze lat ligt hoog. KPO Roosendaal is een ambitieuze organisatie. We willen voorop
lopen en het beste onderwijs bieden. Er is altijd ruimte voor verbetering van het
onderwijs en de opbrengsten. Vooral het systematisch en doelgericht werken aan
het continu verbeteren van prestaties vinden wij belangrijk. We zijn een
ondernemende onderwijsorganisatie en zoeken op het gebied van innovatie
nadrukkelijk de samenwerking. Intern, binnen de eigen organisatie, én extern, met
diverse partners.
Onze visie: waar we heen gaan
Vanuit onze missie en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk en
lokaal niveau formuleren wij onze visie op de organisatie van het onderwijs als volgt:
KPO Roosendaal zorgt voor Goed Onderwijs. Er valt geen enkel kind tussen wal en
schip. KPO zorgt voor ‘sterke scholen’ in samenwerking met andere partijen. KPO
Roosendaal is innovatief en ondernemend gericht op steeds betere onderwijskwaliteit.

ONZE FOCUS: VIJF STRATEGISCHE THEMA’S
Na een uitgebreide analyse en diepgaande discussies met tal van betrokkenen
hebben we vijf strategische thema’s gekozen. Thema’s die uiteenlopen, maar allen
in dienst staan van onze centrale ambitie: Goed Onderwijs voor onze leerlingen.

Goed Onderwijs
Dat is dan ook meteen het eerste thema in ons strategisch plan: Goed Onderwijs.
Het heeft alles te maken met de essentie, de reden van ons bestaan. KPO Roosendaal
denkt en werkt van binnen naar buiten. Het kind staat centraal en Goed Onderwijs
voor onze kinderen is ons belangrijkste doel. Alle keuzes die we maken, moeten
daaraan bijdragen.
HRM
Maar hoe realiseren we dat doel? Onderwijs is mensenwerk. Dus hebben we in de
eerste plaats goede mensen, goede professionals nodig, die zich iedere dag met
passie inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Om die reden is hoe we
omgaan met onze medewerkers, ons personeelsbeleid, Human Resources
Management, het tweede belangrijke strategische thema voor de komende periode.
Onderwijsontwikkeling
KPO Roosendaal staat niet stil. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Bij het
thema onderwijsontwikkeling hebben we twee speerpunten gekozen. Ten eerste de
brede vorming van onze leerlingen. Wij brengen hen niet alleen kennis bij over
rekenen en taal, maar dragen ook bij aan hun ontwikkeling op gebieden als cultuur
en sport. We streven er immers naar om kinderen in acht jaar op te leiden tot
volwaardige, zelfbewuste, breed ontwikkelde individuen. Een tweede speerpunt in
het kader van onderwijsontwikkeling heeft betrekking op ICT. We willen ICT een
steeds belangrijkere rol laten spelen in het onderwijs. Niet als doel, maar als middel
om Goed Onderwijs te verzorgen.
Organisatieontwikkeling & samenwerking
Ook onze organisatie blijft in ontwikkeling. Dat is nodig om – ondanks de
leerlingenkrimp – Goed Onderwijs te kunnen blijven verzorgen. We gaan onder
andere dagarrangementen aanbieden, zodat onze kinderen, behalve voor onderwijs,
ook voor voor-, tussen- en naschoolse opvang bij KPO Roosendaal terechtkunnen.
En we gaan naschoolse activiteiten organiseren, waarbij telkens wel de ontwikkeling
van het kind centraal staat. Onze 21 scholen werken voor realisatie van deze
initiatieven intensief samen met partners in hun omgeving. Ook gaan we aan de slag
met andere manieren om het onderwijs in de klas te organiseren en de samenwerking
tussen onze scholen stimuleren.
Ouders als partner
Ten slotte blijft de ouder als partner een belangrijk thema voor ons. Wij zijn ervan
8
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overtuigd dat een goede samenwerking tussen de scholen en de ouders een zeer
belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze kinderen.

FOCUS, VERBINDEN & BORGEN
Goed Onderwijs aan het kind staat binnen KPO Roosendaal altijd centraal. Willen
we dat blijven bieden – en verder verbeteren – dan moeten we Focus aanbrengen.
Dat betekent dat we keuzes moeten maken in wat we wel én wat we niet doen. In dit
proces moeten we iedereen meenemen. Verbinden dus, zodat de keuzes worden
begrepen en geaccepteerd. Ten slotte is het belangrijk dat het niet blijft bij alleen
plannen en een strategie, maar dat we onze plannen met draagvlak implementeren
en daadwerkelijk in de praktijk brengen, ofwel Borgen.
Alleen als we in staat zijn om met Focus, Verbinding en Borging te werken aan onze
strategische thema’s, kunnen we onze belofte waarmaken:

Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van de Kinderen, de Professionals
en de Organisatie. KPO!

HOE NU VERDER NA 2019?
We hebben onze strategie geëvalueerd: terugkijken en vooruitkijken. Conclusie was
dat we goed bezig zijn, veel resultaten zijn bereikt. Andere conclusie was dat we de
juiste koers hebben die we willen voortzetten, we willen door met ons proces want
het is nog niet afgerond. Het besluit was ‘van plan naar proces’: KPO Roosendaal
werkt met een strategisch beleidsproces in plaats van een strategisch beleidsplan.
Hiermee willen we benadrukken dat onze strategievorming en –realisatie continu in
beweging is. Het is een proces dat breed gedragen wordt en waarin ons strategisch
doel – Goed Onderwijs – centraal staat omringd door de 4 andere strategische
thema’s. Het is een uitdagend proces, met een gezonde dosis ambitie. Een proces
waar we de komende jaren samen met veel plezier en vertrouwen verder aan gaan
werken. Een proces met breed gedragen doelen en ambities, vanuit de gedachte
‘Succes … is een proces!’.

VAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN NAAR STRATEGISCH BELEIDSPROCES

WHY - HOW - WHAT:
Onze 5 Strategische thema’s blijven
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Bouwen aan
Onderwijs

1

Wat is de context van onze afdeling?

•
•
•
•
•

2

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden in 2018-2020?

We opereren in een omgeving van scholen die grosso modo op basisniveau van de inspectie presteren.
Een vijftal scholen van de 20 heeft minder dan 100 leerlingen.
Het gaat om traditioneel ingerichte scholen.
We hebben een structuur die de samenwerking op stichtingsniveau bevordert.
We hebben te maken met samenwerkingspartners die voor vergelijkbare vraagstukken staan.

Focus:
speerpunten
Borgen:
toepassen
kwaliteitscyclus

Verbinden:
samenwerken met
directeuren

Onderwijs

3

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school
HRM
•
Gesprekkencyclus
ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT

2.1

INLEIDING

De KPO Onderwijsgroep richt zich op vier beleidsterreinen: Passend Onderwijs,
Kwaliteitszorg, Opbrengstprocesmonitor en Consultancy. De KPO Onderwijsgroep
stroomlijnt tevens verzoeken voor ondersteuning van andere besturen binnen het
Samenwerkingsverband PO 3002 Roosendaal. Het gaan dan om expertise-inzet
vanuit het SBO, SO en de afdeling voor Hoogbegaafdheid.
In het jaarplan 2019 zijn de belangrijkste speerpunten voor dat kalenderjaar
opgenomen. Deze speerpunten zullen behandeld worden, vertrekkend vanuit de
aanvullende doelen, die in het bestuursverslag 2018 zijn opgenomen.

RESULTATEN 2019
Het Strategisch Beleidsplan is uiteraard leidend voor de speerpunten van de KPO
Onderwijsgroep, welke zijn weergegeven in onderstaande Jaarplanposter 2018-2019.
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Scholen ervaren de KPO Onderwijsgroep als ondersteunend m.b.t. het samenlerend vorm geven aan
Passend Onderwijs en goed onderwijs door in te zetten op kwaliteit, op het efficiënt inrichten van
opbrengstprocessen en het verhogen van het basisniveau.
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ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
SpeelLeerCentrum (SLC) / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?
Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

1

De PDSA is zichtbaar in groeidocumenten/ BBA/TLV .

2

Op de helft van de scholen wordt de interne begeleiding zichtbaar.

3

Apr

Mei

Jun

Op minimaal de helft van de scholen Is in de MARAP de schoolontwikkeling zichtbaar afgeleid uit de groepsanalyses conform de PDSA.

4

Het auditteam wordt structureel ingezet i.k.v. het kwaliteitszorgsysteem van de stichting.

5

In samenwerking met HRM wordt de 2e fase van implementatie KPO Leerplaats tot uitvoering gebracht door OIDS er een plaats in te geven.

PASSEND ONDERWIJS: SPEERPUNT 1 EN 2
Voor KPO geldt: Passend Onderwijs is Goed Onderwijs. We willen zoveel mogelijk kinderen
thuisnabij onderwijs kunnen bieden. Dat doen we op diverse manieren, welke interventies
bekostigd worden vanuit de lumpsum middelen:
• KPO investeert in de uitvoering van op ontwikkeling gerichte audits. Zo wordt
zichtbaar welke aanknopingspunten voor verbetering aangegrepen kunnen
worden. Stichtingsbreed gaat het om de doorgaande lijn en het activeren van de
lerende houding van leerlingen.
• KPO draagt haar deel voor ondersteuning vanuit de diverse expertisecentra af
aan het SWV . Het gaan dan om inzet vanuit HBG Lavoor, cluster 4 en cluster 3
Mytyl en ZMLK.
• KPO investeert tevens in haar medewerkers door de KPO Leerplaats te
faciliteren. Binnen deze leeromgeving vinden werk- en studiebijeenkomsten
plaats op diverse terreinen om tot Goed Onderwijs te komen. De bijeenkomsten
worden verzorgd door de KPO Onderwijsgroep.
• De KPO Onderwijsgroep begeleidt de scholen bij het begrijpen en implementeren
van het Expliciete Instructiemodel, het voeren van kindgesprekken en het
versterken van de zorgstructuur

•

•

•

•

•

De KPO Onderwijsgroep ondersteunt de scholen bij het analyseren van het
werkprobleem van de leerkracht, het bepalen van de onderwijsbehoeften van
de leerling en het vertalen daarvan in doelen en interventies .
De scholen ontvangen vanuit het SWV een bedrag per leerling, de zogenaamde
lichte ondersteuningsmiddelen. Vanuit de gedachte dat een sterke
ondersteuningsstructuur noodzakelijk is, worden deze middelen voor het
grootste deel benut door de inzet van intern begeleiders mogelijk te maken.
Daarnaast worden de middelen besteed aan de inzet van onderwijsassistentes,
professionalisering, materiaalkosten, psychologisch onderzoek voor leerlingen
met een extra onderwijsbehoefte, de inzet van de coördinator anderstaligen,
De KPO Onderwijsgroep behandelt de aanvragen voor bovenbestuurlijke
arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen, die vervat zijn in het HGPD
-groeidocument. De KPO Onderwijsgroep kijkt kritisch mee met de scholen
naar de onderbouwing van de aanvraag, de mate waarin de doelen duidelijk zijn
geformuleerd, of de onderwijsbehoeften van de leerling en/of de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht helder zijn en of de gevraagde
ondersteuning gaat bijdragen aan het bereiken van de doelen. Op deze wijze
worden meerdere deskundigen betrokken bij het bepalen van de best passende
leeromgeving voor het kind.
We onderzoeken in alle ondersteuningsvormen de mate waarin de PDSA-cyclus
doorlopen wordt. Dat is niet enkel van belang voor de leerling zelf, maar ook
voor de school, omdat de inzet tevens tot doel heeft dat de school in de toekomst
beter kan inspelen op soortgelijke problemen. De school werkt op deze wijze
aan het versterken van de basisondersteuning.
KPO kan , indien het met de beschikbare middelen in onvoldoende mate lukt om
een passende leeromgeving te creëren een aanvraag indienen bij het SWV.

In onderstaande tabel staat aangegeven in welke mate daar gebruik van is gemaakt:
Naam

Aantal aanvragen

Totale bijdrage

Gemiddeld

KPO

90

198.034,44

2.200,38

Sponder

9

22.477,15

3.211,02

• Verder zijn er 13 aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO
afgegeven en 5 aanvragen voor een SO-plaatsing. Het verwijzingspercentage van
KPO blijft met 0,49% heel bescheiden.
SBO De Sponder heeft 82 aanvragen; 68 herindicaties, 8 aanvragen voor een SBOplaatsing voor direct bij de school aangemelde leerlingen (verhuiskinderen en/of
onderinstroom) en 6 aanvragen voor Speciaal Onderwijs.
SO De Kameleon heeft 42 aanvragen ingediend; 2 aanvragen voor overplaatsing
naar SBO, 19 aanvragen voor direct bij de school aangemelde leerlingen
(verhuiskinderen of onderinstroom) en 21 herindicaties.
In 2019 zijn de volgende resultaten geboekt:
• We zien een verdere bekwaamheidsontwikkeling in het hanteren van de PDSAcyclus. Er wordt ook substantieel vaker gevraagd om een bovenbestuurlijk
arrangement, die ook worden toegekend. Zie boven.
• Er worden meer specialisten betrokken bij schoolontwikkeling, groepsbespreking en groeidocumenten om van curatie tot preventie te komen.
• Leerkrachten en andere professionals hebben scholing gehad in het opstellen
van een OPP.
Doelstellingen 2019-2020:
• Hoewel er meer aanvragen voor extra ondersteuning gedaan zijn, zowel bij de
KPO Onderwijsgroep als bij het Samenwerkingsverband zien we toch een
kentering. De scholen ervaren de aanvragen bij het SWV als een bureaucratische
last. KPO gaat met de andere besturen binnen het SWV onderzoeken hoe de
middelen van het SWV de scholen eerder en sneller kunnen bereiken.
• De structurele inzet van onderwijskundigen, orthopedagogen en andere
professionals ten behoeve van vroegsignalering, brede study en lichte curatie
als ook ten behoeve van schoolontwikkeling wordt onderzocht en behandeld in
de diverse gremia binnen het bestuur en het SWV tbv besluitvorming en
invoering.
• De scholingen op de PDSA binnen een OPP worden gecontinueerd.
Zie de doelstellingen 1 en 2 in de jaarplanposter 2019-2020 aan het eind van deze
paragraaf.
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OPBRENGSTPROCESMONITOR: SPEERPUNT 3
Het opbrengstgericht werken in de vorm van de HGPD-zorgroute, het voeren van
groepsgesprekken naar aanleiding van de tussenevaluaties en eindevaluaties en
het verwerken daarvan in een onderwijsmanagementrapportage op schoolniveau is
op alle scholen als systematiek zichtbaar. We hebben gezien dat er veel zorg is voor
de kinderen met een extra onderwijsbehoefte, maar ook dat de leerlingen die hoog
scoren niet altijd maximaal op hun onderwijsbehoeften worden aangesproken. We
zien graag dat de expertise van de organisatie benut wordt bij het analyseren van de
resultaten, het bepalen van de interventies en het implementeren ervan. Het gaat
dan feitelijk om het versterken van de interne begeleiding.
In 2019 zijn de volgende resultaten bereikt:
• Alle scholen werken nu met een inhoudelijk sterk en getraind format met
behulp waarvan de midden- en eindtoetsen in een lerende setting met
directeuren en intern begeleiders worden geanalyseerd. Er ontstaat een steeds
beter beeld van zowel de mate waarin het PDSA-denken wordt beheerst en
toegepast als van wat er inhoudelijk op de scholen speelt.
• De inzet van de taal- en rekencoördinatoren is nog onvoldoende zichtbaar op
andere scholen dan de eigen school.
• Een rol- en competentieprofiel van de interne begeleider binnen de interne
begeleiding is in ontwikkeling.
Doelen voor 2019-2020
• De bijeenkomsten van directeuren en intern begeleiders worden aangevuld met
verdiepingsonderwerpen zoals Begrijpend Lezen, Leren Leren en het
versterken van de executieve functies.
• De taal coördinatoren zullen ingezet worden om de implementatie van het
Protocol Leesproblemen op de diverse scholen te ondersteunen.
• Als vervanger van de kleutertoetsen zal de KIJK-Monitor bestudeerd en
mogelijk geïmplementeerd worden.
Zie doelstelling 3 in de jaarplanposter 2019-2020 aan het eind van deze paragraaf.
Centrum voor Hoogbegaafdheid
Uit onderzoek blijkt dat twee tot drie procent van alle leerlingen in het basisonderwijs
een IQ hoger dan 130 heeft en voor het merendeel van deze leerlingen sluit het
onderwijsprogramma niet aan bij hun persoonlijke leerbehoefte. Doordat zij
onvoldoende worden uitgedaagd, zich onbegrepen voelen, onderpresteren en met
12
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tegenzin naar school gaan, bestaat de kans dat leerlingen met een hoog
leervermogen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen.
KPO Roosendaal realiseert zich dat een structurele aandacht voor meer- en
hoogbegaafden noodzakelijk is om enerzijds ook die leerlingen Passend Onderwijs
te kunnen bieden, anderzijds om een comorbide ontwikkeling tegen te gaan. Naast
het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen in
samenwerking met het Samenwerkingsverband, heeft KPO Roosendaal daarom
gewerkt aan het vormgeven van beleid op dit thema.
In 2019 zijn de volgende resultaten bereikt:
• Op de scholen is gewerkt aan het vergroten van de kennis van meer- en
hoogbegaafdheid.
• Er is een helder overzicht van de mate waarin aan de diverse aspecten van het
beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid op de scholen aandacht is besteed.
• Er is meer oog ontwikkeld voor mogelijke meer- en hoogbegaafdheid zowel op
kleuterniveau bij de instroom als bij de analyse van de midden- en eindtoetsen
(regressie signaleren).
• Op alle scholen is bekend dat HBG ambulante begeleiding aangevraagd kan
worden bij de KPO Onderwijsgroep. Dit is ook bekend bij de andere besturen
binnen het SWV.
• De KPO-scholen benutten het dubbele van de beschikbaar gestelde uren voor
deze vorm van ondersteuning.
• Op alle scholen binnen het SWV is duidelijk gemaakt via welke route plaatsing
op KPO Centrum voor Hoogbegaafdheid aangevraagd kan worden.
Doelen voor 2019-2020
• Op alle scholen worden afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere
uitvoering van het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid en wel met name
m.b.t. de toepassing van de inzichten in de groep.
• KPO stelt een coördinator meer- en hoogbegaafdheid aan, die met het SWV
uitvoering geeft aan de subsidieafspraken Versterking Onderwijs aan
Hoogbegaafden.
Bovenstaande is onderdeel van de algemene doelstelling de ontwikkeling van
kinderen optimaal te ondersteunen om zo tot een maximale benutting van hun
prestatiepotentieel te komen.
Zie doelstelling 3 in de jaarplanposter 2019-2020 aan het eind van deze paragraaf.

