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1 Inleiding 

De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting CPOB en de thema’s die 

wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.  

Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we (ook) welke 

middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO).  

Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds 

terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en 

evalueren. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad.  

De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de 

actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk 

verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. 

2 Schoolbeschrijving 

Gegevens van de stichting   

Naam stichting: Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard 

Bestuurder H. Huibers  

Adres + nr.: Grotebrugse Grintweg 52  

Postcode + plaats: 4005 AJ  Tiel  

Telefoonnummer: 0344-617122  

E-mail adres: info@cpob.nl  

Website adres: www.cpob.nl  

Gegevens van de school   

Naam school: Kon. Julianaschool ( SBO) 

Directeur: M.van der Schee en  
F. Blaauwendraad 

Adres + nr.: Oranje Nassaulaan 41  

Postcode + plaats: 4101 JS Culemborg 

Telefoonnummer: 0345512951 

E-mail adres: m.vanderschee@cpob.nl f.blaauwendraad@cpob.nl 

Website adres: www.julianaschool-culemborg.nl 

De directie van de Kon. Julianaschool (SBO) bestaat uit twee directeuren. De directie vormt samen met de intern begeleiders en 

orthopedagogen het managementteam (MTZ) van de school. Onze school wordt bezocht door 142 leerlingen en telt 11 groepen, 

een TOPklas, een ZMLgroep en een Taalklas voor nieuwkomers. De school heeft twee locaties. 

De doelgroepbeschrijving kunt u vinden in de bijlage. 

Bijlagen 

1. Flyer KJS 
2. Schoolgids en kalender 

3 Sterkte-zwakteanalyse 

Onze school kent een aantal sterke kanten, maar ook een aantal zaken die aandacht vragen. In schema: 
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STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL 

Sterk betrokken en deskundig team.  
Kwaliteit van de school: excellent GOED, beoordeling inspectie 

2017 en 2019.  
Hoge verwachtingen, hoge opbrengsten. 

Sterke groei, de school start in 2019 met 2 extra groepen.  
Werken met een dependance en nieuw personeel: alle inzet is 

gericht om de kwaliteit, teamspirit en eenheid te 
bewaken. 

KANSEN BEDREIGINGEN 

Bekostiging SO-leerlingen biedt mogelijkheden: kleinere 

groepen.  
Meer expertise van buiten in de school: voor gedrag, taal en 

ZML-leerlingen. 

Te kort aan deskundige leraren bij ziekte personeel, dit 

veroorzaakt werkdruk in team.  
Samenwerking SO- en VO-scholen nog niet optimaal. 

Samenwerking zorg/gemeente nog in de kinderschoenen. 

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening houden: 

1. Kwaliteit op hoog niveau houden, ook met de komst van nieuwe leerkrachten door groei van de school. 
2. Eenheid team bewaren, ook met een dependance. 
3. Expertise SO en inhuren deskundigen inzetten tgv de leerlingen en deskundigheid leerkrachten. 
4. Samenwerking VO, bezoeken SBO/SOscholen en samenwerking zorg en gemeente optimaliseren. 

4 Risico's 

In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de school, het 

personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per beleidsterrein en de voorgenomen maatregelen. 

Risicoanalyse 

  I M P A C T   

K  
A  
N  
S 

 Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5) 

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden 

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden 

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog 

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog 

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog 

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid 

Omschrijving Kans Impact Risico 

Verbreding SBO vraagt kennis en kunde Groot (4) Maximaal (4) 

Hoog 
   

Maatregel: Scholing, uitwisseling en coaching  Kosten: 5.000  

Risicoanalyse Personeelsbeleid 

Omschrijving Kans Impact Risico 

Professionalisering team en nieuwe collega's Groot (4) Gemiddeld (3) Midden 
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Maatregel: Scholingsannbod 2019/2020.  Kosten: 50000,-  

Risicoanalyse Organisatorisch beleid 

Omschrijving Kans Impact Risico 

Werken op 2 locaties Klein (2) Gemiddeld (3) 

Midden 
  

Maatregel: Extra overlegmomenten, minder effectieve uren Kosten: 10.000  

Risicoanalyse Financieel/materieel beleid 

Omschrijving Kans Impact Risico 

Investering TOPklas Middel (3) Maximaal (4) 

Midden 
  

Maatregel: Meer leerlingen buiten CPOB bezoeken TOPklas Kosten: 50.000  

Investering nieuwe locatie Zeer groot (5) Gemiddeld (3) 

Hoog 
  

Maatregel: inrichting nieuwe locatie Kosten: 50.000  

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid 

Omschrijving Kans Impact Risico 

De school opereert op een hoog niveau. Invalleerkrachten zijn moeilijk binnen te halen en 

missen de kwaliteit. Dit kan verlies opleveren en/of werkdruk 
Groot 
(4) 

Gemiddeld 
(3) 

Midden 
   

Maatregel: Extra betaling invallers,  Kosten: 

10.000 
 

Samenwerking SO en Voscholen noodzakelijk voor doorontwikkeling Middel 
(3) 

Gemiddeld 
(3) 

Midden 
   

Maatregel: School openstellen en SO scholen bezoeken. Netwerken  Kosten: 

1000 
 

5 De missie van de school 

De Kon. Julianaschooll is een christelijke speciale basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.  
Onze missie is: “ Wij geloven in de unieke mogelijkheden van elk kind ” De KJS wil 

aan leerlingen optimale begeleiding bieden door hen: 

Een veilige en gezonde leeromgeving aan te bieden waarbinnen zij zichzelf kunnen ontplooien en tot hun recht kunnen 

komen   
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Hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, voor elkaar en voor hun leefomgeving  Hen voor te 

bereiden op een zelfstandige en zinvolle rol in de samenleving.  

6 Onze parels 

Onze school levert de kwaliteit GOED op alle inspectie indicatoren  (zie het Kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie 2019).  

Op onze school tonen we aan dat we toevoegde waarde hebben voor onze leerlingen (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots 

zijn we op onze parels: 

 Parel Standaard 

 Op onze school leren we gezond gedrag aan, is er veel aandacht voor welbevinden, 

natuur& milieu, bewegen en gezonde voeding 

OP1 - Aanbod 

 
Op onze school werken de leraren samen in leerteams, bespreken we per bouw de 

leerlingen en de groepsplannen en zijn we verantwoordelijk voor elkaar. 

KA2 - Kwaliteitscultuur 

 
Op onze school hebben we hoge verwachtingen, berekenen we 2x per jaar de 

leerwinst van de leerlingen en handelen daar naar. Streven naar een resultaat dat 

20% boven de voorlopige inspectienorm ligt en meten ook de sociale competenties 

OR1 - Resultaten 

 
Op onze school hebben directie, zorgteam en leerkrachten goed zicht op wat er in 

de klas speelt. Worden de Coellijsten 2x per jaar afgenomen en streven we naar 

een score van min. 85% goed op pedagogisch en didactisch handelen. 

OP3 - Didactisch handelen 

 Op onze school vinden we samenwerking belangrijk: Samenwerking VO 

orientatieklas/ pilot VO/ SO-scholen en zorginstanties. 

KA2 - Kwaliteitscultuur 

 Op onze school maken we gebruik van moderne methodes. Het aanbod is ook 

gericht op onze zwakkere en sterkere leerlingen. 

OP1 - Aanbod 

 
Op onze school werken we doelgericht aan hoge opbrengsten, zowel t.a.v ZIEN als 

voor CITO. De doelen zijn zichtbaar op school- groeps- als individueel niveau. 

OR1 - Resultaten 

 Op onze school vinden we integratie belangrijk en handelen er naar: 
Taalklas, TOPKlas en ZML/SOleerlingen 

OR2 - Sociale en maatschappelijke 

competenties 
[geen wettelijke eisen] 

7 De grote doelen voor de komende vier jaar 

 Streefbeelden 

1. 
Op onze school staan de vakken rekenen en taal hoog op de agenda. De school investeert in kennisuitwisseling, scholing, 

onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en het aanleren van vaardigheden tav het werken met leerlijnen en nieuwe 

methodes. 

2. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

gedragsproblematiek 

3. Op onze school zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces en werken we met een portfolio. 

4. Op onze school meten we de doelen die we gesteld hebben m.b.t.burgerschap 
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5. Op onze school bieden we een passend aanbod aan voor zowel de didactische als de sociaal-emotionele ontwikkeling voor 

leerlingen met uiteenlopende problematieken en niveaus. 

6. Op onze school bereiken we de door onszelf gestelde doelen op zowel sociale als didactische ontwikkeling van de 

leerlingen. 

8 Onze visie op lesgeven 

De school stelt hoge eisen aan het didactisch handelen van leerkrachten. Er heerst een cultuur van voortdurende reflectie en 

verbetering. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen, schoolleiding heeft hoge verwachtingen van teamleden. 

Hierdoor liggen de resultaten al jaren ruim boven landelijke gemiddelden en inspectienormen. 

Het cognitieve leren gaat hand in hand met het sociaal-emotionele leren. Leerkrachten stimuleren het welbevinden, de 

autonomie en de betrokkenheid van leerlingen zodat zij in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen. Er wordt veel aandacht 

besteed aan het neerzetten van een positieve en taakgerichte werksfeer in elke groep. In alle groepen wordt gewerkt volgend het 

Effectieve directe instructie model, zijn leerdoelen zichtbaar in de klas en worden kinderen betrokken bij hun eigen leerproces. 

De didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten worden meerdere keren per jaar geobserveerd aan de hand van 

de COEL lijst (CED groep observatielijst effectief leerkrachtgedrag).  

9 Onze visie op identiteit 

De stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB) is een onderwijsorganisatie met 16 scholen voor 

basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs.  

Onze slogan “Best Bijzonder” geeft aan dat CPOB vanuit christelijke uitgangspunten en persoonlijke betrokkenheid een 

onderwijsorganisatie wil zijn waar het voor iedereen plezierig is om te leren en te werken, waar goed onderwijs wordt gegeven en 

waar we samen met alle betrokkenen een open dialoog voeren ter versterking van onze verbondenheid en kwaliteit. 

CPOB wil betekenisvol en onderscheidend zijn en blijven en dat realiseren door vanuit de visie de kinderen die aan ons zijn 

toevertrouwd centraal te stellen. Ons handelen is gericht op “groeien en leren”, daarbij rechtdoend aan de eigenheid van elke 

leerling.  

Ons onderwijs richt zich op cognitieve, de sociale en de brede ontwikkeling van de leerlingen. In het kader van de sociale 

ontwikkeling hechten we veel waarde aan de ontwikkeling als persoon, aan de omgang met zichzelf, de ander en de omgeving. 

Wie zijn kansen in de maatschappij wil benutten, moet zich als persoon kunnen ontwikkelen en zijn positie ten opzichte van 

anderen in de samenleving vinden. Het onderwijs helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn en willen worden, wat ze belangrijk 

vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld om hen heen verhouden. Ze ervaren dat ze trots mogen zijn op wat ze gemaakt of 

geleerd hebben. Leerlingen leren zelfstandig keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen. Ze 

ontwikkelen een ondernemende, initiatiefrijke houding: ze worden weerbaar (gemaakt), krijgen zelfvertrouwen en leren dat het 

plezierig is om samen met anderen tot een mooi resultaat te komen. 

CPOB-scholen geven uitdrukkelijk en herkenbaar vorm aan de levensbeschouwelijke identiteit met het doel kinderen ervaring op 

te laten doen met de christelijke traditie. Er is ruimte en aandacht voor voor de eigen culturele en godsdienstige achtergrond van 

kinderen die zijn opgegroeid met andere tradities en godsdiensten. Er is ruimte voor pluriformiteit binnen het christelijk profiel 

van de school.  

10 Onderwijskundig beleid 

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers.  

Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld 

De school neemt in het dagelijks leven van de kinderen een grote plaats in. Eén van de eerste dingen die wij belangrijk vinden is 

dat we op school positief en respectvol met elkaar omgaan; dat geeft veiligheid. Wij accepteren dat ieder kind verschilt in talent, 

tempo en temperament en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. De vertrouwensrelatie tussen de 

leerkracht en de kinderen onderling is voor ons een belangrijk onderdeel van het ‘samen school zijn’. Er is veel ruimte voor 

complimenten en aandacht voor datgene wat goed gaat. 
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Met behulp van de methode De Vreedzame School werken we in alle groepen aan het versterken van vaardigheden op sociaal-

emotioneel gebied. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 

democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 

voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen 

zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Er is veel aandacht 

voor het aanleren van goed gedrag; hoe ga je om met elkaar, hoe los je conflicten op een goede manier op? In de pauzes zorgen 

mediatoren uit de bovenbouw ervoor dat conflicten tussen kinderen uit de onderbouw samen worden opgelost, in principe 

zonder tussenkomst van volwassenen. Mocht dit toch nodig zijn dan zijn er volwassenen beschikbaar om te helpen. 

In alle groepen worden dezelfde regels gehanteerd. Deze zijn zichtbaar in de klassen en de school. De schoolregel die als basis 

gehanteerd wordt is: 'wat ik zeg en doe is leuk voor de ander'. Door middel van rollenspel en gedragslessen worden regels 

aangeleerd. 

Onze school onderscheidt zich van andere scholen voor speciaal basisonderwijs door een breed en rijk aanbod om de totale 

ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Aandacht voor de brede ontwikkeling gaat niet ten koste van de resultaten op de 

cognitieve vakken. De school gelooft erin dat stimuleren van de leervoorwaarden voor leerlingen het verschil kan maken in de 

leerprestaties. De school besteedt als Gezonde School veel aandacht aan gedrag en gezondheid. Deze gebieden worden zodanig 

geïntegreerd binnen de school dat er een optimaal leer- en ontwikkelingsproces door kinderen kan worden doorgemaakt. In de 

resultaten en eindopbrengsten zien we terug dat onze aanpak werkt. Het didactisch onderwijsaanbod is gebaseerd op leerlijnen, 

passend bij de uitstroomniveaus. Het aanbod is vastgelegd in het groepsplan, dit plan wordt 2 keer per jaar opgesteld. De 

planning op leerling- en groepsniveau is terug te vinden in de groepsmappen en weekplanningen. De doelen op schoolniveau zijn 

vastgelegd in het schoolplan en zijn uitgangspunt voor het plannen van het onderwijsaanbod in de groepen.  

De doelen zijn ambitieus. Alle leerlingen worden vanaf hun start op leerroute 2 ingeschaald, passend bij een uitstroomniveau op 

VMBO-B niveau of voor leerlingen met een gemiddelde intelligentie daarboven, op het niveau van VMBO-TL. In principe worden 

de doelen tot en met groep 5 bepaald aan de hand van deze leerroutes en worden kinderen pas vanaf groep 6 op leerroute 3 

geplaatst, met uitstroomperspectief PRO. Op deze manier is het referentieniveau 1F voor het grootste gedeelte van de leerlingen 

het streefniveau. Het aanbod op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden is gebaseerd op de vaardigheden die centraal 

staan in ZIEN! PO. De vaardigheden worden op individueel niveau en groepsniveau aangeleerd en versterkt met behulp van de 

handelingssuggesties. 
Deze zijn gebaseerd op leerlijnen met doelen en gekoppeld aan het aanbod van de Vreedzame School. 

De vakken, methodes en toetsen die we gebruiken hebben we opgenomen in de schoolgids (zie bijlage).  

Voor taalonderwijs gebruiken we de methodes Ik en Ko(groep 1 en 2), Veilig Leren Lezen (groep 3) en Estafette (groep 4-8), Taal 

op Maat en Woordbouw; bij het Rekenonderwijs gebruiken we Wereld in getallen (groep 3-8). Voor de overige vakken: zie 

kwaliteitshandboek KJS 

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt –op basis van de leerlingenpopulatie- veel aandacht in ons curriculum. In ons 

taalbeleidsplan hebben we beschreven hoe we omgaan met leerlingen met taalachterstand.  

In het algemeen krijgen zij extra instructie, extra aanbod en extra tijd. Voor de invulling en verantwoording zie Kwaliteitshandboek 

. 