KWALITEITSZORG: SPEERPUNT 4
KPO Roosendaal beschikt over een sterk kwaliteitsauditteam, bestaande uit zowel
directieleden als leerkrachten. De auditteams worden ingezet om periodiek interne
kwaliteitsaudits uit te voeren op de scholen. Deze audits worden uitgevoerd aan de
hand van een intern ontwikkelde kijkwijzer, waarin aansluiting wordt gemaakt met
de strategische beleidsdoelen die op de school als speerpunt zijn opgenomen
gedurende het betreffende schooljaar.
Strategisch beleidsplan KPO
Basis- en verdiepingsniveau

PDSA

Groeidocument

PDSA

Groepsplan

PDSA

Marap

PDSA

Audit

PDSA

KPO leerplaats

Gesprekkencyclus

PDSA
School / jaarplan / SOP
Basis- en verdiepingsniveau

Gesprekkencyclus

In 2019 zijn de volgende resultaten bereikt:
• In het schooljaar 2018-2019 heeft een audit plaatsgevonden op dát deelterrein,
dat als belangrijkste werkterrein is geselecteerd door de scholen zelf.
• De kijkwijzer is geëvalueerd en indien bijgesteld.
• De audituitkomsten worden zichtbaar gekoppeld aan de onderwijsmanagementrapportages als mogelijk verklarende factor en werkpunt bij discrepanties tussen
nagestreefde en bereikte opbrengsten.
Doelen 2019-2020
• Nieuwe directeuren worden opgeleid en meegenomen in de auditsystematiek.
• De flexibele inzet van (deel)audits wordt vergroot, waarbij initiatieven van de
directeuren zelf steeds meer aangemoedigd zullen worden.
• De VVE doorgaande lijn wordt in samenwerking met Kober versterkt. Onderzocht
wordt of de KIJK Monitor hierbij benut kan worden.
• Samen met de directeuren en intern begeleiders wordt verder vorm gegeven aan
het kwaliteitshandboek.
13
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Zie doelstellingen 4 en 6 in de jaarplanposter 2019-2020 aan het eind van deze
paragraaf.

KPO LEERPLAATS EN CONSULTANCY: SPEERPUNT 5
De KPO Onderwijsgroep wordt bemenst door medewerkers die met een bepaalde
taakomvang aan deze groep zijn verbonden Zij beschikken over specifieke expertise en
vaardigheden om de KPO-scholen te ondersteunen bij het versterken van de
basisondersteuning en het vergroten van de competenties van leerkrachten. KPO
beschikt over een overzicht met een toelichting op hun expertise en mogelijk inzet. Deze
is altijd gericht op het versterken van de basisondersteuning en in de structuur en
cultuur van de scholen, waarbij de leerkrachtcompetenties centraal staan. De inzet van
cluster 4 expertise is gecontinueerd, waarbij de ambulant begeleider op
detacheringsbasis aan KPO verbonden is. De optimale benutting van de middelen, het
sneller inzetten, bewaken van de voortgang en de directe terugkoppeling naar het
bestuurskantoor is op deze wijze beduidend beter geregeld. De KPO Onderwijsgroep is
goed in staat gebleken de verzoeken om ondersteuning op de scholen in te vullen.
Uitgangspunten bij de verdere uitbouw van de consultancy-tak zijn: inspelen op de zone
van de naaste ontwikkeling helpt om langzaam maar zeker meer vaardigheden te
ontwikkelen. De collega’s zijn tevens in staat om letterlijk te laten zien hoe de richtlijnen
voor verandering in de praktijk toegepast kunnen worden. Het van en met elkaar leren
krijgt zo in optima forma en bewezen effectief gestalte.
Daarnaast is maandelijks een bijeenkomst voor intern begeleiders belegd om hen mee
te nemen in de ontwikkelingen Passend Onderwijs, waarbij vooral gewerkt is aan het
adequaat benutten van het HGPD-groeidocument, het invullen van OPP’s1 , de analyses
van de midden- en eindopbrengsten en de transitie naar interne begeleiding.
De KPO Onderwijsgroep ondersteunt de scholen op ondersteuningsniveau 2/3, bij
schoolontwikkelingsvraagstukken zoals de implementatie van het EDI-model,
kindgesprekken of het uitzetten van eigen leerlijnen, maar ook bij de voorbereiding op
een arrangementsaanvraag of aanvraag voor een toelaatbaarheids-verklaring. Vijf van
de tien medewerkers van de KPO Onderwijsgroep nemen tevens deel aan het auditteam.
De KPO Onderwijsgroep heeft nu zeven onderwijsassistentes op wie een beroep
gedaan kan worden bij de invulling van bovenbestuurlijke arrangementen.
1

Ontwikkelingsperspectiefplan

De KPO Leerplaats
In 2018/2019 zijn vanuit de KPO Leerplaats diverse workshops georganiseerd,
waaronder de scholing op het opstellen van een OnderwijsPerspectiefPlan en de
intervisiebijeenkomsten van de taal- en rekencoördinatoren, NT2 specialisten, het
versterken van gespreksvaardigheden, inzicht in de emotieregulatie, het leren leren
en het versterken van de executieve functies, de vroegsignalering bij het leren lezen
en rekenen.

Jaarplanposter 2019-2020

Bouwen aan
Onderwijs

1

Wat is de context van onze afdeling?

•
•
•
•
•

Als grote inspirator is in oktober 2019 prof dr. Eric Scherder onze gast geweest. Hij
heeft een warm en sterk onderbouwd pleidooi gehouden voor muziekonderwijs.
Muziek zorgt voor een grote activiteit in het brein waardoor volwassenen en kinderen
meer tot leren komen en een verbeterd welzijn laten zien. KPO gaat met 8 scholen
meewerken aan een promotie-onderzoek onder zijn toezicht.

2

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden?

We opereren in een omgeving van scholen die grosso modo op basisniveau van de inspectie presteren.
Een vijftal scholen van de 21 heeft minder dan 100 leerlingen.
Het gaat om traditioneel ingerichte scholen.
We hebben een structuur die de samenwerking op stichtingsniveau bevordert.
We hebben te maken met samenwerkingspartners die voor vergelijkbare vraagstukken staan.

Scholen ervaren de KPO Onderwijsgroep als ondersteunend m.b.t het samenlerend vorm geven aan
Passend Onderwijs en goed onderwijs door in te zetten op kwaliteit, op het efficiënt inrichten van
opbrengstprocessen en het verhogen van het basisniveau.

Focus:
speerpunten
Borgen:
toepassen
kwaliteitscyclus

Verbinden:
samenwerken met
directeuren

3

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school

De KPO Leerplaats is ondertussen een begrip geworden en we kunnen dus
vaststellen dat het doel om tot uitbouw te komen behaald is.

HRM
•
Gesprekkencyclus
ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT

Doelen voor 2019
• Verdere uitbouw van de KPO Leerplaats
• Organiseren van een nieuwe inspiratie-ontmoeting met de toekomst van het
onderwijs als centraal thema.

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
Kindcentrum / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?
Sept

1
2

Okt

Nov

Dec

Jan

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Onderzoek en uitvoering wijziging BBA systematiek
Inzet onderwijsgroep binnen ondersteuningsstructuur optimaliseren
Op 75% van de scholen is in de MARAP de schoolontwikkeling
zichtbaar afgeleid uit de groepsanalyses conform de PDSA

3
4

Feb

Het auditteam is structureel ingezet i.k.v het kwaliteitszorgsysteem;

Afronding kwaliteitshandboek

5

Integratie OIDS binnen KPO Onderwijsgroep en de Leerplaats

6

Vervolgafspraken VVE met directeuren en Kober in verlengde van 0 meting (jan. 2019)

Zie doelstellingen 6 in de jaarplanposter 2019-2020 aan het eind van deze
paragraaf.2.2

2.2

ONTWIKKELING STRATEGISCHE PROGRAMMA’S

Voor de verdere ontwikkeling van KPO Roosendaal is de inzet van ieders kwaliteiten
en een nauwe samenwerking met onze klanten van essentieel belang. Alle
betrokkenen, intern en extern, ontmoeten elkaar daar waar gezamenlijk optrekken
van wezenlijk belang is voor de toekomst van de leerlingen en de competentieontwikkeling van aankomende en huidige leerkrachten.
Centraal daarbij staan de strategische uitgangspunten: focus, verbinden en borgen.
Onze belangrijkste gesprekspartners in dezen zijn de gemeente Roosendaal en
Avans, als opleidingsinstituut.
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Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Er is een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda opgesteld. Het betreft hier een breed
terrein van thema’s waar de gemeente en het onderwijs elkaar raken en gezamenlijke
verantwoordelijkheid in nemen. In het kader van dit verslag is de bespreking van
met name de mate waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan het voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden, van belang.
Sinds de start in 2018 wordt steeds intensiever met Kober overleg gevoerd worden
over de versterking van de doorgaande lijn van de voorschoolse periode naar de
start op de bassischolen (VVE).
Het in het voorjaar van 2019 opgestelde overzicht van de mate waarin zowel op de
Kober groepen als op de onderbouwgroepen gewerkt wordt aan de
resultaatafspraken, die met de gemeente Roosendaal zijn gemaakt als ook vanuit
de wet verplicht zijn, zal in 2020 een update krijgen.
Er wordt nog steeds gewerkt aan het versterken van de taalontwikkeling van
kinderen uit achterstandssituaties door middel van schakelklassen. Op KPO
basisschool De Appel en De Vlindertuin wordt in schakelklassen onderwijs gegeven
aan deze specifieke groep kinderen. De leeropbrengsten van de schakelklassen
worden periodiek gemonitord door de gemeente. De effecten op de taalontwikkeling
van de schakelklasleerlingen, zowel op groeps- als op individueel niveau, zijn in
2019 voldoende tot ruim voldoende.
In januari 2019 is de gemeente een voorstel gedaan het aantal schakelklassen uit te
breiden en een meer integraal onderwijs/zorg initiatief te honoreren. Met de huidige
voorzieningen worden onvoldoende kinderen en gezinnen bereikt. De gemeente
Roosendaal heeft dat voorstel afgewezen. KPO blijft hierover in gesprek met de
gemeente om tot een doorbraak te komen.
Ook in 2019 heeft de gemeente het mogelijk gemaakt om aan elk bestuur binnen de
gemeente een coördinator Anderstaligen aan te stellen. De huidige constructie is
laagdrempelig en we zien dan ook dat er volop gebruikt gemaakt wordt van de
expertise, zowel in de vorm van directe consultatie van leerkrachten, het aanreiken
van mogelijkheden voor extra ondersteuning (Na-NIP en LOWAN-gelden) als het
inzetten van NT-2 expertise.

In 2019 zijn de volgende resultaten bereikt:
• Met Kober en met de KPO-scholen is afgesproken een update van de naleving
van de VVE-beleidsafspraken op te stellen.
• Alle scholen hebben werk gemaakt van de uitkomsten “warme overdracht
bevindingen”.
Doelen 2020:
• Versterken VVE doorgaande lijn ondersteunen door de inzet van de KIJKmonitor.
Opleiden in de school (OidS)
De opleidingsschool anno 2018-2019 bestaat uit het samenwerkingsverband tussen
Avans Hogeschool Pabo Breda samen met de schoolbesturen KPO Roosendaal,
INOS Breda, Lowys Porquinstichting Bergen op Zoom én sinds 2017 de
Borgesiusstichting Oudenbosch.
In de driehoek student - opleidingsdocent - leerkracht wordt meer en meer van en
met elkaar geleerd op de werkplek sec. Opleiden in de School richt zich dan ook niet
meer alleen op de ontwikkeling van studenten, maar heeft invloed op de
professionalisering van álle direct betrokkenen. Specifieke aandacht voor de
beginnende leraar ligt op dit moment bij de stagecoaches én directeuren. De
bovenschoolse coaches begeleiden naast 12 LIO ook flexpoule-medewerkers en op
aanvraag van directeuren ook startende personeelsleden. In het schooljaar
2018-2019 zijn op de KPO-scholen 76 van de 220 studenten geplaatst, voor het
schooljaar 2019-2020 worden 70 studenten verwacht.
De projectleider heeft de opdracht het project op dusdanige wijze te organiseren dat
de projectkosten de door het ministerie toegekende projectsubsidie niet overstijgen.
In 2019 zijn de projectkosten niet boven de baten uitgekomen.
In 2019 is de accreditatie die afgegeven is vanuit de NVAO2 nog steeds van toepassing.
Het nieuwe accreditatietraject start in 2020.
Naast het reguliere OIDS-project heeft KPO geïnvesteerd in het aantrekken van
nieuwe medewerkers via het zogenaamde zij-instroomtraject. In 2019 is 1 zijinstromer gestart na een selectieprocedure van 12 belangstellenden.
2

Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie: kwaliteitsorganisatiedoe op deskundige en
onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeeld.
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In 2019 is het volgende resultaat bereikt:
• De aansturingsverantwoordelijkheid en uitvoeringsverantwoordelijkheid van
OIDS is ondergebracht bij de KPO Onderwijsgroep

In onderstaande tabel worden de eindresultaten 2019 weergegeven.

Doelen voor 2020:
• Kritische beschouwing van de opzet van het OIDS-project en de koppeling naar
verantwoordelijkheden
• De verantwoordelijkheid op de werkvloer dichter bij directeuren brengen,
omdat het van groot belang is dat de nieuwkomers zich onderdeel voelen van
een team.

2.3

ONDERWIJSRESULTATEN

In deze paragraaf van het bestuursverslag wordt ingegaan op de onderwijsopbrengsten
die in de voorbije jaren zijn behaald. We willen hiermee onder andere verantwoording
afleggen over belangrijke aspecten van de kwaliteit van het onderwijs. Ondanks het
gegeven dat de onderwijskwaliteit hoog op de prioriteitenlijst van het strategisch
beleidsplan staat, leidt dit nog niet automatisch tot een positief oordeel van de inspectie.
Van het bestuur wordt verwacht dat het structureel zicht heeft op de leeropbrengsten
van zijn scholen.
Het beheersen en voorkomen van risico’s ten aanzien van de onderwijskwaliteit begint
al bij het periodiek volgen van de leeropbrengsten. Scholen analyseren periodiek de
leeropbrengsten met behulp van de onderwijsmanagementrapportage. Daarnaast zijn
er tevens op ontwikkeling gerichte kwaliteitsaudits uitgevoerd waarin expliciet werd
ingegaan op de interne organisatie van de school, het didactisch handelen van de leerkrachten en het onderwijskundig leiderschap.
Eindresultaten
In de volgende paragraaf zetten we de cito-eindscores in historisch perspectief en
laten zo zien welke scholen onder, op of boven de inspectienorm presteren.
Elke leerling krijgt een standaardscore tussen 501 en 550. Een rode score geeft aan
dat de school onder de ondergrens van de inspectie scoort, zoals de inspectie deze
heeft vastgesteld voor scholen met een vergelijkbare populatie.

BRINN

School

2016 3

2017

2018

2019

03UM

Berkenveld

538,5

536,9

537,5

536,2

06WJ

Heilig Hart

534,8

536,6

537,7

539,8

08PB

De Stappen

534,3

536,6

538,1

535,7

16ZJ

Fatima

533,3

527,9

533,8

535,5

16ZZ

Joseph

536,8

534,5

539,7

533,4

17AM

Cortendijck

533,8

528,3

532,1

536,2

17BH

Blokwei

526,9

536,5

533,4

539,5

17BY

Talent

530,7

533,9

530,4

539,3

17CI

Vondel

534,0

535,8

539,9

536,7

17CT

Watermolen

533,0

531,7

537,7

533,9

17DW

Jeroen Bosch

537,9

535,6

539,1

534,3

17EF

Vlindertuin

535,6

531,1

533,0

532,5

17EP

Linde

533,6

535,9

541,0

537,1

17EZ

Saffier

535,0

533,0

536,0

534,9

17FJ

Klaverweide

537,3

537,9

533,2

538,2

17FR

Appel

522,2

531,4

530,7

532,8

21OX

Heiberg

537,6

538,3

537,4

539,5

23CM

Lavoor

536,4

539,7

540,4

Heulberg

537,9

540,3

Morelberg

542,4

539,4

HBG

540,2

544,0

beoordeling

3

> bovengrens

goed

< ondergrens

voldoende

< ondergrens

onvoldoende

Leerlingen waarvoor ontheffing is aangevraagd zijn niet meegenomen in de berekening van
de standaardscore van de school.
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In 2019 zijn de volgende resultaten geboekt:
• Alle scholen scoren tenminste voldoende. Dit doel is bereikt en dat is een geweldige
prestatie van onze scholen.
• Basisschool De Cortendijck scoort voldoende. Het ondersteuningstraject, de grote
inzet van de leerkracht en de directie en de objectief kritische benadering van de
inspectie hebben hier aan bijgedragen. De inspectie heeft meegewogen dat de
populatie van de school dermate complex is, dat een vergelijking met de vigerende
beoordelingssystematiek onterecht zou zijn. De beoordeling van de resultaten
volgens de nieuwe beoordelingssystematiek, welke formeel ingaat in 2021, moet
van toepassing verklaard worden.
• Tenminste 30% van de KPO-scholen presteert boven het landelijk gemiddelde. Dit
doel is ruimschoots behaald!
Doelen voor 2020
• Alle scholen scoren tenminste voldoende .
• Tenminste 30% van de KPO-scholen presteert boven het landelijk gemiddelde.
Leerlingenaantal
In 2019 bezochten 3.972 leerlingen een KPO school, waarvan 3.540 een reguliere school
en 432 een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs. Evenals de voorgaande jaren
betekent dit een daling in het leerlingenaantal. Ten aanzien van 2018 is het aantal
leerlingen afgenomen met 97.
De afname van het aantal leerlingen is grotendeels te verklaren als gevolg van
krimpende bevolkingsaantallen en vergrijzing. Deze terugloop vraagt de nodige
aandacht en vraagt van het bestuur passende maatregelen in formatieve (personele) en
materiële (financiële en huisvesting) zin. Ten einde thuisnabij onderwijs te blijven bieden
aan alle leerlingen, spant KPO Roosendaal zich in voor het behoud van kleine scholen
in de dorpskernen.
Het meerjarig voorspellen van de ontwikkeling van het leerlingenaantallen is niet
eenvoudig. Duidelijk is wel dat de ontwikkeling van het leerlingenaantal een meerjarig
dalende lijn vertonen. De regio ondergaat immers de gevolgen van vergrijzing en
arbeidsmigratie. Een terugloop in leerlingenaantallen betekent dat de stichting minder
baten (gaat) ontvangen en continu de formatie- en andere uitgaven moet aanpassen aan
haar financiële mogelijkheden. Voor de consequenties hiervan verwijzen we naar de
Continuïteitsparagraaf in dit bestuursverslag.
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2.4

TOELATINGSBELEID

Wanneer ouders c.q. verzorgers hun kind aanmelden voor het ontvangen van onderwijs
bij één van de bij KPO Roosendaal aangesloten basisscholen, wordt uitvoerig informatie
aan hen verstrekt. Dit gebeurt onder meer door overhandiging of toezending van de
schoolgids. Bij aanmelding van een leerling wordt tevens aan de ouders/verzorgers
toestemming gevraagd om informatie in te winnen bij bijv. een eerder bezochte school
of peuterspeelzaal.
Alle kinderen die door hun ouders/verzorgers worden aangemeld zijn welkom op
voorwaarde dat de ouders de denominatie van de school onderschrijven. Tevens dienen
de ouders een van overheidswege verstrekt bewijs ter identificatie te overleggen.
Indien ouders te kennen geven serieus geïnteresseerd te zijn in aanmelding van hun
kind op de betreffende school, acht KPO Roosendaal zich zorgplichtig en zal de school
zorg dragen voor een goede afweging met betrekking tot wat de leerling enerzijds nodig
heeft en wat de school anderzijds kan bieden.
Indien er twijfels zijn over de mate waarin de school de leerling passend onderwijs kan
bieden, brengt de school de onderwijsbehoeften van de leerling in kaart om vervolgens
samen met de ouders te bepalen of opvang al dan niet met een bovenbestuurlijk
arrangement verantwoord is. Indien geconcludeerd wordt dat dat niet het geval is, dan
zal de school samen met de ouders op zoek gaan naar een andere, beter passende
onderwijssetting.

2.5

AFHANDELING VAN KLACHTEN

In het verslagjaar 2019 zijn door het College van Bestuur geen formele klachten
behandeld van ouders tegen de school die door hun kind werd (wordt) bezocht.

3
Human Resource
Management

Onze medewerkers hebben invloed op de onderwijskundige koers van de scholen
doordat zij worden betrokken bij het jaarplan van de school, de wijze waarop werk
wordt verdeeld en zij hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop besluiten tot
stand komen die direct invloed hebben op hun werk.
Alle beleidsplannen of procedures die door de afdeling HRM worden ingebracht, zijn
(indien nodig) afgestemd met de eisen die worden gesteld aan het geven van goed
onderwijs en worden eerst in het directieberaad besproken en neergelegd voor
advies voordat er een versie komt die wordt voorgelegd aan de GMR.

3.1

INLEIDING

In dit deel van het bestuursverslag zal een toelichting gegeven worden op het HRM
beleid en HRM beleidsuitvoering in 2019. Als afgeleide van het strategisch
beleidsplan heeft de afdeling een HRM jaarplan gemaakt (zie 3.3). Het centrale doel
van onze organisatie is het geven van goed onderwijs. Daartoe zijn een aantal
succesfactoren benoemd, onder andere: taakvolwassen professionals dragen bij
aan goed onderwijs. Om vast te stellen of iemand taakvolwassen is, zijn gesprekken
(en observaties) nodig. Dit is beschreven in ons beleid voor de gesprekkencyclus.
Daarnaast draagt laag verzuim bij aan continuïteit en de kwaliteit van onderwijs.
Deze twee punten zijn de belangrijkste focus voor de afdeling HRM: wij ondersteunen
directeuren bij trajecten indien een medewerker niet taakvolwassen is. Dit doen wij
door praktische begeleiding van de medewerker (vanuit de afdeling Onderwijs) en
procesbegeleiding op het werkgeversterrein (afdeling HRM). Wij bevragen
directeuren of de gesprekkencyclus wordt uitgevoerd (en coachen hen daar in), of
medewerkers taakvolwassen zijn en hebben een bovenschoolse casemanager die
directeuren (procesmatig) begeleid bij verzuim. In het schooljaar 2019/2020 wordt
de gesprekkencyclus geëvalueerd op werkbaar en merkbaarheid.
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De stafmanager HRM voert jaarlijks met alle schooldirecteuren een monitorgesprek
om de stand van zaken door te nemen op personeelsgebied. Onderwerpen die
daarbij aan de orde komen zijn: de uitvoering van de gesprekkencyclus,
taakvolwassenheid van medewerkers, zaken/casussen omtrent verzuim,
medewerkers die goed presteren (en eventuele doorgroeimogelijkheden), de
begeleiding van startende leerkrachten of medewerkers die om een andere reden
begeleiding nodig hebben, de cultuur in het team en andere ontwikkelingen op de
school. Het CvB ontvangt van dit gesprek een verslag dat zij meenemen in de
jaargesprekken met de directeur van de school waarin meer zaken worden
besproken zoals de onderwijs-kwaliteit, financiën en andere zaken die zijn genoemd
in het strategisch beleidsplan.
In 2019 hebben we daarnaast gewerkt aan onder andere nieuw mobiliteitsbeleid, de
invoering van de nieuwe cao, pilot verzuimbeleid en aanpassing van het
verzuimbeleid, implementatie AFAS en evaluatie van de gesprekkencyclus. In deze
toelichting zullen we eerst een aantal algemene HRM zaken beschrijven, daarna
komen de speerpunten die in het jaarplan zijn genoemd aan bod.

3.2

ALGEMEEN

Om een beeld te krijgen van het personeelsbestand en de ontwikkeling daarin, zijn
onderstaande gegevens van belang.
Op 31 december 2019 waren 533 medewerkers in (kort) tijdelijke of vaste dienst van
KPO; in totaal 369 WTF. Dit is een stijging van 1 WTF ten opzichte van 2018. We zagen
54 personen uitstromen, waarvan 27 die ontslag namen op eigen verzoek, 10 met
pensioen gingen, 7 personen waarbij een beëindiging met wederzijds goedvinden is
overeengekomen, 2 personen langer dan 2 jaar ziek waren en/of een WIA kregen
toegekend. Van deze 2 personen is er 1 herplaatst in een andere functie bij KPO. De
overige uitstroom was wegens het einde van een vervanging. Natuurlijk is er ook
sprake geweest van instroom: we hebben 35 nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

Personeelssterkte per arbeidsrelatie
Type aanstelling

We zien dat 37% van onze medewerkers 50 jaar of ouder is, waarbij 14% de komende
7 jaar recht krijgt op AOW. Dit betekent dat, indien de stabilisatie van het leerlingaantal
doorzet, vacatures gaan ontstaan. Met het voorspelde lerarentekort, is het de vraag
en uitdaging om hier op verantwoorde wijze op te anticiperen. Dit doen wij
bijvoorbeeld door het boventallig aanstellen van vervangers (over het algemeen
jongere leerkrachten en onderwijsassistenten/ leerkrachtondersteuners) die
kunnen doorstromen naar vaste formatieplekken op de scholen. Daarnaast zijn wij
gestart met (in samenwerking met Hogeschool Avans) de zij-instroomopleiding.
Ook geven wij LIO-er betaalde stages om bijna afgestudeerde leerkrachten aan ons
te binden (ook na afronding van de opleiding) en zijn er onderwijsassistenten gestart
met de omscholing tot leerkracht.
De verdeling tussen onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel
(OOP) is respectievelijk 76% ten opzichte van 24% (in WTF). Dit is in vergelijking met
voorgaande jaren een lichte daling van het OOP ten opzichte van OP.
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Parttime

Bezetting (wtf)

317,7542

103,1500

214,6042

Tijdelijk

Bezetting (wtf)

51,3791

19,2000

32,1791

Personeelssterkte per deeltijdcategorie
Deeltijd (WTF) cohort

Aantal
Personen

Totaal

0 - 0.2

0.2 - 0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1.0

>= 1.0

497

1

7

71

196

100

122

369,1333

0,1952

1,8954

33,3189 125,6869

85,6869

122,35

Personeelssterkte per functiegroep
Functiegroep
OP
OOP
DIR

Aantal Personen
Bezetting (wtf)
Aantal Personen
Bezetting (wtf)
Aantal Personen
Bezetting (wtf)

OOP
Administratie

Aantal Personen

OOP
Schoonmaak

Aantal Personen

Bezetting (wtf)
Bezetting (wtf)

Totaal

Fulltime

Parttime

346

96

250

16

94

9

8

1

11

0

12

Totaal

Fulltime

Parttime

451

88

363

34

12

262,5708
110
76,4132
17
16,0772
12
8,2916
12
5,7805

Personeelssterkte per geslacht
Functiegroep
Vrouw
Man

19

Fulltime

Vast

Bezetting (wtf)

In het onderwijs is het aantal parttimers gebruikelijk hoog, zo ook bij onze stichting.
We zien een stabilisatie in het aantal medewerkers dat parttime werkt, namelijk:
83% heeft nu een parttime aanstelling. Dit is 7% meer dan in 2019. De grote
vertegenwoordiging van het percentage vrouwen (85%) is conform het beeld dat we
landelijk zien.

Totaal

Aantal Personen
Bezetting (wtf)
Aantal Personen
Bezetting (wtf)

326,7583
46
42,3750

Jaarplanposter 2019-2020

Personeelssterkte per leeftijdscategorie
Leeftijd cohort

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Totaal

0 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

497

1

37

47

39

64

72

369,13

0,60

29,20

41,25

29,32

45,31

49,98

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 +

41

55

64

70

6

29,40

38,43

47,82

53,21

4,61

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

3.3

HRM
•

1
•

Wat is de context van onze afdeling?

FEITEN
•
20 scholen, waarvan 1 SBO en 1 (V)SO
•
80% Lumpsum is tbv personeelslasten
•
Verschillende belangen intern en extern
•
350 fte personeel (vast en tijdelijk)
•
Verzuimpercentage 5,45% in 2018/2019 (sterke daling t.o.v. voorgaande jaren)

•

HRM wordt gezien als een deskundige sparringspartner en houdt het HR (basis)proces op orde.
De afdeling faciliteert in processen die bijdragen aan goed onderwijs. Binnen de context van de
organisatie hebben we oog voor de mens en geven ruimte voor maatwerk waar mogelijk.

Verbinden

VRAAGSTUKKEN/THEMA’S
•
Voldoende leerkrachten/vervangers werven
•
Veranderende wet/regelgeving: een cao die meer invloed en zeggenschap
neerlegt bij schoolteams
•
(Duurzame) inzetbaarheid
•
Vorm blijven geven aan goed werkgeverschap

3

HRM JAARPLAN EN BEREIKTE RESULTATEN 2018

Het jaarplan van de afdelingen zijn ingedeeld in schooljaren. Onderstaand zijn de
jaarplannen opgenomen van de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Ten aanzien
van de realisatie in 2019 is op de onderwerpen een toelichting gegeven.

Focus

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school
HRM
•
Gesprekkencyclus
ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
Kindcentrum / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders

2

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden?

Borgen

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?
Sept

1

Okt

Nov

Dec

Jan

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Verzuimbeleid aanpassen, oriëntatie op arbo dienstverlening

2

Implementatie AFAS

3

Verdere digitalisering van PD’s (i.h.k.v. AVG)

4

Feb

Evaluatie gesprekkencyclus en aanpassen beleid/formulieren

Jaarplanposter 2018-2019

HRM
•

1
•

Wat is de context van onze afdeling?

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden in 2018-2020?

FEITEN
•
20 scholen, waarvan 1 SBO en 1 (V)SO
•
80% Lumpsum is tbv personeelslasten
•
Verschillende belangen intern en extern
•
357 fte personeel (vast en tijdelijk)
•
Verzuimpercentage 7,83% in 2017/2018 (lichte daling t.o.v. voorgaande jaren)

•

HRM wordt gezien als een deskundige sparringspartner en houdt het HR (basis)proces op orde.
De afdeling faciliteert in processen die bijdragen aan goed onderwijs. Binnen de context van de
organisatie hebben we oog voor de mens en geven ruimte voor maatwerk waar mogelijk.