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet veel tijd en aandacht besteden aan 

rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is 

geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom is er veel aandacht voor het aanleren van het 

getalbegrip in de onderbouw, richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen) en 

hebben we gekozen voor de methode Wereld in getallen. In de bovenbouw zijn we een pilot gestart met Snappet. Voor verdere 

informatie zie Kwaliteitshandboek 

Wereldoriëntatie vinden wij van groot belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed 

ontwikkelen. Wereldoriëntatie willen wij zoveel mogelijk in samenhang aanbieden, in thema's die uitnodigen tot onderzoeken en 

nadenken. Wij gebruiken de geïntegreerde methode BLINK waar leerlingen zelf actief en onderzoekend aan de slag gaan. Er wordt 

gewerkt met thema's en de 21st century skills zijn logisch geïntegreerd, per thema komen meerdere vaardigheden aan bod. Om 

kerndoel dekkend te werken zijn er enkele aanvullingen op de methode BLINK. 
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Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele 

aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat 

ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast vinden we het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor 

kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen 

reflecteren. De Kon. Julianaschool doet actief mee met de Brede schoollessen in cultuur tijdens en na schooltijd. Tevens heeft de 

school een muziekdocent in dienst en organiseert 2x per jaar de kunstweken o.l.v. een beeldend kunstenaar.  

Leerlingen in groep 7 en 8 bezoeken jaarlijks het Rijksmuseum of het Stedelijk museum. 

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, Opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en 

handen. We geloven dat gezonde kinderen beter presteren. Voldoende beweging stimuleert de gezondheid en het welbevinden. 

Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. 

De school heeft het vignet bewegen en sport van de Gezonde school en besteedt veel tijd aan beweging. Tijdens de lessen 

worden er elke dag beweegspelletjes gegeven, er is een vakdocent beweging en de Daily Mile vindt 2x per week plaats vanaf 

groep 4. Ook zijn de stagiaires van de school actief tijdens de pauze in het aanleren van spelletjes en beweegactiviteiten. 

In alle groepen staan sta-tafels om afwisselend te kunnen staan of zitten tijdens het werken. Er zijn deskbikes om bewegen en 

leren te kunnen combineren. Het groene schoolplein nodigt eveneens uit tot bewegen.  

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen 

daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten wetenschap en techniek 

leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken 

en te ontwerpen. 

Het vak komt zowel aan bod tijdens de lessen wereldoriëntatie vanuit de methode BLINK als daarnaast tijdens techniekactiviteiten 

in kleine groepjes. 

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende 

internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Wij geven het vak in de groepen 7 en 

8. 

Leertijd.  

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren 

van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. We zien actief toe op het voorkomen van tijdsverlies 

en de juiste verdeling van de leertijd over de vakgebieden en de dagen van de week. 

Daarnaast vinden we dat leerlingen die zich niet volgens hun OPP ontwikkelen extra leertijd in een bepaalde vakgebied moeten 

ontvangen. Dit realiseren we door in het groepsplan op te nemen op welke momenten en hoeveel leertijd er extra wordt 

gegeven. 

De leertijd per vakgebied is vastgelegd in het kwaliteitshandboek van de school en staat eveneens in de schoolgids. 

Wij hebben voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld en deze vertaald in concrete 

gedragsindicatoren. De leraren weten daardoor wat “goed” onderwijs inhoudt en laten dit ook zien, zie de waardering van de 

inspectie. De indicatoren zijn opgenomen in een observatie-instrument COELlijst 2.0 (CED Observatielijst effectief 

leerkrachtgedrag) en vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: 

veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) 

instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht. De COELlijst wordt 2x per jaar afgenomen, observaties vinden 

meerdere keren per jaar plaats door directie en het MTZ.  

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken 

handelingsgericht (HGW), met groepsplannen. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van 

hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we de 

basisgroep, het verdiept arrangement en het intensief arrangement. Doelen voor de vakgebieden zijn vastgelegd en passend bij 

leerlijnen en uitstroomniveaus (OPP) van de leerlingen.  

De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep. De 

instructie wordt gegeven aan de hand van het model  Effectieve Directe Instructie.De groeps-  en leerlingbesprekingen vinden per 

bouw plaats zodat collega's elkaar kunnen ondersteunen. 

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met 

verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun 
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leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het LVS ParnasSys (cognitieve ontwikkeling) en 

het LVS Zien (sociale ontwikkeling). Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze 

doelen (normen/verwachtingen).  

Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij, en waar nodig geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan 

staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) [zie bijlage] staat 

beschreven welke basisondersteuning we kunnen leveren en welke extra ondersteuning. 

Onze school kent een vastgelegde cyclische zorgstructuur.  

We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (2x per jaar, 

na de midden- en eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en 

het leraargedrag), de ontwikkeling van de subgroepen. De groepsbesprekingen worden gevoerd met alle leerkrachten van 

desbetreffende bouw en geleid door de IB-er.  

Voor de leerlingbespreking geldt dezelfde formule maar worden casussen ingebracht en besproken waar de ontwikkeling 

stagneert en wat de interventies (kunnen) zijn om de achterstand te verhelpen. Intern begeleiders zijn coach van de leerkracht, 

de orthopedagoog speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de leerkrachten. Zie verder het document zorgstructuur 

van de school. 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling, dat zo veel 

mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen.   

Onze gespecialiseerde school richt zich op het geven van speciale ondersteuning voor SBO en SO-leerlingen in 
Culemborg e.o. en streeft er naar de zorgleerlingen uit Culemborg zoveel mogelijk huisnabij onderwijs te  geven. 

De KJS is een van de voorzieningen voor speciale zorg binnen het samenwerkingsverband BePO. Onze school is door het SWV 

erkend als SBO+ school, wat betekent dat er zowel leerlingen met een SBO indicatie als met een SO indicatie passend onderwijs 

kunnen ontvangen op onze school. 

Op onze school starten we met het  opstellen van het OPP voor elke leerling bij binnenkomst. Daarmee stellen we gaandeweg het 

uitstroomprofiel van de leerling vast. Dit OPP bespreken we met de ouders en vanaf groep 6 ook met de leerlingen. 

Op onze school zorgen we voor een transparant verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van 

de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem en de methode gebonden toetsen. De resultaten worden ingevoerd in het LVS 

ParnasSys. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage.   

Doelstellingen op de toetsen zijn gebaseerd op het uitstroomniveau en het daarbij passende leerrendement van de leerlingen. 

Deze worden vastgelegd in het OPP. 

Ouders en leerlingen worden op de ouderavonden ( 3x per jaar)  geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle 

leerlingen mee aan de eindtoets (Route 8). Ouders krijgen in dat jaar ook het definitieve  VO-advies voor hun kind. In de groepen 

6 en 7 wordt het voorlopige uitstroomadvies al besproken. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. 

We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We 

achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot 

passend (en succesvol) vervolgonderwijs. We hebben normen vastgesteld, passend bij de verschillende leerroutes en 

uitstroomniveaus. 

Op onze school werken we resultaatgericht: we gebruiken hierbij leerlingdoelen, groepsdoelen en schooldoelen. Leerkrachten 

stellen doelen vast in groepsplannen en werken cyclisch volgens het model van HGW. Jaarlijks analyseren we een overzicht van 

normen en toetsuitslagen (zie bijlage). Op basis van een analyse stellen we interventies vast.  

 Kwaliteitsindicatoren 

 Op onze school besteedt structureel aandacht aan gezond gedrag, aan levensbeschouwing, sociale ontwikkeling en 

maatschappelijke ontwikkeling (burgerschap)  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] 

2. Op onze school laten we sociaal gedrag zien 

3. Op onze school werken we thematisch, onderzoekend en met gebruik van 21ste eeuwse vaardigheden 

4. Op onze school geven we passend onderwijs, niet alleen voor SBOleerlingen 



School voor Speciaal Basisonderwijs Koningin Juliana 

Schoolplan 2019-2023 12 

5. Op onze school hanteren we met het IGDI-model 

 Op onze school werken we resultaat gericht en hebben we hoge verwachtingen  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR1 - Resultaten 

7. Onze school zorgt voor een breed aanbod met behulp van eigentijdse methodes 

8. Op onze school delen we de schoolresultaten met ouders en leerlingen 

 Op onze school zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg 

Beoordeling 

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,79 

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,9 

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,85 

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,89 

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8) 4 

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 4 

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 4 

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,83 

Aandachtspunt Prioriteit 

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs hoog 

De leerinhouden zijn evenwichtig en in samenhang verdeeld over de leerjaren hoog 

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling hoog 

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit hoog 

11 Personeelsbeleid 

Binnen CPOB vinden we de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de kwaliteit van een school. 