Verbinden

VRAAGSTUKKEN/THEMA’S
•
Voldoende leerkrachten/vervangers werven
•
Veranderende wet/regelgeving: een cao die meer invloed en zeggenschap
neerlegt bij schoolteams
•
(Duurzame) inzetbaarheid
•
Vorm blijven geven aan goed werkgeverschap

3

HRM
•
Gesprekkencyclus
ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT

20

Focus

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
SpeelLeerCentrum (SLC) / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders
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2

Borgen

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?
Aug

1
2
3

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Ontwikkeling nieuw mobiliteitsbeleid

In 2019 is gewerkt aan de speerpunten zoals opgenomen in de jaarplanposter over
de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020. Hierbij zijn de volgende resultaten bereikt.
1. Uitvoering geven aan cao: kaders werkverdelingsplan
Voor de invulling van het werkverdelingsplan zijn verschillende sessies geweest
met de directeuren om te zien hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden.
Teams hebben meer inspraak gekregen over de verdeling van werk. De bestuurlijke
kaders voor de 40-urige werkweek zijn gehanteerd als vertrekpunt voor onder
andere de afspraken over werktijden en aanwezigheid. De financiële kaders en het
schooljaarplan zijn richtinggevend voor de verdeling van de werkzaamheden. In
2019 zijn de schoolteams voor het eerst aan de slag gegaan met de werkverdeling.

Uitvoering geven aan de cao: professioneel statuut/scholingsbeleid, kaders
werkverdelingsplan/taakbeleid, afspraken over percentage L10, L11 en L12 schalen.
Visie op verzuim: toewerken naar andere verzuimaanpak, pilot starten case- en caremanager

2. Verlaging verzuim, verzuimbeleid aanpassen, oriëntatie op arbodienstverlening
Zoals elk jaar, streven we naar een verlaging van het verzuimpercentage. In 2019 is
het verzuim gedaald ten opzichte van 2018: van 6,92% naar 5,56%. We zien bij de
start van het schooljaar 2019-2020 wel een toename in het verzuim.

Sinds vorig jaar is er gestart met een pilot case- en caremanager. We zagen dat de
directeuren in hun rol van casemanager onvoldoende kennis hadden over de weten regelgeving. Er is nu een bovenschoolse casemanager vanuit de afdeling HRM
die met de directeuren (caremanager en eerste contactpersoon voor de verzuimende
medewerker) de langdurige verzuimcasussen oppakt. Deze actie, samen met
andere acties zoals het eerder inzetten van interventies (proactief) en meer aandacht
van een deskundige begeleiding tijdens verzuim (reactief), zou een verklaring
kunnen zijn voor de daling van het verzuim. Er is niet 1 oorzaak hiervoor aan te
wijzen, de verschillende acties tezamen en het “geluk” hebben dat medewerkers
minder medische klachten/aandoeningen hebben, leiden tot deze daling. De pilot is
uitgewerkt in verzuimbeleid en de werkwijze wordt nu gehanteerd op alle scholen.

3.5

BELEID INZAKE BEHEERSING AANVRAGEN UITKERINGEN NA ONTSLAG

Het beleid van het bestuur is erop gericht dat wordt voorkomen dat personeelsleden
worden ontslagen. Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende
personeelslid op een adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in
het vinden van een andere betrekking. Hierbij kan ook worden gedacht aan het
aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject waarbij een nieuwe werkkring
buiten het onderwijs wordt gevonden.
In 2019 was er geen sprake van gedwongen ontslag.

3.6

PLANNING 2020

Wat gaan we in 2020, naast de ‘going concernzaken’ doen?
De oriëntatie op arbodienstverlening wordt in het schooljaar 2020-2021 opnieuw
geagendeerd.
3. Implementatie AFAS
Per 1 januari 2020 zijn we overgegaan op een nieuw softwaresysteem voor het
voeren van de personele- en salarisadministratie alsmede de financiële
administratie. Hierover meer in hoofdstuk 4.

3.4

BELEID AANGAANDE BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN 		
TOEZICHTHOUDERS

De beide leden van het College van Bestuur hebben een arbeidsovereenkomst
conform de CAO PO Bestuurders. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen
voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding conform VTOI richtlijnen. De
verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht zijn
vastgelegd in het reglement op het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
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In 2020 blijft HRM middels schoolbezoeken zichtbaarder de coachende, begeleidende
en sparrende rol op zich nemen. Op basis van een aantal specifieke afspraken
(bijvoorbeeld vanuit managementrapportages of casuïstiek) zal HRM monitoren en
daar waar nodig faciliteren om te komen tot realisatie van die afspraken. Op die
manier hopen we een kritische maar ook ondersteunende partner te kunnen zijn
voor leidinggevenden.
In 2020 gaan we verder met de uitvoering van plannen zoals de verdere digitalisering
van personeelsdossiers en wordt de gesprekkencyclus geëvalueerd. De invoering
van de nieuwe cao zal acties vragen op het gebied van de herwaardering van
functies, waaronder die van onderwijsassistent en directies. Het functieboek zal
voor 1 augustus 2020 hier op moeten worden aangepast.
De werving van leerkrachten heeft continu aandacht. Door middel van het
aantrekken van (betaalde) LIO stagiaires, het zij-instroom traject en de omscholing
van onder andere onderwijsassistenten, hopen we antwoord te kunnen geven op het
groeiende leerkrachtentekort, wat veroorzaakt wordt door diverse redenen (salaris,
werkdruk(beleving), beroepsstatus, …)

Jaarplanposter 2018-2019

4

1

Wat is de context van onze afdeling?

•
•
•
•
•

Financiën
& Control

Financiën
& Control

Basisadministratie F en P is uitbesteed aan een administratiekantoor
Evenwicht baten-lasten is een blijvende uitdaging
80% van de stichtingsbegroting bestaat uit personele lasten
Schooldirecties beschikken over basiskennis financiën/administratie
Administratieve ondersteuning vindt zowel centraal als decentraal niveau plaats

De afdeling Financiën & Control heeft een continu goed zicht op de voortgang van de strategische
doelstellingen, de ontwikkeling van de financiële positie van de scholen en de stichting en monitort de
efficiënte en effectieve inrichting van de financieel-administratieve processen.

Focus
Verbinden

3

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school
HRM
•
Gesprekkencyclus
ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
SpeelLeerCentrum (SLC) / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders

Borgen

Aug

Sept

1

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Vanuit het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 zijn voor de afdeling Financiën &
Control de volgende speerpunten geformuleerd voor het jaar 2019-2020 welke zijn
weergegeven in onderstaande Jaarplanposter.

1

Heroverweging in/outsourcing + aanbesteding FA/PSA

2

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden?

De afdeling Financiën & Control heeft een continu goed zicht op de voortgang van de strategische
doelstellingen, de ontwikkeling van de financiële positie van de scholen en de stichting en monitort de
efficiënte en effectieve inrichting van de financieel-administratieve processen.

Focus
Verbinden

3

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school

ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT
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Jun

Financiën
& Control

Basisadministratie F en P is uitbesteed aan een administratiekantoor
Evenwicht baten-lasten is een blijvende uitdaging
80% van de stichtingsbegroting bestaat uit personele lasten
Schooldirecties beschikken over basiskennis financiën/administratie
Administratieve ondersteuning vindt zowel centraal als decentraal niveau plaats

HRM
•
Gesprekkencyclus
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Mei

Uitrol Top 5 KPI naar scholen + proces toekomst- actiegerichte sturing

3

Wat is de context van onze afdeling?

•
•
•
•
•

Apr

Analyse + optimalisatie
proces formatiebeheersing

2

INLEIDING

Het financieel beleid van KPO Roosendaal is erop gericht om de kwaliteit en
continuïteit van het onderwijs op de lange termijn te waarborgen.
Vermogensopbrengsten (voortkomende uit de langdurige aanwezigheid van
vermogen en voorzieningen) worden volledig ingezet ten behoeve van de scholen
en/of de dekking van schooloverstijgende kosten en gemeenschappelijke ambities.
Financiële solidariteit tussen de scholen speelt een rol bij de instandhouding van de
kleine scholen.

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?

Jaarplanposter 2019-2020

4.1

2

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden in 2018-2020?

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
Kindcentrum / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders

Borgen

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?
Sept

1
2
3
4

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Optimalisatie en digitalisering
processen in AFAS
Voorbereiding insourcing
FA en PSA (deels)
Optimalisatie AFAS + interne processen
Uitrol Top 5 KPI naar scholen +
proces toekomst- actiegerichte sturing

Na uitgebreide evaluatie en heroverweging, is begin 2019 het besluit genomen om
de financiële en personele administratie volledig te insourcen en de
salarisadministratie gedeeltelijk te insourcen. Dit betekent dat we per 1 januari
2020 afscheid hebben genomen van het administratiekantoor en de administratie
vrijwel geheel zelfstandig voeren. Alleen voor de salarisverwerking vindt nog
ondersteuning plaats vanuit een administratief dienstverlener.
Dit betekent dat 2019 volledig in het teken heeft gestaan van het voorbereiden van
deze insourcing alsmede het inrichten en implementeren van een nieuw
softwarepakket, AFAS. AFAS is een ERP systeem, waarin zowel de financiële
administratie als de personele – en salarisadministratie wordt gevoerd. Hiermee
kan eenvoudig geïntegreerde en realtime FA/PSA informatie worden vervaardigd
en worden ontsloten naar alle gebruikersgroepen, in aansluiting op de verschillende
informatiebehoeften van deze gebruikersgroepen.
Daarnaast hebben wij met AFAS alle belangrijke processen die ten grondslag liggen
aan personele- dan wel salarismutaties, alsmede inkooptransacties,
geoptimaliseerd en volledig gedigitaliseerd in geautomatiseerde workflows met
functiescheiding en ingebouwde controlemaatregelen. Dit leidt niet alleen tot
verhoging van de kwaliteit van de interne processen en monitoring, maar op termijn
zullen er ook efficiencyverbeteringen merkbaar worden.
Dit proces heeft enorm veel tijd en aandacht van ons gevraagd in het jaar 2019, en in
feite nog steeds. AFAS is weliswaar succesvol live gegaan per 1 januari 2020, maar
het daadwerkelijk volledig leren kennen van en leren werken met AFAS is in feite op
dat moment pas gestart. Dit vraagt ook in 2020 nog veel aandacht van ons.
Planning 2020
Het jaar 2020 zal volledig in het teken staan van de verdere optimalisatie van AFAS
en de administratieve processen. De eerste gebruikservaringen zullen mogelijk
gaan leiden tot wenselijke aanpassingen in de eerste inrichting, voor een aantal
HRM processen moet nog verdergaande digitalisering plaatsvinden en we zullen
aan de slag gaan met de conversie en inrichting van het digitale personeelsdossier.
Ook zal de vastgoedadministratie in AFAS verder worden vormgegeven en staat de
verdere inrichting van de interne informatievoorziening vanuit AFAS op de planning.
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In het tweede kwartaal zullen wij ons gaan oriënteren op nieuwe begrotingsen planningssoftware, waarmee we in het najaar de begroting 2021 kunnen
gaan opstellen. Doelstelling is om de selectie en implementatie van deze tool
nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. Belangrijke wens hierbij is
om een tool te gaan gebruiken, waarmee we integrale managementinformatie
kunnen gaan vervaardigen vanuit koppelingen met bijvoorbeeld een
leerlingadministratiesysteem.
En niet onbelangrijk zal het jaar 2020 voor ons vooral een jaar zijn waarin we
ons verder gaan ontwikkelen op het gebied van het zelfstandig voeren van de
administratie en het werken met AFAS .

4.2

PLANNING & CONTROL

Binnen KPO Roosendaal wordt zowel op bestuurs- als schoolniveau gebruik
gemaakt van de Planning & Control cyclus. Verdere professionalisering van deze
cyclus blijft voortdurend de aandacht vragen. We werken hierbij volgens onderstaand
model.

Binnen KPO Roosendaal is er periodiek aandacht voor de vraag of de omvang en
samenstelling van het vermogen past bij de risico’s die KPO Roosendaal loopt en
tevens past bij haar huidige en toekomstige maatschappelijke taken en ambities.

Wat willen we bereiken?
Strategisch beleidsplan &
Kaderbrief

Welke risico’s zijn er?
Notitie Risico & Vermogen

Moeten we bijsturen?

Hoe plannen we onze
strategische ambities?
Meerjarenplan en- begroting
(explotatie en investeringen) &
Meerjarenbestuursformatieplan

Liggen we op koers?
MARAP (financieel en nietfinancieel), jaarverslag

Hoe gaan we onze
plannen financieren?
Vermogensbeheer,
liquiditeitsbegroting,
treasurystatuut.

Uitvoering

Hoe plannen we onze
activiteiten voor komend jaar?
Jaarplan en- begroting

Bij iedere stap van deze cyclus stellen we ons een aantal vragen, waarbij de
beantwoording ervan leidt tot het verder inrichten van ons Planning & Control
cyclus.
Het begint met de vraag:
Wat willen we bereiken ?
Bij de beantwoording van deze vraag spelen uiteraard het Strategisch Beleid en de
Kaderbrief een belangrijke rol.
Het Strategisch Beleid en de strategische doelstellingen zijn verder uitgewerkt in
de Kaderbrief en school- en jaarplannen.
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Welke risico’s zijn er ?
Het signaleren van, beoordelen van en reageren op risico’s is van essentieel belang
voor de beheersing van de organisatie en het behalen van de organisatiedoelstellingen,
het zogenaamde interne risicobeheersings- en controlesysteem.

Hieraan is vormgegeven middels de notitie ‘Risico & Vermogen’ welke ingaat op de
risico’s en ambities van KPO Roosendaal en toetst of het vermogen vanuit dat
perspectief toereikend is. Onze risico’s zijn via een uitgebreide risicoanalyse in
kaart gebracht.
De risicoanalyse is uitgevoerd met behulp van het instrument ‘Risico’s in Beeld’,
zoals ontwikkeld door PwC in samenwerking met de PO-Raad. Binnen het
instrument worden de volgende 5 domeinen onderkend:
1.
2.
3.
4.
5.

Bestuur & organisatie
Onderwijs & identiteit
Financiën
Personeel
Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT

Ieder domein is vervolgens weer onderverdeeld naar verschillende informatiebouwstenen en dat is het niveau waarop de inventarisatie en beoordeling van de
risico’s heeft plaatsgevonden.
De risicoanalyse is uitgevoerd door het College van Bestuur in samenwerking met
de controller en het MT (voor de domeinen waar ze verantwoordelijkheid voor
dragen). Daarnaast is input vanuit schooldirecties verkregen middels een
brainstormsessie over mogelijke risico’s die de organisatie loopt.
De uitkomsten van de risicoanalyse zijn vertaald naar een rapportage
Risicomanagement, waarin o.a. tot uitdrukking komt binnen welke domeinen naar
onze inschatting de grootste risico’s liggen en om die reden om aandacht en nadere
beheersing vragen.

De bepaling van de vermogensbehoefte in het kader van de bufferfunctie (= de
liquiditeit die benodigd is voor het opvangen van niet-beheersbare en onvoorzienbare
risico’s) is mede afhankelijk van de uitkomsten van de risicoanalyse. Hierbij wordt
opgemerkt dat de bufferfunctie van het vermogen in principe slechts is bedoeld
voor het afdekken van risico’s die niet op andere wijze te beheersen zijn. Aan de
berekening van de bufferfunctie ligt dan ook de aanname ten grondslag dat voor de
meerderheid van de risico’s adequate beheersmaatregelen zijn getroffen en dat er
voor de afdekking van de resterende risico’s waar nodig kan worden teruggevallen
op een vermogen, dat gelet op omvang en samenstelling, die bufferfunctie naar
behoren kan vervullen.
Met behulp van het door de PO-Raad ontwikkelde Toetsingskader voor financiële
verantwoording en de uitkomsten van de risicoanalyse, kan een relatie worden
gelegd tussen de mate waarin risico’s met een duidelijk financiële impact voldoende
worden beheerst en de voor onze organisatie als normatief beschouwde
bufferliquiditeit.
Conclusie is dat de kostenstructuur van de organisatie onvoldoende flexibel is om
zich tijdig aan te passen aan dalende baten als gevolg van de leerlingkrimp, dit
risico vraagt continu onze aandacht. Uiteraard komt daar nu een risico bij, namelijk
de impact van Covid-19.
De (mogelijke) gevolgen van COVID-19
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op
ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De
effecten van deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal
niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk.
Als we de Corona-gerelateerde risico’s op een rij zetten komen we tot het volgende
beeld:
• Door het uitgebreide investeringsprogramma van KPO Roosendaal op het
gebied van ICT (hard- en software) in de afgelopen jaren heeft het geven van
onderwijs op afstand niet geleid tot extra investeringen en kosten. Alle
benodigde middelen zijn aanwezig.
• Aangezien onze partner in de kinderopvang (Kober) samen met ons de opvang
van kinderen organiseert op onze scholen lopen onze huurafspraken met Kober
geen gevaar. De losse verhuur van lokalen en gymzalen is wellicht voor de
nabije toekomst niet gegarandeerd, maar dit zijn verwaasloosbare bedragen.
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•

•

•

Terugbetalen van ouderbijdragen is niet aan de orde, we zullen deze middelen
op een andere manier gaan inzetten dan waar ze aanvankelijk voor bedoeld
waren (denk aan schoolreisjes), zodat deze middelen nog steeds ten goede
komen aan onze leerlingen. Ook dit zijn overigens geen grote bedragen en deze
lopen bovendien niet via de KPO administratie.
Wij voorzien niet dat we extra formatie zullen moeten gaan inzetten om
eventueel door de coronacrisis veroorzaakte (onderwijs)achterstanden weg te
werken. Wanneer de leerlingen naar school komen hebben ze ieder een eigen
bagage meegenomen. Deze is anders dan na een vakantie. Ze komen immers
terug na een periode die als crisis wordt geoormerkt. Voordat de kinderen de
school binnen komen is het goed om na te denken over de vermoedelijke
“psychische gesteldheid” van de leerlingen en hoe hier mee om te gaan. De
ontstane achterstanden zullen in kaart worden gebracht door onze eigen
medewerkers en die zullen hier ook mee aan de slag gaan.
Er is geen sprake van hogere vervangingskosten nu de scholen weer (deels) zijn
opengegaan per 11 mei jl. Per maandag 8 juni gaan de scholen volledig open,
ook dan verwachten we met onze eigen medewerkers het onderwijs organiseren.
De inzet en flexibiliteit van onze medewerkers in deze crisisperiode is enorm en
verdient dan ook een groot compliment!

Bovenstaande analyse van onze situatie in het licht van de impact van het COVID-19
virus leidt tot de conclusie:
De impact van het COVID-19 virus is significant voor de organisatie, maar de
verwachting is – hoewel onzeker - dat er geen sprake is van een materiële
onzekerheid inzake de continuïteit
Hoe plannen we onze strategische ambities?
Het Strategisch Beleid geeft weer welke strategische doelstellingen en ambities KPO
Roosendaal heeft geformuleerd. Nadere concretisering hiervan vindt plaats in diverse
meerjarenplannen, zoals schoolplannen, projectplannen, meerjarenbegroting en het
meerjarenbestuursformatieplan.
Jaarlijks wordt er gewerkt aan de Meerjarenbegroting en het Meerjarenbestuursformatieplan.
Hoe gaan we onze plannen financieren?
KPO Roosendaal beheert haar vermogen volgens richtlijnen, welke zijn vastgelegd
in het treasurystatuut. Zie hiervoor verder paragraaf 4.8.

Hoe plannen we onze activiteiten voor komend jaar?
Om tot een gerichte en doelmatige uitvoering te komen, worden de meerjarenplannen
vertaald in jaarplannen. Financiële vertaling vindt plaats in de vorm van een
kalenderjaarbegroting. De integrale jaarbegroting van KPO Roosendaal bestaat uit
21 schoolbegrotingen, gymzaalbegrotingen, projectbegrotingen en de begroting
van het Gemeenschappelijk Beleid.
Uitvoering
Na zorgvuldig plannen & begroten start de uitvoering. Ook de uitvoering verloopt
volgens bepaalde regels, procedures en afspraken. Vele van deze zijn vastgelegd in
diverse documenten, zoals beleidsnotities, handboeken, reglementen en statuten.
Liggen we op koers?
Gedurende de uitvoering bewaken we de voortgang. Dit doen we onder andere aan
de hand van managementrapportages (MARAP’s), waarmee we de resultaten
monitoren. Het gaat hierbij om zowel financiële als niet-financiële (onderwijs,
personeel, …) resultaten. Het streven is om hiermee een toekomst- en actiegericht
managementproces te implementeren. Dus niet alleen ‘achteruit kijken’ maar
tegelijkertijd ‘vooruit kijken’ door verschillen tussen doelen en resultaten te
verklaren en door gerichte acties te plannen om bij te sturen. Aan het eind van het
jaar wordt het jaarverslag (jaarrekening + bestuursverslag) opgemaakt, dat
gecontroleerd wordt door een accountant op basis van het door het Ministerie van
OCW vastgestelde onderwijsaccountantsprotocol. De accountant controleert hierbij
ook de rechtmatigheid van onze bestedingen.

kwartaal zal er een meerjarenbegroting 2021-2023 worden opgesteld, waarbij ook
specifiek aandacht voor de financiële gevolgen van de (eventuele) doordecentralisatie.
Uiteraard komt ook het jaarlijks terugkerende begrotingsproces weer op de agenda.

4.3

Alle rijksbijdragen worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn
(verder: OCW) berekend op schoolniveau en vervolgens aan het bestuur toegekend.
Het bestuur kent de ontvangen middelen vervolgens toe aan de individuele scholen,
die onder zijn bevoegd gezag vallen, en zorgt er bij dit alles voor dat er voldoende
middelen overblijven om de schooloverstijgende, gemeenschappelijke lasten en
risico’s te dragen. Dit betekent dat 90% van de rijksmiddelen onmiddellijk worden
toegekend aan de individuele scholen en 10% wordt ingezet om de kosten van
gemeenschappelijk beleid te dekken.
De begroting Gemeenschappelijk Beleid maakt duidelijk dat het hier gaat om
overheadlasten, maar vooral ook om lasten die anders op schoolniveau drukken en
waarvoor geldt dat het zinvoller is om deze als collectief te dragen. Daarnaast
worden er veel strategische initiatieven bovenschools, dus via de begroting
Gemeenschappelijk Beleid, gefinancierd. Zonder een dergelijke collectieve aanpak
zouden de financiële risico’s op schoolniveau te groot worden of ontstaan er
schaalnadelen.

4.4
Moeten we bijsturen?
Bijsturen kan op twee niveaus, namelijk bijsturen in en tijdens de uitvoering of het
bijstellen van de oorspronkelijke doelstellingen en ons opnieuw de vraag stellen
“Wat willen we bereiken” Hiermee is de Planning & Control cyclus gesloten.
Planning 2020
Het verder inrichten van de hierboven beschreven Planning & Control cyclus,
waarbij de focus zal komen te liggen op borging en monitoring krijgt steeds meer
vorm en zal verder worden vormgegeven. Eén van de zaken die we gaan oppakken
is het meer automatiseren van onze management-informatie (onze KPI’s) a.g.v. de
implementatie van AFAS.
Ook zal er een Meerjarenbestuursformatieplan worden opgesteld en in het tweede
26

Bestuursverslag 2019 | KPO Roosendaal

ALLOCATIE VAN MIDDELEN

ONDERWIJSACHTERSTANDSMIDDELEN

Naast de extra middelen ten behoeve van het Onderwijsachterstandenbeleid, die
door de gemeente Roosendaal aan KPO Roosendaal ter beschikking worden gesteld
en ingezet worden voor de schakelklassen op De Appel en De Vlindertuin, ontvangt
KPO Roosendaal een stimuleringsbedrag van de overheid. Deze middelen worden
ter beschikking gesteld aan de scholen die aan substantieel meer leerlingen met
een onderwijsachterstand onderwijs bieden dan scholen in andere wijken. Vanaf
2019-2020 vindt toekenning van deze middelen vanuit OCW plaats op basis van een
achterstandsscore per school, zoals door het CBS bepaald. Binnen de stichting
vindt geen herverdeling plaats, de middelen worden overeenkomstig de toekenning
vanuit OCW beschikbaar gesteld aan de desbetreffende school.
Op de scholen worden de middelen (formatie, lesaanbod en materialen) ingezet
met specifieke aandacht voor het vergroten van de woordenschat, het versterken
van de taalontwikkeling en het verbeteren van de ouderbetrokkenheid.

4.5

Financiële kengetallen

FINANCIËLE POSITIE OP BALANSDATUM

Per ultimo 2019 bedraagt het balanstotaal van KPO Roosendaal € 20.870.753.
Balans

2019

2018

1.3 Financiële vaste activa

5.217.432

4.780.424

2018
< 30%

liquiditeit (current ratio)

2019

81%

81%

< 0,75

3,90

4,00

< 5% - 20%

40%

42%

3-jarig, < 0%
2-jarig, < -5%
1-jarig, < -10%

1,3%

4,6%

Groter dan 10%

8,5%

9,2%

rentabiliteit

339.600

366.750

Vaste activa

5.557.032

5.147.174

1.5 Vorderingen

2.312.977

2.158.032

1.6 Effecten

3.900.084

4.013.318

1.7 Liquide middelen

9.100.660

7.850.423

Vlottende activa

15.313.721

14.021.773

Solvabiliteit: 			

eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen

Totale activa

20.870.753

19.168.947

Liquiditeit:			

vlottende activa / vlottende passiva

121.129

129.502

Weerstandsvermogen:

eigen vermogen / totale baten (incl. financiële baten)

13.776.815

12.266.430

Rentabiliteit:			

saldo baten en lasten / totale baten (incl. financiële baten)

2.2 Voorzieningen

3.229.957

3.303.327

2.3 Kortlopende schulden

3.863.981

3.599.190

Huisvestingsratio:
					

huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en 		
terreinen / totale lasten (incl. financiële lasten)

20.870.753

19.168.947

840.354

839.250

Waarvan gebouwen en terreinen
2. Passiva
2.1 Eigen vermogen

Totale passiva
waarvan primaat vermogen

De ontwikkelingen in de balans 2019 ten opzichte van het jaar 2018 zullen nader
worden toegelicht aan de hand van de ontwikkeling in deze kengetallen. De financiële
kengetallen over de jaren 2019 en 2018, alsmede de bijbehorende signaleringswaarden
van de Onderwijsinspectie zijn opgenomen in onderstaande tabel.
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solvabiliteit (incl voorzieningen)
weerstandsvermogen

1. Activa
1.2 Materiële vaste activa

signaleringswaarde
onderwijsinspectie
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huisvestingsratio

De definitie van deze kengetallen is als volgt:

4.6

GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET VERSLAGJAAR
A
2019

B
Begroting

C
2018

(A-B)
Verschil

(A-C)
Verschil

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

31.359

29.800

29.709

1.558

1.650

Overige overheidsbijdragen

526

449

487

77

39

Overige baten

794

482

706

311

88

32.678

30.732

30.902

1.946

1.776

24.533

24.528

24.406

5

127

Analyse van
resultaat 2018
Baten
Rijksbijdrage OCW

Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen

956

937

868

19

88

Huisvestingslasten

2.890

2.592

2.592

298

298

Overige instellingslasten

2.924

2.937

2.626

13-

298

31.302

30.994

30.492

308

810

1.376

262-

410

1.638

966

134

38

19

96

115

1.510

224-

429

1.734

1.081

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

Analyse van het resultaat 2019 ten opzichte van de begroting
Voor het jaar 2019 was een tekort begroot van € 224.000, gerealiseerd is een fors
positief resultaat van € 1.510.000. Een groot verschil van € 1.734.000, wat
voornamelijk veroorzaakt wordt door de forse bijstellingen van de bekostiging
Personeel regulier en Personeel- en Arbeidsmarktbeleid over de schooljaren
2018-2019 en 2019-2020.

4.7

INVESTERINGSBELEID

KPO Roosendaal beschikt in principe over voldoende liquide middelen om alle
noodzakelijke investeringen in leermiddelen, ICT en inventaris en apparatuur uit
eigen middelen te voldoen. Investeringen in huisvesting worden gefinancierd door
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de hiervoor van de gemeente te ontvangen middelen. Eventuele aanvullende
huisvestingsvoorzieningen komen wel voor rekening van KPO Roosendaal, hierbij
valt te denken aan extra milieubesparende maatregelen.
Jaarlijks wordt per school een investeringsbegroting opgesteld op basis van de
aanwezige activa-registratie en de individuele behoeften van de school. Indien in
enig jaar de op basis van deze investeringsbegroting geplande investeringen naar
verwachting toch een te groot beslag zullen leggen op de binnen KPO Roosendaal
beschikbare liquide middelen, worden deze investeringen alsnog uitgesteld en
beter gespreid in de tijd.

4.8

TREASURY

Beleid
Treasury heeft bij KPO Roosendaal primair als doel het beheren van financiële
risico’s, het behoud van het vermogen ofwel het behalen van een tevredenstellend
rendement op beschikbare financiële middelen, en secundair het reduceren van
financieringskosten. De algehele doelstelling van de treasuryfunctie bij KPO
Roosendaal is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt.
Passend bij deze doelstelling en de verantwoordelijkheid van het bestuur worden
beschikbare middelen - ongeacht het feit of deze zijn verkregen vanuit
overheidsmiddelen - risicomijdend belegd. 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 worden overtollige liquide middelen veelal aangehouden in de vorm
van rentedragende spaarrekeningen en (maand)deposito’s en in veel mindere mate
in laag-risicodragende effecten. Alle aangekochte effecten voldoen aan de “Regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016”.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het treasurybeleid,
waarbij ondersteuning plaatsvindt door de controller. Het treasurybeleid is
vastgelegd in een treasurystatuut, welke is getoetst aan de “Regeling beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016” en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Uitvoering
In 2015 is een beheerovereenkomst aangegaan met Rabobank, wat inhoudt dat
Rabobank alle beheer- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het beheerd
vermogen voor rekening en risico van de stichting mag verrichten. De Rabobank
handelt hierbij in lijn met de overeen-gekomen uitgangspunten individueel
vermogensbeheer, waarin o.a. is vastgelegd dat er een conservatieve
beleggingsstrategie wordt gehanteerd en er wordt belegd conform het Treasury
statuut en de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.
De beleggingsportefeuille bestaat ultimo 2019 uit obligatieleningen met een AAA-,
AA- of een A-rating. De totale waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt
€ 3.920.700, waarbij de looptijden variëren van 3 tot 10 jaar (bron: portefeuille
overzicht Rabobank 31 december 2019).
Splitsing van de waarde van de beleggingsportefeuille naar looptijd is als volgt:
Looptijd < 5 jaar
€ 1.646.790
Looptijd > 5 jaar
€ 2.253.294

4.9

ICT ALS MIDDEL VOOR GOED ONDERWIJS

We hebben een uitgebreide verkenning gedaan naar een ander ICT-platform voor het
onderwijs, dit in navolging van de implementatie van Office 365 in de gehele
organisatie. Uiteindelijk is de keuze gevallen op het platform van de Rolf Groep,
namelijk ZuluConnect. In 2019 is Zuluconnect geïmplementeerd op al onze scholen.
Dit betekent tevens dat we in 2020 e.v. veel aandacht gaan besteden aan de ICTcompetenties van onze leerkrachten. Behalve een goede technische omgeving is
namelijk de leerkracht dé succesfactor voor een effectief werkend ICTonderwijsplatform. Dit betekent tevens dat we afscheid hebben genomen van onze
Skool omgeving. Onze systeembeheerder heeft zoals ieder jaar zorg gedragen voor
het up-to-date houden van de ICT hardware, zowel op de scholen als het
bestuurskantoor.
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Er is een leerkracht als ICT-coach bovenschools werkzaam, die de scholen begeleidt
in de toepassing van ICT ten behoeve van Goed Onderwijs.
Scholen kunnen worden begeleid en ondersteund in de toepassingen van ICT ten
behoeve van Goed Onderwijs. De beginsituatie op het gebied van ICT is op alle
scholen in beeld gebracht en gedocumenteerd. Er is per school geïnventariseerd
welke hard- en software er nu gebruikt wordt, op welke manier ICT-middelen
didactisch worden ingezet, wat het toekomstbeeld zal zijn op ICT gebied per school
en welke ondersteuningsbehoeften hierbij horen. Ook is er tijdens de inventarisatie
aandacht geschonken aan de mediavaardigheden van de medewerkers.
Uit de screening van de beginsituatie zijn conclusies getrokken waaruit vier acties
zijn voortgekomen:
1. Het opzetten van en een impuls geven aan het netwerk van digicoaches
2. Het inrichten van proeftuinen in de KPO Leerplaats
3. Het aansturen van gebundelde trajecten
4. Het aansturen van individuele vraaggestuurde trajecten.
In het schooljaar 2019-2020 is de hele organisatie over op Office365 en ZuluConnect,
zodat alle medewerkers én leerlingen ‘in de cloud’ werken.
Planning 2020
• Kwaliteitsimpuls geven aan het digicoachnetwerk door tijdens de digicoach
bijeenkomsten een gevarieerd aanbod in workshops en cursussen op een
inspirerende wijze vorm te geven zodat het ‘coaching on the job effect’ kan
worden gegenereerd.
• Scholen kennis en ervaring laten opdoen van nieuw aanbod binnen de
onderwijsmarkt, gerelateerd aan ICT en hier ‘proeftuinen’ aan verbinden.
• Het opbouwen van een gedegen netwerk om kennis te delen met externe
partijen over de ontwikkelingen van ICT in het onderwijs.
• Scholen brengen de visie en het plan van aanpak ‘ICT als middel voor Goed
Onderwijs’ in beeld.
• Het bovenschools monitoren, begeleiden en ondersteunen van schoolteams,
directies en digicoaches met het implementatieplan per school als onderlegger.