We beschouwen de directeuren als de leraren van hun team: ze geven leiding aan de schoolontwikkeling, maar ook aan het leren 

van de leraren.  
Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde schoolleiders) in de eerste plaats voor hun eigen professionele 

ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren.  
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap: ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling 

en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders zorgen ervoor, dat ze de leraren 

uitdagen en stimuleren om zich passend te ontwikkelen.  
Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken ze onderscheid tussen startbekwame, 

basisbekwame en vakbekwame leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn. 

Dat ze beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren.  
We verwachten van de leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling (bekwaamheidsdossier en dat ze 

deze ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden 

we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of taak) beschikt onze stichting over een taak-functiebeschrijving. Ook aan 

deze categorie personeel worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van 

leerlingen. 
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Kwaliteitszorg in het onderwijs is ook voor CPOB een belangrijk item. Omdat goed onderwijs staat of valt met goed 

(onderwijs)personeel, richt CPOB zich niet alleen op de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie, maar juist ook van zijn 

belangrijkste kapitaal: de medewerkers. 
Essentieel bij het ontwikkelen van medewerkers is het gesprek tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren, en 

het maken van goede afspraken over wederzijdse verwachtingen. In het belang van de organisatie en van de medewerker.  
Om dit proces te faciliteren, hanteert CPOB de gesprekscyclus waarvan het beoordelingsgesprek een belangrijk onderdeel 

uitmaakt. 
Zie in de bijlage de gesprekscyclus CPOB. 

Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. Daarom werken we met 

zogenaamde professionele leergemeenschappen  leerteams en met werkgroepen. Op deze wijze is geborgd dat de leraren 

betrokken zijn bij het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school. 

Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn, en start per direct met de ontwikkeling van de bekwaamheid. De leraren 

houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio (als belangrijk onderdeel van het bekwaamheidsdossier). De schoolleider is 

geregistreerd schoolleider. 

Een startende leerkracht krijgt (naast de uren duurzame inzetbaarheid  en een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op jaarbasis) een 

mentor (eerste aanspreekpunt voor praktische zaken gedurende het eerste schooljaar)  en een coach (begeleiding van de 

startende leerkracht). 

Zie de bijlagen: 

1.Beleid Startende leerkracht CPOB 

2. Beleidsdocument start-, basis- en vakbekwaam.  

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het basismodel.  

Vóór de zomervakantie wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of 

lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. 

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (via "mijn 

academie" en bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset 

en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing.  

Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. 
Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering. 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Op onze school is het taakbeleid helder beschreven 

 Op onze school besteden we gericht aandacht aan scholing (professionalisering)  
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur 

Beoordeling 

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) 

12 Organisatiebeleid 

Onze school is een van de 17 scholen van de Stichting CPOB. De directie geeft –onder eindverantwoordelijkheid van de Stichting 

CPOB- leiding aan de school. De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het 

beleid.  

De directie wordt bijgestaan door drie bouwcoördinatoren, 2 IB-er, 1 orthopedagoog, 1 RT-er, 3 logopedisten en een ICT- 

coördinator.  

De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een ouderraad en een MR. Op Stichtingsniveau is er een 
GMR. 
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Binnen de school kennen we de structuur van "bouwen". Een bouw bestaat uit verschillende groepen. De onderbouw bestaat uit: 

groep 1 t/m 4 

De bovenbouw bestaat uit: groep 5 t/m 8 

Wij proberen de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden (12-15 leerlingen) en in de boven-bouw is het maximum 

aantal 18 . 

. Bij het indelen van de groepen worden ieder jaar zorgvuldige afwegingen gemaakt. De leerlingen worden ingedeeld op basis van 

de volgende criteria:  

- Leeftijd van de leerlingen 

- De onderwijsbehoeften van de leerlingen 

- Het niveau van zelfstandigheid van de leerlingen 

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. In enkele gevallen wordt er groepsdoorbroken 

gewerkt. 

Op onze school werken we met het 5 gelijke dagen-model en hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8: we starten ’s 

morgens om 8.30 uur en eindigen de lessen om 14.00 uur. 

Gelet op het schoolklimaat, vinden we het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de 

medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een 

school die open staat voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken bij de dagelijkse 

gang van zaken. 

De school wil een school zijn waar kinderen, team en ouders met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden 

elkaar treffen op basis van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect voor elkaar. De school gelooft 

erin dat juist de veiligheid een voorwaarde is om tot leren te komen. Door vele activiteiten gericht op het voortdurend behouden 

en versterken van klimaat en veiligheid lukt het de school al jarenlang de veiligheidsbeleving van ouders, leerlingen en teamleden 

te waarborgen. Dit zien we terug in de jaarlijkse monitoring, waarop goede resultaten worden behaald. Het behalen van het 

certificaat Excellente school, gebaseerd op het aantoonbare effect van de aandacht voor gezond gedrag en veiligheid, toont aan 

dat de school vergeleken met andere scholen ambities waarmaakt en hierin excelleert.  

Op de indicator sociale veiligheid beoordeelde de onderwijsinspectie de school met een score Goed. 

In het kader van veiligheid beschikt de school over een aandachtsfunctionaris. Zij is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat 

om pesten, zij coördineert het pestbeleid en zorgt voor de actualisatie en uitvoer van het veiligheidsbeleid (zie Veiligheidsplan). 

Haar taken zijn vastgelegd in een functie-omschrijving. De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van 

leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt (zie 

Veiligheidsplan). 

De school beschikt over een registratiesysteem: de aandachtsfunctionaris registreert ongevallen en incidenten). Een incident 

wordt geregistreerd als de aandachtsfunctionaris inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De 

aandachtsfunctionaris analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met de 

directie, op basis daarvan verbeterpunten vast. 

De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: 

hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt daarnaast over een methode 

voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: de Vreedzame school. De lessen sociaalemotionele ontwikkeling staan in het teken van 

de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. In het leerlingvolgsysteem ZIEN houden we de resultaten bij, analyseren deze en 

passen ons handelen aan. 

De school bevraagt de leerlingen jaarlijks op veiligheidsbeleving met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst die valide en 

betrouwbaar is. De gegevens worden aangeleverd bij de inspectie. Ouders en leraren worden 1 x per jaar bevraagd op veiligheid. 

De uitkomsten worden geanalyseerd en voorzien van verbeterpunten. 

Beoordeling 

De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten in groep 6 t/m 8 met behulp van de vragenlijst van Scholen op de kaart. 

Omschrijving Resultaat 
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waardering leerlingen 7,9 

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe) 

vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid geïnformeerd over aspecten van sociale 

veiligheid. De school beschikt over 5 BHV’ers. 

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen en reguliere scholen. Deze samenwerking is m.n. gericht op 

informatie-uitwisseling over deze zorgleerlingen en het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we samen met 

vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – 

school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school). Met betrekking tot leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkings-verband en met zorgpartners en wijkteams. Tenslotte 

werken we constructief samen met de gemeente; afspraken in het kader van de lokale educatieve agenda en m.b.t. 

vroegschoolse educatie voeren we loyaal uit. 

Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de algemeen 

menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor 

de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouders is het van 

belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. 

Op onze school werken we met een school-oudersovereenkomst waarin wordt vastgelegd welke verwachtingen er zijn van de 

samenwerking tussen de school en de ouders. 

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit 

dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het 

voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waaraan we leerlingen 

leveren en zijn een pilot gestart met het VO, waardoor we hier meer zicht op krijgen en de doorgaande lijn tussen PO en VO 

hopen te versterken. 

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement 

staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. In het 

reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die 

we in de schooladministratie vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-todate is. Het reglement staat op onze website en de 

hoofdlijnen staan in onze schoolgids. 

 We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen van plaatsing op de 

basisschool sprake van een warme overdracht. 