4.10

COMMUNICATIE

KPO Roosendaal beschouwt ouders en leerlingen als de belangrijkste doelgroepen.
In gezamenlijkheid willen wij ons verantwoordelijk weten voor de ontwikkeling van
het kind en daarover communiceren. Dit vraagt om goed onderwijspersoneel. De
onderwijsgevenden onderhouden immers het eerste contact met ouders en leerling.
Naast deze eerstelijns communicatie informeren wij ouders en andere stakeholders
ook op andere manieren, zoals via websites, nieuwsbrieven, schoolgidsen,
informatiebijeenkomsten etc.
Onze communicatiestrategie ‘voornaam-achternaam’ is op al onze scholen
herkenbaar geworden voor iedereen. Zowel intern de KPO organisatie als extern.
Deze ‘voornaam-achternaam’ strategie vormde ook in 2019 de rode draad binnen
onze interne en externe communicatie.
Ook in 2019 is er veel aandacht geweest voor ons beleid omtrent privacy, dit uiteraard
vanwege de nieuwe AVG die sinds mei 2018 van kracht is geworden.
In 2019 hebben we onze merkenstrategie ‘voornaam – achternaam’ doorontwikkeld
in het licht van de vorming van KPO Kindcentra. Hierbij is behalve onderwijs ook
kinderopvang, buitenschoolse opvang en andere dienstverlening gericht op de
ontwikkeling van kinderen te vinden onder één dak, waarbij onderlinge afstemming
en samenhang tussen dit alles van groot belang is (= de doorgaande lijn).
Verder was er in 2019 aandacht voor de KPO Kidsrun i.s.m. THOR als onderdeel van
de Halve Marathon Roosendaal. Dit in het kader van Goed Onderwijs, wat bij KPO
meer is dan taal en rekenen. Wij spreken over Brede Vorming, waar gezondheid,
sport en bewegen belangrijke onderdelen van zijn.
KPO Roosendaal onderhoudt intensieve en regelmatige contacten met diverse
stakeholders, zowel regionaal als buiten de regio.
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Planning 2020
Voor het jaar 2020 staan de volgende speerpunten op de agenda:
• Het professionaliseren en verder automatiseren van onze interne- en externe
communicatie. Technisch zijn we nu volledig up-to-date, de volgende stap is de
moderne techniek optimaal in te zetten voor kwalitatief goede communicatie.
• Verdere uitbouw van de KPO Leerplaats waarbij inspirerende vormen van
kennisdeling (ontmoetingen/leerplein) zullen plaatsvinden met als doel een
manier van leren tot stand te brengen om tot ander gedrag te komen en te
groeien in ontwikkeling ter verbetering van de prestaties van de kinderen.

Vrijwel alle lokalen zijn uitgerust met digitale schoolborden en elke school is
voorzien van voldoende computers voor kind en leerkracht. De speeltoestellen
welke op de schoolpleinen staan, zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.

5
VHF (Vastgoed,
Huisvesting, Facilitair)

Het juridisch eigendom van de schoolgebouwen en gymzalen ligt bij KPO Roosendaal,
de gemeente Roosendaal heeft het economisch eigendom. Om de exploitatie van
alle gymvoorzieningen sluitend te maken, zijn bijkomende baten voortvloeiend uit
verhuur aan derden nodig. De gymtoestellen zijn voorzien van een
veiligheidscertificaat.
KPO Roosendaal heeft de exploitatie van de Brede School Zwanehof in haar beheer,
dit vraagt extra mankracht. Voor alle multifunctionele ruimten van deze brede
school geldt een op verhuur gericht beleid.
De exploitatie van het vastgoed in de Brede Voorziening de Markiezaten wordt sinds
2016 uitgevoerd door SOZ (Stichting Onderwijsgebouw Zuiderdreef). KPO Roosendaal
heeft een 50% deelneming in SOZ, de andere 50% is in handen van Lowys Porquin
stichting te Bergen op Zoom. SOZ wordt hiermee sinds 2016 gezien als een
verbonden partij en als zodanig toegelicht in de jaarrekening.

Dit deel van het bestuursverslag geeft een toelichting op het VHF beleid en de
beleidsuitvoering van de afdeling in 2019. Als afgeleide van het strategisch
beleidsplan heeft ook de afdeling VHF een jaarplan gemaakt. De focus in 2019 is
gelegd op de nieuwbouw en doordecentralisatie.

5.1

ALGEMEEN

In onderstaande is eerst een aantal algemene VHF zaken beschreven en daarna de
speerpunten van het jaarplan en overige aanpassingen en aanvragen. En als laatste
zal er een doorkijk naar de toekomst worden gegeven.
Om een beeld te krijgen van het KPO vastgoedbestand en de ontwikkeling in
vastgoed huisvesting en facilitair, zijn onderstaande gegevens van belang.
KPO Roosendaal beheert in totaal 23 schoolgebouwen, 10 gymzalen en 4 stuks
tijdelijke huisvesting. Bij 19 scholen zijn PTO (Peuteropvang) en BSO (Buitenschoolse
opvang) voorzien en bij 3 scholen is een KDV (Kinderdagverblijf).
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Voor Zonneboom is een VVE opgericht, de exploitatie van het vastgoed wordt sinds
2018 uitgevoerd door VVE Zonneboom. KPO Roosendaal heeft een 53% deelneming
in VVE, de andere 47% is in handen van Stichting Het Driespan te Etten- Leur.
Meerjaren onderhoud
KPO Roosendaal zorgt door middel van planmatig preventief onderhoud voor haar
gebouwen, alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud, ook voldoen
de gebouwen aan de huidige eisen van veiligheid. Hiervoor wordt voor alle gebouwen
aan de hand van conditiemetingen de staat van het gebouw bepaald, deze
conditiemetingen worden elke 3 jaar uitgevoerd en dienen als onderlegger voor de
(MOP) meerjaren onderhoudsplanning en onderhoudsbegroting.
Om de onderhoudsvoorziening voor alle gebouwen gezond te houden, wordt op
basis van de meerjaren onderhoudsbegroting elke drie jaar ook een nieuwe dotatie
bepaald, waaruit een maandelijkse reservering volgt voor het geplande onderhoud.
Sinds de wetswijziging “overdracht groot onderhoud” in 2015 is ingegaan hebben we
twee voorzieningen, voor binnen en buiten onderhoud, welke beiden op
bestuursniveau worden beheerd.

5.2

VHF JAARPLAN EN BEREIKTE RESULTATEN

Jaarlijks wordt de meerjarenonderhoudsplanning en -begroting bijgesteld en aan
de hand daarvan wordt het jaarplan opgesteld. Het jaarplan wordt, na vaststelling
door het College van Bestuur, door de afdeling uitgezet voor uitvoering. Door het
bestuursbreed uitzetten in de markt van de werken in percelen, worden
schaalvoordelen gehaald.
In 2015 is de afdeling VHF gestart met het bepalen van haar afdelingsvisie, deze in
2016 omgezet naar een eerste jaarplan met speerpunten. Voor het schooljaar
2019-2020 is onderstaande jaarplan opgezet.

VastgoedHuisvestingFacilitair

1

Wat is de context van onze afdeling?

•
•
•
•
•

2

Hoe wil onze afdeling zich onderscheiden?

26 scholen en 9 gymzalen
68% van het gebouwenbestand ouder is dan 40 jaar
De leegstand is met 35% erg groot
Ondersteunend aan het primaire proces
De gebouwen mogelijk belemmerend voor vernieuwde onderwijsconcepten

•

Afdeling Vastgoed, Huisvesting en Facilitair draagt bij aan en is ondersteunend aan een uitdagende,
toekomstgerichte en duurzame (gebouwlijke) omgeving in Kindcentra’s voor kinderen
van 0 tot 12 jr.

Focus
Verbinden

3

Waar sturen wij op (KPO Kaderbrief)?
GOED ONDERWIJS
•
Taakvolwassen professionals
•
Hoge verwachtingen
•
Kind meer centraal in eigen ontwikkeling
•
Sociale veiligheid op school
HRM
•
Gesprekkencyclus
ONDERWIJSONTWIKKELING:
BREDE VORMING EN ICT
•
Zichtbaar bezig met brede vorming
•
Zichtbaar bezig met ICT

ORGANISATIEONTWIKKELING
EN SAMENWERKING
•
Gezonde bedrijfsvoering
•
Werdruk(beleving) verminderen
•
Organisatie van het onderwijs
& klassenmanagement
•
Kindcentrum / dagarrangementen
OUDERS ALS PARTNER
•
Samenwerken met ouders

Borgen

4

Wat zijn onze speerpunten dit jaar?

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

1

Doordecentralisatie Roosendaal

2

Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen

3

Voorbereiding projecten nieuwbouw

4

Nieuwbouw KPO Kindcentrum Jeroen Bosch

5

Implementatie VHF in Afas

Mei

Jun

Jul

In 2019 is wederom KPO breed gekeken naar de optimalisatie en verbetering van het
gebouwenbestand, wat heeft geleid tot de volgende speerpunten, aanpassingen en
aanvragen.
1. Doordecentralisatie Roosendaal
Sinds 2014 zijn we in overleg met de gemeente Roosendaal en alle Roosendaalse
besturen over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. In 2016 hebben
we met alle besturen een gezamenlijk spreidingplan gemaakt voor alle PO scholen
in de gemeente. Eind 2018 hebben we van de gemeente een conceptvoorstel
doordecentralisatie ontvangen met de uitgangspunten van de gemeente over
randvoorwaarden en vergoedingen. In 2019 is hierop door de besturen gereageerd
en is er verder overleg geweest om tot elkaar te komen. Hierop is nog geen
overeenstemming en derhalve is er geen besluitvorming geweest.
2. Nieuwbouw KPO Kindcentrum De Stappen
Voor KPO BS De Stappen in Wouw is vanuit HPO 2019 (Huisvesting Plan Onderwijs)
een genormeerd krediet toegekend* voor vervangende nieuwbouw van de school
Om de school te kunnen bouwen volgens de huidige eisen, ook qua duurzaamheid
en tevens te kunnen faciliteren als volledige Kindcentrum is in overleg met de
gemeente een traject gelopen om het juiste krediet te kunnen vaststellen.
Begin 2019 is op basis van het eerder opgestelde Programma van Eisen en de
stedenbouwkundige randvoorwaarden een start gemaakt met het VO (voorlopig
ontwerp). Medio 2019 is de VO- fase afgerond en in september 2019 werd op basis
van een second opinion op het VO het volledige krediet toegekend door de gemeente.
In december is het DO (definitief ontwerp) afgerond ten behoeve van besluitvorming
in januari 2020.
3. Voorbereiding projecten nieuwbouw
De volgens KPO lange termijn huisvestingsplan ingediende aanvragen voor
HPO2019, zijn door de gemeente toegekend voor voorbereidingskrediet* voor
vervangende nieuwbouw in de wijken Kortendijk, Langdonk/ Kroeven en Centrum/
Burgerhout in Roosendaal en voor KPO BS Berkenveld in Heerle.
4. Nieuwbouw KPO Kindcentrum Jeroen Bosch
Er is een start gemaakt met de initiatieffase van nieuwbouw KPO Kindcentrum Jeroen
Bosch, eind 2019 is een Programma van Eisen ‘light’ gepresenteerd aan de gemeente,
die de projectleiding heeft van het project Groot Mariadal. Dit programma dient als
basis voor een volumestudie ten behoeve van het wijzigingen van het bestemmingsplan.
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5. Implementatie VHF in Afas
Dit speerpunt wordt halverwege het jaar 2020 opgestart.

5.3

6. Aanpassingen en aanvragen
Bij KPO BS Heilig Hart is de peuterspeelzaal geïntegreerd in de school, waardoor
het noodlokaal in de zomer van 2019 verwijderd kon worden.

De nieuwbouwprojecten krijgen vanaf 2020 prioriteit, de nieuwbouwprojecten
volgens het lange termijn huisvestingsplan zullen of via doordecentralisatie of via
HPO verder worden uitgerold.

De brandweer heeft, in opdracht van de gemeente als handhaver, controles op de
meeste scholen uitgevoerd. Geadviseerde aanpassingen in gebruik, bouwkundig en
installatietechnisch zijn uitgevoerd in samenwerking met de scholen.

Volgens het lange termijn huisvestingsplan zijn HPO2020 aanvragen ingediend bij
de gemeente voor krediet * voor vervangende nieuwbouw van 10 scholen, in de
wijken: Kortendijk, Langdonk/ Kroeven en Centrum/ Burgerhout in Roosendaal en
voor KPO BS Berkenveld in Heerle.

Het verduurzamen van de MOP en duurzaamheid hebben nauwe betrokkenheid met
de doorgang van de doordecentralisatie. Uit het onderzoek in 2018 naar de mogelijke
invalshoeken van het duurzaamheidsthema voor onze stichting, is gebleken dat de
grootste duurzaamheidsslag op huisvestingsgebied het terugdringen van de
leegstand naar aanleiding van de leerlingkrimp is. De realisatie hiervan is reeds
sinds 2015 ingezet door het afstoten van drie gebouwen en diverse noodlokalen
(lange termijn), de renovatie en nieuwbouw van twee van onze gebouwen (lange
termijn) en het aantrekken van meer huurpartners (korte termijn). Duurzaamheid
zal verder geëffectueerd worden bij realisatie van het lange termijn huisvestingsplan
(door middel van doordecentralisatie, dan wel via het HPO). Voor de
nieuwbouwprojecten is een kwaliteitskader opgesteld welke uitgaat van een GPR
score van minimaal 7,5 en vanaf 2020 BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw).
Bij het uitvoeren van vervangingsonderhoud wordt natuurlijk gekozen voor
energiezuinige en duurzame materialen. Bij KPO (V)SO De Kameleon in Roosendaal
is een subsidie ontvangen voor het plaatsen van zonnecollectoren, deze zijn medio
2018 geplaatst. Bij de Brede Voorziening de Markiezaten in Bergen op Zoom is een
subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnecollectoren.
De samenwerking met Kober is gebouwlijk verder uitgerold en inmiddels zijn bijna
alle PTO en BSO groepen heringericht.
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PLANNING 2020

Wat gaan we in 2020 en verder doen?

Het duurzaamheidsthema zal worden gedefinieerd en uitgerold, dit in relatie tot de
afspraken doordecentralisatie en MOP.
In samenwerking met de afdeling Financiën & Control zal de VHF administratie in
AFAS vorm krijgen.
Met de gemeente zal de doordecentralisatie verder besproken worden en hopelijk
zal er inhoudelijk overeenstemming worden bereikt.
*Bij doorgang van de doordecentralisatie zullen toegekende HPO kredieten worden
verrekend.

exploitatieresultaat, terwijl de meerjarenbegroting tot doel heeft om op hoofdlijnen
inzicht te geven in de resultaat- / vermogensontwikkeling en om eventuele financiële
risico’s te signaleren.

6

Continuïteitsparagraaf

Verder gaat de meerjarenbegroting uit van de huidige (bekende) wet en regelgeving,
waarbij het risico is dat de realisatie daarvan in toekomst altijd zal afwijken, ook
mede omdat de praktijk weerbarstig is. Er is niet gewerkt met scenario’s, noch
hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om de meerjarenbegroting te
beoordelen.

EFFECT VAN COVID-19

KPO Roosendaal heeft een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode
2020-2022 als doel om inzicht te geven in de vermogensontwikkeling van de stichting
op de middellange termijn en het signaleren van mogelijke financiële risico’s. De
meerjarenbegroting 2020-2022 geeft derhalve op hoofdlijnen inzicht in de
toekomstige baten en lasten voor de komende drie kalenderjaren. De Raad van
Toezicht heeft deze meerjarenbegroting goedgekeurd op 21 juni 2019.
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De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op
ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. De
effecten van deze crisis op de lange termijn ontwikkelingen op globaal en nationaal
niveau zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit alles legt een zware druk op de
organisatie en het personeel. Het in snel tempo ontwikkelen van digitale
lesmethodes, digitaal lesgeven en nog tal van initiatieven die binnen de organisatie
zijn uitgerold hebben veel energie en aanpassingsvermogen gevergd van het
personeel. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van onze taak als
onderwijsinstelling.
De financiële impact van COVID-19 is voor de totale baten, het resultaat en de
liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt, daar de financieringsstromen zijn
gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde (en eventuele andere) mogelijke financiële
effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende meerjarenbegroting geen
rekening gehouden.

Het algemene uitgangspunt van deze meerjarenbegroting is de vastgestelde
kalenderjaarbegroting 2019, met dien verstande dat voor de meerjarenbegroting
het going-concern-principe als uitgangspunt wordt gehanteerd. Oftewel: begroot
zijn alleen die baten en lasten welke met het continueren van de hoofdactiviteit van
KPO Roosendaal, oftewel het geven van onderwijs en direct daaraan te relateren
activiteiten, gemoeid zijn.

De impact van het pakket aan maatregelen dat door de overheid is genomen om het
virus te bestrijden hebben grote impact op KPO, met name onderwijskundig. De
financiële impact van COVID 19 op korte/middellange termijn en het verwachte
effect hiervan op het resultaat en onze liquiditeitspositie wordt als beperkt
ingeschat. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.2.

In de vastgestelde kalenderjaarbegroting en jaarcijfers wordt wel rekening
gehouden met deze bewuste uitgaven op het gebied van innovatie en
kwaliteitsverbetering. Reden hiervoor is dat in de kalenderjaarbegroting /
jaarrekening een zo volledig mogelijke weergave wordt gegeven van het (verwachte)

Voorop staat dat alle mogelijke maatregelen genomen zullen worden om de
medewerkers en leerlingen te beschermen en risico’s zo veel mogelijk te beperken
of te mitigeren. Hierbij wordt de continuïteit van de instelling zoveel als mogelijk
gewaarborgd. Er zijn meerdere maatregelen getroffen:
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•

•

•

•

Alle scholen zijn als gevolg van de aangescherpte (overheids)maatregelen
vanaf 16 maart gesloten. Het onderwijs is vanaf 16 maart overgegaan ‘van
onderwijs naar opvang’, wat betekent dat wij dagelijks op diverse locaties
noodopvang hebben georganiseerd (opvang van kinderen van vitale beroepen
en opvang van kwetsbare kinderen).
Het onderwijs wordt sinds 16 maart op afstand verzorgd, met alle daar aan
gerelateerde aanpassingen. Vanaf 11 mei zijn de scholen weer (deels) open,
weliswaar in een aangepaste vorm passend binnen het kabinetsbesluit en de
RIVM richtlijnen en in goede afstemming met de verschillende
medezeggenschapsraden. Vanaf maandag 8 juni gaan de scholen weer
volledig open.
De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8. Het
schooladvies (gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen
jaren) wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school. Het
schooladvies kan niet worden heroverwogen.
Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, indien de
werkzaamheden dit toestaan.

In dit stadium zijn de financiële gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten echter zeer
beperkt (tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening). Wij zullen het
beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen
tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk
voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen
in gevaar te brengen.
Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis
is het niet mogelijk om de toekomstige financiële gevolgen op dit moment
betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van de duur, de
ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet.
Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn
geen continuïteitsrisico. De bekostiging van het onderwijs loopt gewoon door en
KPO verkeert in een gezonde financiële situatie.
De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat
en liquiditeit op de korte termijn zeer beperkt. Hierbij is geen sprake van een
materiële onzekerheid omtrent de continuïteit.
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ALGEMENE UITGANGSPUNTEN EN RELEVANTE ONTWIKKELINGEN
Gezien het meerjarenperspectief van de begroting zijn bij het opstellen ervan een
aantal uitgangspunten geformuleerd c.q. aannames gedaan. Deze uitgangspunten
en aannames zijn uitgebreid toegelicht in de Meerjarenbegroting 2020-2022
inclusief toelichting. Hiernaar wordt verwezen.
De belangrijkste uitgangspunten bij de meerjarenbegroting zijn hieronder
weergegeven, gesplitst naar uitgangspunten welke met name van invloed zijn op
de meerjarenexploitatie respectievelijk de meerjarenbalans.
Exploitatie
1. Going concern principe: begroot zijn alleen die baten en lasten welke met het
continueren van de hoofdactiviteit van KPO Roosendaal, oftewel het geven van
onderwijs en direct daaraan te relateren activiteiten, gemoeid zijn.
2. Deze meerjarenbegroting is in juni 2019 opgesteld. Eventuele wijzigingen in het
beleid door een wijziging in de samenstelling van de regering zijn hierin dus
niet meegenomen. In deze begroting is er dus vanuit gegaan dat het huidige
beleid onveranderd, met de huidige bekostigingsvoet wordt doorgezet.
3. Een van de belangrijkste variabelen in de meerjarenbegroting is de verwachte
terugloop van het leerlingaantal. De verwachte ontwikkeling van het
leerlingaantal in de komende vier schooljaren is bepaald op basis van door
schooldirecties opgestelde prognoses.
4. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de benodigde formatiekrimp
als reactie op de verwachte krimp in leerlingaantallen voor de komende jaren
en de hieruit voortvloeiende daling van de rijksbijdragen.
5. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt er door OCW een nieuwe systematiek
gehanteerd voor de verdeling en toekenning van de onderwijsachterstandsmiddelen. Verdeling van de OAB-middelen vindt plaats op basis van een
achterstandsscore, welke jaarlijks per school door het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) zal worden berekend. Landelijk gezien blijft het beschikbare
budget voor onderwijsachterstandsmiddelen gelijk, maar de nieuwe
verdelingssystematiek leidt op bestuursniveau bezien tot herverdeeleffecten.
Voor KPO Roosendaal geldt overigens dat er sprake is van een positief
herverdeeleffect vanwege de relatief hoge achterstandsscore van de gemeente
Roosendaal e.o. in relatie tot andere gebieden. De verruiming van dit budget is
verwerkt in de meerjarenbegroting.
6. In de meerjarenbegroting is eenvoudshalve de aanname gedaan dat de
huisvestingskosten, leermiddelen en de overige materiële lasten constant

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

blijven op een gelijk niveau aan 2019. Er is geen rekening gehouden met een
kostendaling als gevolg van de krimp.
De verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal, waarmee rekening is
gehouden in de meerjarenbegroting is zichtbaar in onderstaande tabel.
Er is geen rekening gehouden met prijsindexatie, niet aan de baten- en niet aan
de lastenkant.
Balans
Het verloop van de materiele vaste activa is bepaald in functie van de
meerjareninvesteringsbegroting 2020-2022, waaruit zowel de verwachte
afschrijvingskosten als de geplande investeringen over deze jaren zijn af te
leiden.
De financiële vaste activa, vorderingen en kortlopende schulden zijn in de
meerjarenbalans eenvoudshalve gelijk gesteld aan de begroting 2019. De
liquide middelen lopen terug als gevolg van de begrote exploitatietekorten in de
komende jaren alsmede de geplande investeringen.
Het verloop van de voorziening groot onderhoud is bepaald in functie van het
meerjarenonderhoudsplan.
De verwachte exploitatieresultaten in de komende jaren zijn gemuteerd op de
algemene reserve. Er worden geen andere mutaties in de reservepositie
verwacht.
Voor de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting wordt verwezen naar
hoofdstuk 5 van dit bestuursverslag alsmede naar onderstaande passage over
relevante ontwikkelingen.

Naast deze algemene uitgangspunten zijn er ook een aantal relevante ontwikkelingen
te noemen die van invloed (kunnen) zijn op het meerjarenperspectief van de stichting.
Deze zijn hieronder toelicht, waarbij tevens is vermeld op welke wijze deze in de
meerjarenbegroting zijn verwerkt.
Werkdrukakkoord en additionele middelen
Op 9 februari 2018 is het Werkdrukakkoord gesloten waarin is vastgelegd dat er op
termijn structureel € 430 miljoen extra beschikbaar wordt gesteld voor het
verminderen van de werkdruk in het primair onderwijs. De eerste tranche, zijnde
€ 237 miljoen voor de gehele PO-sector, is beschikbaar gekomen vanaf schooljaar
2018-2019. De tweede tranche is vervroegd beschikbaar gekomen vanaf 2019-2020,
wat een verruiming van het werkdrukbudget van € 262.000 met zich mee bracht.
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Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is het uitgangspunt gehanteerd dat
deze additionele middelen volledig worden ingezet en zullen leiden tot een verhoging
van de formatielasten of andere exploitatielasten. Zowel de extra baten als de extra
lasten zijn derhalve cijfermatig niet in de meerjarenbegroting verwerkt.
Doordecentralisatie Huisvesting
Volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting staat nog steeds op de
planning. Doordecentralisatie van onderwijshuisvesting betekent dat KPO
Roosendaal de schoolgebouwen overneemt van de gemeente en daarmee het
economisch eigendom van het vastgoed verkrijgt.
Passend onderwijs
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs loopt de bekostiging van de lichte en
zware ondersteuning van leerlingen via het regionale Samenwerkingsverband.
Voor de komende jaren geldt dat er een landelijke verevening zal plaatsvinden om
hiermee meer gelijkheid in de verdeling van het landelijke ondersteuningsbudget
over de verschillende samenwerkingsverbanden te bereiken.
Voor het Samenwerkingsverband Moerdijk, Roosendaal e.o. (PO3002) geldt een
negatieve verevening van ruim € 700.000. De meerjarenbegroting van dit
Samenwerkingsverband geeft voldoende ruimte om deze verevening op te vangen.
We zijn er in de Meerjarenbegroting dan ook over het algemeen vanuit gegaan dat
de huidige budgetten vanuit het Samenwerkingsverband voor gelijke omvang
beschikbaar zullen blijven voor KPO Roosendaal weliswaar rekening houdend met
de verwachte ontwikkelingen van de leerlingaantallen.
Zware ondersteuning op leerling niveau wordt slechts bekostigd op basis van
aanvraag en indicatie van bovenbestuurlijke arrangementen (BBA). Na toekenning
wordt het budget ingezet voor de gevraagde extra ondersteuning van de leerling,
waarbij het uitgangspunt is dat dit budgetneutraal plaatsvindt. Om deze reden is er
ook voor gekozen zowel de te verwachten baten als lasten in het kader van de BBA’s
niet in de meerjarenbegroting op te nemen.
Uitvoering en implementatie strategische ambities
In de begroting van het Ministerie van OCW voor het jaar 2016 zijn forse extra
budgetten beschikbaar gesteld voor het Onderwijs, in navolging op de eerder
gesloten akkoorden (Nationaal Onderwijsakkoord, regeerakkoord Rutte II). Deze
middelen zijn bedoeld voor het realiseren van de gemaakte afspraken in het
Sectoraal Bestuursakkoord 2014 en worden, in de vorm van een bedrag per leerling,

toegekend vanuit de herziene regeling Prestatiebox Primair Onderwijs 2015-2020.
Deze middelen zijn budgetneutraal in de meerjarenbegroting opgenomen, wat
betekent dat hier uitgaven in het kader van het realiseren van strategische ambities
tegenover staan. Deze uitgaven hebben een incidenteel karakter en zullen slechts
plaatsvinden voor zover hier voldoende bekostiging tegenover staat. Met andere
worden: de Prestatiebox middelen zullen slechts worden aangewend ter financiering
van incidentele kosten en leiden derhalve niet tot financiële risico’s.
Verwachte ontwikkelingen in het leerlingaantal
Een van de belangrijkste variabelen in de meerjarenbegroting is de verwachte
terugloop van het leerlingaantal. De verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal
in de komende vier schooljaren is bepaald op basis van door schooldirecties
opgestelde leerlingprognoses.

Realisatie Prognose Prognose

Prognose

Prognose

BRIN

School

1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

03UM

Berkenveld

86

86

90

101

97

06WJ

Heilig Hart

59

57

49

52

49

08PB

De Stappen

270

269

265

279

273

16ZJ

Fatima

276

277

279

266

272

16ZZ

Joseph

162

163

162

161

166

17AM

De Cortendijck

94

100

105

107

110

17BH

De Blokwei

127

129

124

123

117

17BY

Het Talent

115

116

110

103

103

17CI

Vondel

243

243

243

243

240

17CT

De Watermolen

75

71

73

79

75

17DW

Jeroen Bosch

364

360

350

352

348

17EF

de Vlindertuin

352

352

334

322

310

17EP

De Linde

119

111

104

95

85

17EZ

De Saffier

149

155

159

169

176

17FJ

Klaverweide

294

281

261

264

240

17FR

De Appel

177

177

178

179

178

21OX

De Heiberg

312

313

315

313

325

23CM

Lavoor
Heulberg

175

170

180

182

181

23CM

HBG

59

60

60

60

60

23CM
23CM

Lavoor
Morelberg

137

137

138

137

135

totaal bao

3.645

3.627

3.579

3.587

3.540

14CK

De Sponder

159

170

172

170

172

16LO

Kameleon

265

280

280

280

280

totaal so

424

450

452

450

452

TOTAAL

4.069

4.077

4.031

4.037

3.992

% krimp

-0,2%

0,2%

-1,1%

0,1%

-1,1%

De verwachte ontwikkeling in de leerlingaantallen vraagt om bijstelling van de
formatie om de balans tussen de leerlingaantallen, de hieruit voortvloeiende OCW
baten en de formatielasten te behouden.
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In de meerjarenbegroting is dan ook rekening gehouden met het volgende verloop
in de formatie, uitgaande van de per 31 december aanwezige formatie:
Kengetal per 31 december
Management en directie*
Onderwijsgevend personeel (OP)
Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
WTF totaal (excl. tijdelijke vervanging)
Leerlingaantallen per 1 oktober

2019

2020

2021

2022

16

18

18

18

261

262

262

262

90

91

91

91

368

371

371

371

4.077

4.031

4.037

3.992

NB: De ontwikkeling van de formatie is pro rato toegerekend aan de verschillende functiegroepen, op
basis van de verhouding tussen het aantal WTF dat in 2019 in de verschillende functiegroepen was
aangesteld ten opzichte van het totale aantal WTF in 2019.
*Aanname hierbij is dat de huidige vacante directiefuncties zullen worden ingevuld.

Conclusie meerjarenbegroting
Het streven van KPO Roosendaal is een sluitende meerjarenbegroting, maar de
meerjarenbegroting 2020-2022 laat zien dat dit voor de komende jaren niet het
geval is. We moeten ons tegelijkertijd wel realiseren dat dit mede komt door de
uitgangspunten en (conservatieve) aannames van onze meerjarenbegroting, zoals
in deze notitie beschreven. Voor de begrote tekorten in de meerjarenbegroting zijn
een aantal oorzaken te noemen.
Kleine dorpsscholen (KPO BS Berkenveld en KPO BS Heilig Hart)
De kleine dorpsscholen kampen al jaren met tekorten. Beide scholen zijn volop
bezig met het anders, efficiënter, organiseren van het onderwijs om hiermee op
termijn opnieuw een financiële gezonde situatie voor de scholen te kunnen bereiken.
De implementatie van nieuwe onderwijsconcepten zal in 2020 en 2021 gaan leiden
tot kostenbesparingen. Maar vanuit de realiteit moeten we wel constateren dat de
dorpsscholen naar de toekomst nooit een sluitende begroting kunnen bereiken. We
zijn dan ook met de gemeente in overleg over de gezamenlijke verantwoordelijkheid
in het behoud van de dorpsscholen.

Verder is op te merken dat in bovenstaande kengetallen alleen vaste en tijdelijke aanstellingen zijn
betrokken, voor zover sprake is van reguliere formatieruimte. Dit in afwijking van de tabellen met
personele kengetallen zoals opgenomen in hoofdstuk 3, waarin ook de tijdelijke of korttijdelijke
aanstellingen in het kader van ziektevervanging zijn meegenomen.