We werken eveneens samen met het medisch kinderdagverblijf en de voorschoolse dagbehandeling van Kentalis. 

Onze school beschikt niet over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: de school is vanaf 08.15 uur open voor 

leerlingen (en ouders).  Momenteel hebben we te maken met een aantal aanbieders van naschoolse opvang, te weten SKPC en 

Natuurlijk Avontuurlijk. Deze organisaties halen de kinderen op school op.  

 Kwaliteitsindicatoren 

1. Op onze school is er sprake van een veilig en een prettig schoolklimaat 

2. Op onze school is er sprake van een duidelijke organisatiestructuur 

3. Het schoolklimaat is sterk gericht op de ontwikkeling van de leraren 

4. Onze school werkt effectief samen met diverse partners 

5. Onze school is een veilige school 

Beoordeling 

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 4 

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 4 

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 3,67 

Aandachtspunt Prioriteit 
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De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen hoog 

Behouden van veiligheid met een sterk groeiende en minder homogene populatie. hoog 

13 Financieel beleid 

Het financieel beleid van CPOB is er op gericht dat beleid en financiën zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Hierbij is het 

nadrukkelijk zo dat de financiën het beleid moeten volgen. Ons financieel beleid staat niet geïsoleerd van al ons andere beleid. 

Het is verbonden met de overige beleidsterreinen binnen de organisatie. Aansluiting van het financieel beleidsplan met de 

strategische beleidsplannen en schoolplannen is een vereiste.  

Het financieel beleid is gericht op een optimale en efficiënte inzet van middelen om onze gestelde doelen te realiseren. Het 

voeren van een gezond financieel beleid op korte en lange termijn, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau is een belangrijk 

principe.  
Op een aantal gebieden heeft CPOB er voor gekozen zaken bovenschools te organiseren. Dit met name om risico’s centraal af te 

dekken of om efficiëntie te bereiken. Daarnaast is er sprake van beleid op bestuursniveau. De scholen van CPOB maken deel uit 

van één organisatie, die als geheel streeft naar een hoogwaardig onderwijsaanbod. 

Uitgangspunt binnen CPOB is dat gelden in voldoende mate beschikbaar moeten zijn voor het primaire proces, in de wetenschap 

dat overhead en gezamenlijke bovenschoolse activiteiten bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsproces. 
(zie bijlage). 

De financiële positie van de school wordt 1x per jaar doorgesproken met de stafmedewerker van CPOB 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. De schoolleiding beheert de financiën effectief 

2. De schoolleiding beheert de financien doelmatig 

3. De schoolleiding beheert de financien rechtmatig 

Beoordeling 

geen 

Omschrijving Resultaat 

Financiële positie van de school is goed goed / uitstekend 

14 Kwaliteitszorg 

De scholen van onze stichting plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een systeem voor kwaliteitszorg (zie de 

bijlage) en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de school en de 

medewerkers. We beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onlosmakelijk, omdat ons personeel de kern van kwaliteit 

vormt. In beginsel werken alle scholen vanuit de PDCA-cyclus.  

Ze hebben hun kwaliteit beschreven (zie ook de schoolplannen) en handelen daarnaar. Vervolgens beoordelen ze (zelfevaluatie) 

regelmatig – conform de meerjarenplanning - of de kwaliteit van de school in orde is. Ook laten ze hun kwaliteit systematisch 

door ouders en leerlingen beoordelen met behulp van vragenlijsten. Tenslotte beoordelen de scholen elkaar via een systeem voor 

collegiale consultatie. Op basis van de beoordelingen worden er verbeterpunten gekozen en nader uitgewerkt (zie daarvoor de 

jaarplannen van de scholen). Gelet op de documenten die een rol spelen bij kwaliteitszorg geldt: alle scholen werken met een 

schoolplan, een jaarplan en een jaarverslag.   

Op bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de onderwijsresultaten, het lesgeven (de 

onderwijsleerprocessen), de zorg en begeleiding en het schoolklimaat (m.n. veiligheid). Tijdens de 

managementrapportagegesprekken zijn de kwaliteitszorg van de school, de resultaten, de diverse beoordelingen en de 

verbeterplannen prominente gespreksthema’s. Indien de monitoring uitwijst, dat de onderwijskwaliteit tekort schiet, dan worden 

– na analyse - verbeteringen doelgericht doorgevoerd.  

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren van onze 

persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team).  

Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) 

handelen. 
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Onze school heeft op 13 februari 2019 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de 

bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school meer dan op orde 

is: onze school heeft een basisarrangement ( goed). 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is gehouden in april 2019.  

Beoordeling 

De Quick Scan wordt per 2021 jaarlijks afgenomen conform de meerjarenplanning (WMK) 

Omschrijving Resultaat 

Onderzoek veiligheid goed / uitstekend 

Onderzoek leiderschap goed / uitstekend 

Onderzoek werksfeer goed / uitstekend 

De vragenlijst voor medewerkers is afgenomen in april 2019. De leraren zijn gemiddeld genomen zeer tevreden over de school. 

Gemiddelde score is een 8.0 

Beoordeling 

De vragenlijst (tevredenheid) voor leraren wordt 2x per vier jaar afgenomen. 

Omschrijving Resultaat 

De medewerkers geven de school een 8.0 goed / uitstekend 

De vragenlijst voor Leerlingen( Scholen op de Kaart)  is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van 

groep 6, 7 en 8.  

De gemiddelde score van deze leerlingen is een 8.7 

Beoordeling 

De vragenlijst (tevredenheid) voor leerlingen wordt 1x per jaar afgenomen  

Omschrijving Resultaat 

De leerlingen waarderen de school met een 8.7 goed / uitstekend 

De vragenlijst voor Ouders( Scholen op de kaart) ) is afgenomen in april 2019. DE ouders geven de school een 8.6 

Beoordeling 

De vragenlijst voor ouders (tevredenheid) wordt 1x per vier jaar afgenomen. 

Omschrijving Resultaat 

De ouders waarderen de school met een 8.6 goed / uitstekend 

 Kwaliteitsindicatoren 

1. 
Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leraren en dmv interne en externe audits. 

Beoordeling 

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) 

Omschrijving Resultaat 

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 4 

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2) 4 

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 4 

15 Basiskwaliteit 

Onze school heeft in februari 2019 het oordeel GOED ontvangen en levert basiskwaliteit gelet op het toezichtkader van de 

inspectie en tevens aantoonbare kwaliteit op eigen kwaliteitsindicatoren. De basiskwaliteit meten wij 1 x per twee jaar (zie onze 

meerjarenplanning). Op basis van de meting stellen we actiepunten vast die we verwerken in onze jaarplannen. 
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 Kwaliteitsindicatoren 

1. Op onze school is er sprake van een effectief onderwijsleerproces 

2. Op onze school realiseren we hoge opbrengsten 

3. Op onze school is er sprake van een prettig en veilig schoolklimaat 

4. Op school is er sprake van systematische kwaliteitszorg 

Beoordeling 

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) 

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten 

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is 

opgenomen in een bijlage. De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we “parels”. Onze parels staan vermeld in het 

hoofdstuk 5: Onze parels. 

De eigen kwaliteitsaspecten staan beschreven in de zelfevaluatie. 

Bijlagen 

1. Zelfevaluatie 2019 

17 Strategisch beleid 

De Stichting CPOB beschikt over een Meerjaren Strategisch Beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden diverse aandachtspunten 

aangegeven die ook op onze school worden uitgewerkt en opgevolgd. 

Domein Aandachtspunten beleidsplan 2019-2023 Prioriteit 

Kwaliteitszorg De scholen beschikken over toetsbare doelen hoog 

Kwaliteitszorg Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de 

leerlingen een rol 

hoog 

Personeel Begeleiding startende leerkracht conform vastgestelde regeling. gemiddeld 
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18 Aandachtspunten 2019-2023 

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit 

Streefbeeld 
Op onze school staan de vakken rekenen en taal hoog op de agenda. De school 

investeert in kennisuitwisseling, scholing, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen 

en het aanleren van vaardigheden tav het werken met leerlijnen en nieuwe 

methodes. 

hoog 

 Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben vanwege gedragsproblematiek  Behouden van 

veiligheid met een sterk groeiende en minder homogene populatie. 

hoog 

 Op onze school zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces en werken we met een 

portfolio. 

hoog 

 Op onze school meten we de doelen die we gesteld hebben 
m.b.t.burgerschap 

gemiddeld 

 Op onze school bieden we een passend aanbod aan voor zowel de didactische als 

de sociaal-emotionele ontwikkeling voor leerlingen met uiteenlopende 

problematieken en niveaus. 

 Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen 

hoog 

 Op onze school bereiken we de door onszelf gestelde doelen op zowel sociale als 

didactische ontwikkeling van de leerlingen. 

hoog 

Beleidsplan 2019-

2023: 
Kwaliteitszorg 

De scholen beschikken over toetsbare doelen hoog 

PCA 
Onderwijskundig 

beleid 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het 

vervolgonderwijs 
hoog 

 
De leerinhouden zijn evenwichtig en in samenhang verdeeld over de leerjaren 

hoog 

19 Meerjarenplanning 2019-2020 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld 
Op onze school staan de vakken rekenen en taal hoog op de agenda. De school investeert in 

kennisuitwisseling, scholing, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en het aanleren van vaardigheden tav het 

werken met leerlijnen en nieuwe methodes. 

 Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

gedragsproblematiek 

 Op onze school zijn leerlingen eigenaar van hun leerproces en werken we met een portfolio. 
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Beleidsplan 

2019-2023: 
Kwaliteitszorg 

De scholen beschikken over toetsbare doelen 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in 

het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd 

hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de 

school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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20 Meerjarenplanning 2020-2021 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld 
Op onze school staan de vakken rekenen en taal hoog op de agenda. De school investeert in kennisuitwisseling, 

scholing, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en het aanleren van vaardigheden tav het werken met leerlijnen 

en nieuwe methodes. 

 Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

gedragsproblematiek 

 Op onze school meten we de doelen die we gesteld hebben m.b.t.burgerschap 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in 

het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd 

hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de 

school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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21 Meerjarenplanning 2021-2022 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld 
Op onze school staan de vakken rekenen en taal hoog op de agenda. De school investeert in 

kennisuitwisseling, scholing, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en het aanleren van vaardigheden tav 

het werken met leerlijnen en nieuwe methodes. 

 Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

gedragsproblematiek 

 Op onze school meten we de doelen die we gesteld hebben m.b.t.burgerschap 

 Op onze school bieden we een passend aanbod aan voor zowel de didactische als de sociaalemotionele 

ontwikkeling voor leerlingen met uiteenlopende problematieken en niveaus. 

 Op onze school bereiken we de door onszelf gestelde doelen op zowel sociale als didactische ontwikkeling 

van de leerlingen. 

PCA 
Onderwijskundig 

beleid 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in 

het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd 

hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de 

school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.



School voor Speciaal Basisonderwijs Koningin Juliana 

Schoolplan 2019-2023 23 

 

22 Meerjarenplanning 2022-2023 

Thema Verbeterdoel 

Streefbeeld 
Op onze school staan de vakken rekenen en taal hoog op de agenda. De school investeert in 

kennisuitwisseling, scholing, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en het aanleren van vaardigheden tav 

het werken met leerlijnen en nieuwe methodes. 

 Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege 

gedragsproblematiek 

 Op onze school bieden we een passend aanbod aan voor zowel de didactische als de sociaalemotionele 

ontwikkeling voor leerlingen met uiteenlopende problematieken en niveaus. 

 Op onze school bereiken we de door onszelf gestelde doelen op zowel sociale als didactische ontwikkeling 

van de leerlingen. 

PCA 
Onderwijskundig 

beleid 

De leerinhouden zijn evenwichtig en in samenhang verdeeld over de leerjaren 

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven (SMART) in 

het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd 

hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de 

school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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23 Formulier "Instemming met schoolplan" 

Brin: 18YH 

Naam: School voor Speciaal Basisonderwijs Koningin Juliana 

Adres: Oranje Nassaulaan 41 

Postcode: 4101JS 

Plaats: CULEMBORG 

 

VERKLARING 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023 geldende 

schoolplan van deze school. 

Namens de MR,   

naam naam 

 

functie functie 

 

plaats plaats 

 

datum datum 

 

handtekening handtekening 
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24 Formulier "Vaststelling van schoolplan" 

Brin: 18YH 

Naam: School voor Speciaal Basisonderwijs Koningin Juliana 

Adres: Oranje Nassaulaan 41 

Postcode: 4101JS 

Plaats: CULEMBORG 

 

VERKLARING 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school vastgesteld. 

Namens het bevoegd gezag,   

naam naam 

 

functie functie 

 

plaats plaats 

 

datum datum 

 

handtekening handtekening 

 



  

  

 

GRIP OP KWALITEIT    

  

  Grip op Kwaliteit   1   

Inleiding  
Grip op kwaliteit betekent dat de stichting en de scholen onderwijsontwikkelingen in gang zetten en 

houden om eigentijds onderwijs te verzorgen, waarbij aan de kwaliteitseisen van zowel de overheid 

als stichting CPOB wordt voldaan. Deze eisen zijn dynamisch waardoor het voor een school 
belangrijk is het PCDA proces continu op gang te houden.   

  

Naast het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen worden op CPOB scholen de verschillende 

onderwijs domeinen tenminste eens per vier jaar geëvalueerd en wordt er planmatig aan 
verbeteractiviteiten gewerkt. Directies leggen verantwoording af over deze verbeteractiviteiten en 

evaluaties.   

  

Stichting CPOB hanteert hierbij de volgende indicatoren:   

• Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg  

• Wij beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen  

• Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen 

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden. Zie Mijn Schoolplan.   

• Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren  

• Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en 

jaarverslag)  

• Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn  

• Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)  

• Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, (G)MR en ouders)  
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  Grip op Kwaliteit   2   

 

Groei en ontwikkeling  
Grip op kwaliteit betekent ook dat we alle kinderen gelijke kansen bieden, dat we uitgaan van hoge 

ambities en met elkaar afstemmen hoe we de kinderen daar kunnen brengen. Daarvoor is nodig:    

• inzicht in data van opbrengsten   

• inzicht in pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten  

  

Een goed startpunt voor kwaliteitsverbetering en/of een inhoudelijke dialoog zijn de trends en de 
aandachtspunten vanuit:  

• de analyses van de leerresultaten  

• het vergelijken van meerdere toetsresultaten op meerdere momenten (positieve of negatieve 
leerwinst)  

• een teamoverzicht van leerkrachtvaardigheden  

  

  

1- Leerwinst  
  

Afname: tweemaal per schoolplanperiode  
(in de maand maart voorafgaand aan een nieuwe schoolplan periode en in de maand maart halverwege een 

schoolplanperiode).  

  

Instrument:  

• Leerwinst van de CED; scholen sturen hiervoor hun lvs-gegevens van rekenen-wiskunde, spelling, 

begrijpend lezen en DMT naar de CED als zij hiervoor worden uitgenodigd. CED verwerkt de 

gegevens en maakt rapportages per school.  

  

Acties:  

• De CED verstuurt de rapportages naar de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit. De 

stafmedewerker stuurt de rapportages naar de afzonderlijke scholen.  

• De directies/teamleiders sturen conclusies en acties naar aanleiding van de rapportages uiterlijk 

vier weken na ontvangst naar de stafmedewerker onderwijs en kwaliteit.  

• Directies / teamleiders bespreken gezamenlijk de conclusies en acties tijdens het eerstvolgende 

directieberaad.   

• De aandachtspunten uit de rapportage van leerwinst worden meegenomen in het nieuwe 

schoolplan en of het huidige schoolplan wordt bijgesteld.   

  

  

      Groei &   

Ontwikkeling   
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  Grip op Kwaliteit   3   

2- Analyse van de leerresultaten   
  

Uit te voeren: tweemaal per jaar ( na de afname van cito)  

  

Instrument:  

• Schooloverzicht en trendanalyses vanuit Parnassys.   

  

Acties:   

• In het verslag van de eindtoets (zie hieronder) wordt de verbinding gelegd met de tussentijdse 

resultaten.    