Voor 31 december 2019 kan de onderstaande aansluiting gemaakt worden.
2019
WTF totaal 31/12/2019
Tijdelijke vervanging ihkv ziekte
WTF totaal 31/12/2019

368
1
369

Bron Dyade

De verwachte ontwikkeling in de leerlingaantallen alsmede de daaruit voortvloeiende
bijstelling van de formatie heeft, rekening houden met de gekozen uitgangpunten en
gedane aannames, geleid tot een meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting
2020-2022 inclusief meerjarenbalans en de ontwikkeling van de kengetallen zijn
weergegeven aan het eind van dit hoofdstuk.
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KPO basisschool Lavoor
Naast een forse terugloop van het aantal leerlingen, kampt Lavoor met
huisvestingsproblematiek. Per 1 augustus 2018 is er 1 locatie gesloten, Lavoor is
daarmee teruggegaan naar 2 locaties. Maar de school wordt echter voor maar 1
locatie materieel bekostigd vanuit OCW. De instandhouding, het onderhoud en
gebruik van een locatie brengt ca. € 50.000 aan huisvestingskosten met zich mee.
Dit levert een structureel tekort op.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn de twee locaties van Lavoor (Heulberg en Morelberg)
organisatorisch en financieel gescheiden. Beiden locaties beschikken over een
eigen directie en een eigen team met als doel een betere aansturing en profilering
van de locaties te kunnen realiseren.
In de meerjarenbegroting 2020-2022 zijn bovengenoemde taakstellingen verwerkt
als ‘Effecten interventies’ om hiermee te komen tot een bijgesteld / verwacht
resultaat over deze jaren.

Meerjarenbegroting 2020-2022
Aangezien er binnen KPO Roosendaal geen sprake is van majeure investeringen
(>15% van totale baten) is de meerjarenbegroting voor de periode 2020 tot en met
2022 opgesteld.
Saldo baten en lasten

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2023

Baten
3.1. Rijksbijdragen OC&W

2019

2020

2021

2022

5.217.432

5.217.432

5.217.432

5.217.432

339.600

339.600

339.600

339.600

Vaste activa

5.557.032

5.557.032

5.557.032

5.557.032

1.3. Vorderingen

2.312.977

2.312.977

2.312.977

2.312.977

1.4. Effecten

3.900.084

3.900.084

3.900.084

3.900.084

9.100.660

9.075.228

9.063.349

8.960.427

Activa
1.1. Materiële vaste activa
1.2. Financiële vaste activa

31.358.557

29.751.388

29.779.398

29.717.153

3.2. Overige overheidsbijdragen

526.133

436.080

436.080

436.080

1.5. Liquide middelen

3.5. Overige baten

793.508

466.735

466.735

466.735

Vlottende activa

15.313.721

15.288.289

15.276.410

15.173.488

32.678.198 30.654.204

30.682.214

30.619.968

Totale activa

20.870.753

20.845.321

20.833.442

20.730.520

13.776.815

13.751.383

13.739.504

13.636.582

2.2 Voorzieningen

3.229.957

3.229.957

3.229.957

3.229.957

2.3 Kortlopende schulden

3.863.981

3.863.981

3.863.981

3.863.981

20.870.753 20.845.321

20.833.442

20.730.520

Totaal baten

Passiva

Lasten
4.1. Personele lasten

24.532.970

24.233.434

24.283.952

24.361.145

955.960

998.325

1.049.554

1.050.462

4.3. Huisvestingslasten

2.889.694

2.572.952

2.571.602

2.572.952

4.4. Overige materiële lasten

2.923.534

2.912.984

2.909.984

2.909.984

4.2. Afschrijvingen

Totaal lasten

30.815.092 30.894.543

2.1 Eigen vermogen

Totale passiva

31.302.158

30.717.695

Totaal Saldo baten en lasten

1.376.040

-63.491

-132.878

-274.575

Saldo Overigen

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

5.1 Financiële baten

169.581

51.060

51.060

51.060

Totaal Baten

169.581

51.060

51.060

51.060

5.2 Financiële lasten

14.620

13.000

13.000

13.000

Totaal Lasten

14.620

13.000

13.000

13.000

NB: De hierboven opgenomen meerjarenbalans en kengetallen zijn ontleend aan de Meerjarenbegroting

154.961

38.060

38.060

38.060

2020-2022 zoals opgesteld in juni 2019 met de balans 2019 als uitgangspunt. Verder is belangrijk om op

1.531.001

-25.431

-94.818

-236.515

82.940

133.593

-11.878

-102.922

Baten

Lasten

Totaal Saldo Overigen
Totaal
Verwacht resultaat

1.531.001

-25.431

NB: De eventuele financiële gevolgen van COVID 19 zijn niet opgenomen in deze meerjarenbegroting.
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Financiële kengetallen

signaleringswaarde
onderwijsinspectie

2019

2020

2021

2022

solvabiliteit (incl voorzieningen)

<30%

81%

81%

81%

81%

liquiditeit (current ratio)

<0,75

4,00

4,00

3,90

3,90

< 5% - 20 %

40%

42%

45%

45%

weerstandsvermogen
rentabiliteit
Huisvestingsratio

Effecten interventies 2020 e.v.
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De meerjarenbalans en de ontwikkelingen van de kengetallen zien er daarbij als volgt uit:

3-jarig < 0%
2-jarig < -5%
1-jarig < -10%
Groter dan 10%

4,60% -0,08% -0,04% -0,30%
9,2%

8,4%

8,4%

8,4%

te merken dat de eventuele financiële gevolgen van COVID 19 hierin niet zijn opgenomen.
Ook in de komende jaren blijven de kengetallen die informatie geven over de vermogenspositie van KPO
Roosendaal, met uitzondering van de rentabiliteit, ruim boven de signaleringsgrenzen die de Inspectie
van het Onderwijs hanteert bij het beoordelen van de kengetallen binnen PO sector.

7
Beknopt verslag
Prestatiebox 2019

KPO Roosendaal heeft vanuit het Ministerie van OCW over het schooljaar 2018-2019
een bedrag van € 790.755 ontvangen in het kader van de Prestatiebox Primair
Onderwijs. Voor het schooljaar 2019-2020 is een bedrag toegekend van € 799.436 in
het kader van de Prestatiebox Primair Onderwijs. Dit betekent dat er voor
kalenderjaar 2019 zo’n € 794.372 aan middelen beschikbaar waren.
De middelen die via de Prestatiebox Primair Onderwijs beschikbaar zijn gekomen,
zijn bedoeld als:
1. bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van
opbrengstgericht werken onderscheidenlijk professionalisering van leraren en
schoolleiders die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd (voor BAO en SBO).
2. bijzondere bekostiging voor het realiseren van activiteiten in het kader van
opbrengstgericht werken op de onderdelen taal en rekenen, toetsen in relatie
tot de voortgangsregistratie en professionalisering van leraren en schoolleiders
(voor (V)SO)
3. subsidie voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van
cultuureducatie
In de afgelopen jaren is er binnen KPO Roosendaal vanuit het Strategisch Beleidsplan
bijzondere aandacht uitgegaan naar investeringen in Goed Onderwijs, waaronder de
kwaliteit van de basisvaardigheden rekenen en taal, het resultaat gericht werken, de
verdere professionalisering van de leerkracht, de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg.
In 2019 zijn de middelen vanuit de Prestatiebox Primair Onderwijs ingezet voor extra
investeringen op het gebied van het onder meer verhoging / monitoring
onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, binden en borgen jonge leerkrachten,
professionalisering medewerkers, ICT in het onderwijs en brede vorming.
De KPO Onderwijsgroep speelt ook een steeds belangrijkere rol in de
professionalisering van onze medewerkers, waarbij interne expertise wordt ingezet
en het leren van en met elkaar centraal staat. In totaal heeft KPO Roosendaal in 2019
een bedrag van zo’n € 332.000 geïnvesteerd in de professionalisering van onze
medewerkers. Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 2
van dit verslag.
Als laatste is stichtingsbreed op jaarbasis een bedrag van € 80.000 ingezet voor
culturele activiteiten.
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8

werkdrukbeleving op de school te verlagen. Dit is vertaald naar een bestedingsplan
op schoolniveau, dat vervolgens ter goedkeuring is voorgelegd aan de P-MR. Alle
bestedingsplannen hebben de instemming van de P-MR ontvangen.

Verantwoording
middelen
werkdrukverlaging

De extra middelen zijn in het jaar 2019 nagenoeg geheel ingezet voor het bekostigen
van extra personeel, zowel onderwijsgevend personeel als onderwijsondersteunend
personeel. De bestedingen in kalenderjaar 2019 zijn onder te verdelen naar de
volgende categorieën:
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag (kalenderjaar 2019)
753.944

Materieel

2.330

Professionalisering

2.512

Overig

0

Totaal

758.786

Daarnaast zijn er in 2019 stichtingsbreed een aantal niet-financiële maatregelen
genomen ter verlaging van de werkdruk. Deze hebben betrekking op het omgaan
met het groepsplan, het omgaan met het HGPD-groei document alsmede de
systematiek voor het verdelen en toewijzen van taken in schoolteams.

KPO Roosendaal heeft vanuit het Ministerie van OCW over het schooljaar 2018-2019
een bedrag van € 634.488 en over het schooljaar 2019-2020 een bedrag van
€ 895.506 ontvangen ten behoeve van werkdrukverlaging. Dit betekent dat er voor
kalenderjaar 2019 een bedrag van zo’n € 743.000 beschikbaar was. De extra
middelen ter verlaging zijn op schoolniveau toegekend en worden ook volledig op
schoolniveau ingezet.
Om te komen tot een bestedingsplan voor deze middelen, heeft het Directieberaad
allereerst in algemene zin de mogelijke werkdrukverhogende factoren alsmede
maatregelen die hierop genomen zouden kunnen worden geïnventariseerd.
Vervolgens zijn de schooldirecties in gesprek gegaan met de teams om voor de
eigen school in kaart te brengen welke oorzaken er zijn voor de beleving van
werkdruk en vooral ook welke oplossingen of maatregelen er mogelijk zijn om deze
werkdrukbeleving te verlagen. Samen met het team heeft de directie vervolgens
bepaald op welke wijze de extra middelen kunnen worden inzet om de
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Het effect van deze maatregelen op de werkdruk(beleving) is lastig vast te stellen.
Wel is er eind 2018 / begin 2019 een medewerkerstevredenheidsonderzoek
uitgevoerd waaruit is gebleken dat zowel management als medewerkers
overwegend positiever zijn dan 3 jaar geleden over de maatregelen die worden
genomen om fysieke en mentale werkdruk niet te hoog te laten oplopen.

9
Verslag van de
Raad van Toezicht

Het primaire doel van KPO Roosendaal is het realiseren van een optimale
ontwikkeling van de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd. In 2019 heeft het
bestuur samen met alle medewerkers van KPO weer alles op alles gezet om dit
doel te realiseren. De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds een punt van
aandacht als het gaat om het aantrekken en behouden van leerkrachten voor het
primair onderwijs. Ook voor KPO blijft dit een punt van aandacht.
Naast de start van de ontwikkeling van het Kindcentrum de Stappen wordt er hard
aan de weg getimmerd rondom de herontwikkeling van Groot Mariadal, waar de
Jeroen Bosch school bij betrokken is. De doordecentralisatie van huisvesting vanuit
de gemeente naar KPO Roosendaal heeft in 2019 helaas niet tot overeenstemming
geleid. De verwachting is dat met het doorzettingsvermogen vanuit het College van
Bestuur van KPO Roosendaal hier in 2020 een definitieve uitspraak over zal komen.
De Raad van Toezicht bedankt het College van Bestuur ook dit jaar weer voor haar
inspirerende en enthousiaste inzet en kijkt uit naar de realisatie van deze en andere
belangrijke mijlpalen die bijdragen aan de realisatie van de ambities van KPO in het
komende jaar.
Rol van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van KPO Roosendaal heeft statutair een drietal taken:
• het uitoefenen van toezicht op het College van Bestuur en de organisatie,
• het vervullen van een klankbordfunctie voor het College van Bestuur en
• het vervullen van het werkgeverschap voor het College van Bestuur.
Naleving wet- en regelgeving
De naleving van wet- en regelgeving krijgt op gepaste wijze aandacht. Op lopende
thema’s staat de RvT structureel stil bij de vraag of KPO Roosendaal voldoet aan de
eisen.
Beleid
De RvT heeft jaarlijks ten minste vijf vergaderingen met het College van Bestuur
waarin onder meer financiële en strategische zaken aan de orde komen als controle
op fraude, jaarverslag, begroting, meerjarenbegroting en meerjarenbestuursformatieplan. Ook de strategisch veelomvattende thema’s als de samenwerking
met Kober Kinderopvang en de doordecentralisatie van huisvesting worden
standaard elke vergadering besproken. In 2019 hebben we besloten om geen
aanvullende thema’s uit het Toezichtskader te agenderen, omdat deze in de
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afgelopen twee jaren allemaal aan de orde zijn geweest en het opnieuw agenderen
ervan leidt tot een herhaling van zetten. Daarnaast is de zwaarte van de dossiers
rondom huisvesting en doordecentralisatie reden geweest om vooral hier de focus
op te leggen. Voorafgaand aan de gezamenlijke vergaderingen met het CvB heeft de
RvT drie keer een eigen vergadering georganiseerd.
In 2019 is veel aandacht geweest voor de effecten van de krappe arbeidsmarkt op de
organisatie van KPO Roosendaal. Het structurele lerarentekort leidt ook bij KPO tot
uitdagingen. Daarnaast is expliciet aandacht geweest voor het thema
onderwijskwaliteit en de nieuwe berekeningswijze van de eindopbrengsten.
Bij de bestuursdag in juni is het jaarverslag met de leden van het Management
Team besproken en hebben we gezamenlijk vooruitgeblikt naar diverse
ontwikkelingen (HR, financiën, onderwijs). Tijdens de middag heeft de voorzitter van
de Raad van Toezicht het startschot gegeven voor de KPO Kidsrun voor de VSOkinderen van De Kameleon in Bergen op Zoom.
Onderwijsinhoudelijke thema’s
Naast de beleidsmatige thema’s worden in elke vergadering ook onderwijsinhoudelijke
thema’s besproken. Daarbij is aan de orde gekomen het driejaarlijkse
kwaliteitsonderzoek onder ouders, leerlingen en leraren, kwaliteitsdenken binnen
KPO en de data-analyse van de M-toetsen.
Kwaliteit en continuïteit
De RvT heeft aandacht voor de continuïteit en kwaliteit van het CvB van KPO
Roosendaal. Niet alleen door dit thema te bespreken vanuit het toezichtkader tijdens
een van de vergaderingen, maar ook vanuit de Resultaat & Ontwikkelgesprekken
die zijn gevoerd met beide afzonderlijke CvB-leden door de remuneratiecommissie.
Audit commissie
In 2019 is de audit commissie, bestaande uit twee leden van de RvT, enkele malen
bijeen geweest om de begroting, de meerjarenbegroting en de jaarrekening met de
controller en het CvB lid (met de financiële portefeuille) in detail te bespreken,
waarna deze documenten door de RvT leden van de audit commissie nader zijn
toegelicht aan de RvT.
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Samenstelling van het team
De Raad van Toezicht van KPO Roosendaal bestaat uit een vijftal leden, te weten:
mw.mr. J.C. van den Bosch MBA (voorzitter), dhr. C.J.T.M. Maas (vicevoorzitter), dhr.
ing. E.L.M. Dinkgreve, dhr. drs. P.S.M. van den Boom en mw.mr. J. Stuurman. In het
kader van het rooster van aftreden heeft de Raad van Toezicht heeft een
beoordelingscyclus georganiseerd rondom de heer drs. P.S.M. van den Boom en op
basis daarvan besloten over te gaan tot herbenoeming voor een tweede termijn
(2019-2022).
Interne checks and balances
De RvT heeft in 2019 een tweetal vergaderingen van de GMR bijgewoond. Daarnaast
is in wisselende samenstelling een viertal scholen bezocht (Berkenveld, Heilig Hart,
Klaverweide Cortendijck) waarbij leden van de Raad van Toezicht in gesprek gingen
met de directeur en een rondleiding op de school kregen.
Permanente educatie
In 2019 heeft de Raad van Toezicht in tweetallen twee verschillende cursussen bij de
VTOI respectievelijk Het Nationaal Register gevolgd, te weten ‘Toezien op
Huisvesting’ en ‘ICT in het onderwijs’. Twee leden hebben de inspiratiesessie in
november bijgewoond waarbij Erik Scherder als spreker optrad.
Zelfevaluatie
Vanwege het rooster van aftreden waarbij drie leden (inclusief de voorzitter en
vicevoorzitter) in januari 2021 tegelijkertijd aftreden, is besloten om de zelfevaluatie
onder leiding van Theo Schraven als externe begeleider te houden. Daarbij zijn,
naast de praktische aanpak rondom het rooster van aftreden en het aantrekken van
nieuwe leden, tevens als thema’s besproken de communicatie tussen RvT en CvB
(in het bijzonder de invulling van de rol van sparringpartner) en de rol die de RvT kan
spelen in het benutten van kansen voor KPO.
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