  

  

3- Analyse van de eindtoets  
  

Uit te voeren:  jaarlijks in mei  

  

Acties:  

• Uitslag (scan van overzicht) eindtoets wordt na binnenkomst verstuurd naar stafmedewerker 
onderwijs en kwaliteit  

• Verslag van de conclusies en acties wordt vóór de zomervakantie verstuurd naar de 

stafmedewerker onderwijs en kwaliteit. In dit verslag wordt de verbinding gelegd met de 
tussentijdse resultaten en de schoolnormen. Hoe verhouden deze zich met de eindtoets en wat is 

de verwachting voor de komende jaren?  

  

  

4- Schoolnormen  
  

Uit te voeren: start nieuwe schoolplanperiode  

  

Instrument:  

• In Parnassys eigen schoolnormen van gemiddelde vaardigheidscore per toets per      
groep bij DMT, Rekenen-wiskunde en Begrijpend lezen en Spelling aangeven.  

  

Acties:   

• In het verslag van de eindtoets wordt de verbinding gelegd met de schoolnormen  

  

  

5- Monitoring leerkrachtvaardigheden  
  

Afname: tweemaal per schooljaar  

  

Instrument:   

• Kijkwijzer COEL, de ingevulde kijkwijzers versturen naar de CED. Na de verwerking ontvangt de 

stafmedewerker onderwijs en kwaliteit de teamoverzichten en stuurt deze door naar de 
directeuren.  

  

Acties:   
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  Grip op Kwaliteit   4   

• Conclusies en eventuele professionaliseringsthema’s worden vermeld in het jaarplan en 
verstuurd naar bestuur.  

  

Indien op basis van de verslagen en rapportages naar mening van de bestuurder de 

onderwijskwaliteit in het geding dreigt te komen gaat de bestuurder in gesprek met de directie van 

de school en over de te nemen stappen/interventies.    

 Hier staan we  
  

Grip op kwaliteit betekent zicht hebben op de kwaliteit van onderwijs.  

✓ Van een leraar verwachten we dat hij/zij zicht heeft op de ontwikkeling van de leerlingen.  

✓ Van een directeur verwachten we dat hij/zij zicht heeft op de kwaliteit van de leraren.  

✓ Van een bestuurder verwachten we dat hij/zij zicht heeft op de kwaliteit van de scholen.  

  

Zicht op de kwaliteit van onderwijs krijg je onder andere door anderen mee te laten kijken naar de 
kwaliteit. Dat gebeurt op twee manieren:  

  

1- Inspectietoezicht  
Enerzijds hebben we de onderwijsinspectie die met scholen en besturen meekijkt.   

In het basistoezicht zal de inspectie eens per vier jaar de school bezoeken en op die manier zicht 

houden op de kwaliteit van de school.   

Het inspectiebezoek wordt door middel van zelfevaluatie en het inleveren van de gevraagde 

documenten voorbereid. De directeur bereidt zich hier goed op voor aan de hand van het actuele 

toezichtkader van de inspectie.   

  

2- Audits  
Anderzijds organiseren we (interne) audits. Dit zijn audits die door een opgeleid team van auditoren  

(binnen CPOB) worden uitgevoerd. De audits hebben dezelfde structuur als de inspectiebezoeken, 

Zo wordt een audit voorafgegaan door een zelfevaluatie.  Deze wordt onder leiding van de 
schoolleider goed voorbereid.   

  

Vervolgens wordt er een audit afgenomen door een team van 3 CPOB schooldirecteuren en/of 

teamleiders. Elke directeur en teamleider doet hieraan mee. De auditoren worden geschoold in 
2019-2020 door Bijsterbosch onderwijsconsult. Onder begeleiding worden dat jaar audits 

afgenomen op een aantal scholen.   

  

Na elke audit wordt er door de auditcommissie een rapport opgesteld welke aan zowel het bestuur 

als de geauditeerde school wordt aangeboden.   

De betreffende school stelt op basis van het auditrapport binnen vier weken een plan van aanpak op 

en maakt zichtbaar welke maatregelen er genomen worden om de vereiste kwaliteit te handhaven 

en/of te verbeteren. Dit plan van aanpak wordt gedeeld met het bestuur.   

      Hier Staan   

We   
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Op elke school(locatie) wordt eens per 4 jaar een audit afgelegd. Deze wordt zo gepland dat elke 

school, met het inspectietoezicht erbij, eens per twee jaar een bezoek krijgt.   

  

Indien op basis van de verslagen en rapportages naar mening van de bestuurder de 
onderwijskwaliteit in het geding dreigt te komen gaat de bestuurder in gesprek met de directie van 

de school en over de te nemen stappen/interventies.    

 Hoe doen we het?  
Grip op kwaliteit betekent ook dat de organisatie weet hoe onze stakeholders naar ons kijken en 

waar zij eventuele verbeterpunten zien. Een analyse van de tevredenheid van leerlingen, ouders en 
medewerkers kan een goed startpunt zijn voor kwaliteitsverbetering en/of een inhoudelijke dialoog.  

Scholen zijn daarnaast wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan de wet “Zorgplicht veiligheid 

op school”. Dit betekent dat er jaarlijks de sociale veiligheid moet worden onderzocht onder een 

representatief deel van de leerlingen.  

  

  

1- Leerlingtevredenheidsonderzoek en onderzoek sociale veiligheid.  

  

Afname: jaarlijks voor 30 april.  

  

Instrumenten:  

- Vanuit Vensters PO (let op aanzetten van vink delen met inspectie).  

- Jaarlijks via de aangesloten leverancier van Parnassys (let op vink delen met inspectie en delen 

via Vensters PO).  

- Via  andere aanbieders zoals BvPo, Scholen met Succes, DigiDoc, van Beekveld en Terpstra, 

DUOonderzoek, Vreedzame school, Educat, WMK en Kwaliteitsscholen: deze onderzoeken dan 
uploaden in Vensters PO en de vink delen met inspectie aanzetten.  

  

Uitkomsten en acties worden vermeld in het jaarverslag en verstuurd naar bestuur  

  

  

2- Oudertevredenheidsonderzoek  
  

Afname: tweemaal per schoolplanperiode  
(in de maand maart voorafgaand aan een nieuwe schoolplan periode en in de maand maart halverwege een 

schoolplanperiode).  

  

Instrumenten:  

- Vanuit Vensters PO  

  
  
  
  

  

Hoe Doen    

Wij Het   
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- Via  BvPo, Scholen met Succes, DigiDoc, van Beekveld en Terstra, DUO-onderzoek,  Vreedzame 
school, Educat, WMK en Kwaliteitsscholen: deze onderzoeken dan uploaden in Vensters PO.  

  

Uitkomsten en acties worden vermeld in het jaarverslag en verstuurd naar bestuur  

  

  

3- Medewerkertevredenheidsonderzoek  
Afname: tweemaal per schoolplanperiode  
(in de maand maart voorafgaand aan een nieuwe schoolplan periode en in de maand maart halverwege een 

schoolplanperiode).  

  

Instrumenten:  

1- Vensters PO  

  

Uitkomsten en acties worden vermeld in het jaarverslag en verstuurd naar bestuur  

  
Indien op basis van de verslagen en rapportages naar mening van de bestuurder de 
onderwijskwaliteit in het geding dreigt te komen gaat de bestuurder in gesprek met de directie van 

de school en over de te nemen stappen/interventies.  

  

 
CPOB hanteert de PDCA cyclus bij de kwaliteitszorg.    

  

• De directie/teamleider maakt eens per vier jaar een meerjarenplanning. Dit wordt vastgelegd in 

het schoolplan. Schoolplan wordt opgestuurd naar inspectie van onderwijs en bestuur CPOB. Het 

instrument dat gebruikt wordt voor het scholplan is “Mijn Schoolplan” van Cees Bos consultancy.   

• In het schoolplan wordt tevens een evaluatieplan opgenomen. In het evaluatieplan geeft de 

schoolleiding aan in welk jaar welke domeinen worden geëvalueerd.   

• Vanuit de meerjarenplanning (schoolplan) en de opbrengsten van de diverse evaluaties wordt 

een jaarplan opgesteld door de schoolleiding. Hierin wordt SMART weergegeven aan welke 

ontwikkelingen en verbeteractiviteiten gewerkt wordt en welke acties hiervoor uitgevoerd gaan 

worden.   

• Jaarplannen en monitoring van de plannen worden opgesteld met het instrument 

“Mijnschoolplan”.   

• Het jaarplan wordt geëvalueerd met behulp van “MijnSchoolplan” en dit wordt vastgelegd in het 
jaarverslag.   

• Het jaarplan en -verslag worden ingediend bij en besproken met het bestuur en met de 
medezeggenschapsraad van de school.   

• Naar aanleiding van verbeteractiviteiten wordt kwaliteit geborgd door dit vast te leggen in 

borgingsdocumenten. Deze documenten worden weer opgenomen in het evaluatieplan. Elke 

  

           Plannen &   

  Doen   
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school heeft een duidelijk overzicht van borgingsdocumenten. Dat kan gebundeld zijn in een 
kwaliteitshandboek ofwel op een andere logische manier bij elkaar zijn gebracht.  

  

  

  



 

 

  

  

  
  

  

CHRISTELIJKE IDENTITEIT  IN DEZE TIJD  
  
Beleidsnotitie over de christelijke identiteit van de protestants-christelijke  
basisscholen verenigd in de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & 
Bommelerwaard (CPOB).  
  
I. Inleiding  
  
Beleidskader  
Deze notitie geeft een beleidskader voor de christelijke identiteit van de stichting CPOB.  
Dit kader is nodig:   
- bij sollicitatieprocedures;  
- bij de voorlichting aan ouders;   
- voor de leerkrachten bij de vormgeving van het christelijk karakter van hun onderwijs.  
  
Christelijke identiteit, persoonlijk en op school  

Van tijd tot tijd bespeuren we een zekere verlegenheid bij de identiteit van het christelijk onderwijs. 

Deze verlegenheid staat in nauw verband met een veel breder gevoelde onzekerheid van 

christenen en christelijke kerken in de moderne westerse samenleving. Sinds de zestiger jaren zijn 

veel christenen terecht gekomen in een identiteitscrisis. Deze ontstond doordat veel zekerheden 

ten aanzien van geloof, Bijbel, kerk, christelijke traditie en ethiek, etc. verloren gingen. Deze 

gevoelens van twijfel en onzekerheid leven bij leerkrachten niet alleen binnen het kader van hun 

werk, maar ook in hun privé-leven.  
Een belangrijke voorwaarde voor goed beleid ten aanzien van de christelijke identiteit van onze 

scholen is het gesprek van leerkrachten en bestuursleden onderling en met elkaar. Alleen als er de 

bereidheid is om van tijd tot tijd met elkaar in gesprek te gaan over de christelijke identiteit van jezelf, 

is er een goede basis voor de vormgeving van een duidelijke christelijke identiteit van onze scholen.  
  
II. Hoe verder met de christelijke identiteit van onze basisscholen?  

Nederland is al lang niet meer een overwegend christelijke samenleving. Een ingrijpend proces 

van secularisatie heeft zich voltrokken. De christelijke kerken worden kleiner en verliezen aan 

invloed. Veel mensen in Nederland verkiezen een seculiere levenswijze en bij vele anderen groeit 

de openheid voor religie en zingeving. Daarnaast winnen andere godsdiensten verhoudingsgewijs 

aan betekenis. We leven meer en meer in een multiculturele samenleving.   
  
Concrete gevolgen voor het christelijk onderwijs zijn o.a.:  

Op veel scholen komen steeds meer kinderen uit randkerkelijke of onkerkelijke gezinnen. Kennis 

van de christelijke traditie kan steeds minder verondersteld worden. Bovendien komen op 

sommige scholen steeds meer allochtone kinderen, die vaak zijn opgegroeid met een andere 

godsdienst (meestal islam).  
Wat betekent deze nieuwe situatie voor de identiteit van het christelijk onderwijs? Welke opstelling 

moet worden gekozen ten aanzien van de culturele en godsdienstige pluriformiteit? Belangrijk is 

dan het dilemma: in hoeverre gaat een geprofileerde christelijke identiteit ten koste van tolerantie, 

pluriformiteit en ruimte voor andere culturen en godsdiensten of is deze daarvoor juist 

voorwaarde?  
  
Enigszins vereenvoudigd kan er gekozen worden uit drie mogelijke opties:  

1. Een christelijke (basis)school geeft uitdrukkelijk en herkenbaar vorm aan haar identiteit 

met het doel kinderen te socialiseren in de eigen christelijke traditie. Deze profilering 

betekent wel dat er weinig aandacht kan zijn voor andere culturele en religieuze tradities. 
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Veel pluriformiteit binnen het christelijke profiel van de school kan er evenmin zijn, omdat 

die pluriformiteit ten koste zal gaan van een duidelijke christelijke identiteit.  
2. Een christelijke (basis)school geeft uitdrukkelijk en herkenbaar vorm aan haar identiteit 

met het doel kinderen ervaringen op te laten doen met de brede christelijke traditie. Juist 

dankzij deze profilering van de eigen christelijke identiteit, is er ook ruimte en aandacht  

Stichting CPOB; beleidsnotitie identiteit 2013  
voor de eigen culturele en godsdienstige achtergrond van kinderen die zijn opgegroeid 

met andere tradities en godsdiensten. Er is - binnen zekere grenzen - ruimte voor 

pluriformiteit binnen het christelijke profiel van de school.  
3. De christelijke identiteit van de school wordt niet expliciet gepresenteerd. Christelijke 

verhalen, opvattingen etc. worden behandeld en gepresenteerd als gelijkwaardig aan 

verhalen en opvattingen uit andere godsdienstige tradities. De docenten zien het wel als 

hun taak om de christelijke traditie ter sprake te brengen, maar doen dit zoveel mogelijk 

vanuit een neutraal standpunt, zonder teveel persoonlijke en christelijke stellingname. 

Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor pluriformiteit binnen het christelijke profiel van de 

school.  
  
Het bestuur van de stichting CPOB kiest met overtuiging voor het in optie 2 omschreven profiel van 

de christelijke basisschool. Er wordt dus niet gekozen voor een zogenaamde `waarden-school’ 

(vgl. optie 3), waar christelijke of meer algemeen humanistische waarden niet meer expliciet 

gerelateerd zijn aan de eigen christelijke levensbeschouwing. De christelijke basisschool zoals 

beoogd in optie 2 neemt de Bijbel en de christelijke traditie als leidraad, en laat zich leiden door het 

geloof in de God van Jezus Christus.  
Deze christelijke oriëntatie, zoals bedoeld in optie 2, wordt (in afwijking van optie 1) niet gezien als 

een inperking of belemmering, maar juist als een wezenlijke voorwaarde voor pluriformiteit en 

openheid, ook ten aanzien van andere tradities en levensbeschouwingen.  
  

  
III. Concrete richtlijnen  
  
De principiële keuze voor optie 2 moet worden uitgewerkt in concrete beleidspunten. Dit 

gebeurt in dit hoofdstuk aan de hand van de volgende reeks vragen en antwoorden.  
  
1. Mag van leerkrachten worden verwacht, dat zij bij hun werk op school hun christelijke 

geloofsovertuiging duidelijk tot uitdrukking brengen?  
  
* Het antwoord is `ja’. De christelijke identiteit van een school komt in de eerste plaats tot uiting in 

het onderwijs en de levenswijze van de leerkrachten. Meer nog dan bepaalde vakken, gebruiken of 

tradities, is de wijze waarop de leerkrachten daaraan als persoon vorm geven bepalend voor het 

christelijke karakter van de school.  
Een duidelijke profilering van de christelijke identiteit kan niet samengaan met autoritair of 

indoctrinerend optreden. Er is ruimte voor pluriformiteit en verschil van mening. Deze `ruimte’ 

wordt gecreëerd maar ook begrensd door een duidelijk levensbeschouwelijk kader (zoals 

neergelegd in deze beleidsnotitie).  
  
2. Heeft de christelijke identiteit betrekking op het onderwijs als geheel? Of betreft dit alleen de 

meer godsdienstige onderdelen, zoals gebed, zingen en Bijbelverhaal?  
  
* De christelijke identiteit heeft betrekking op de pedagogische situatie en als zodanig ook op het 

geheel. Het gaat om de wijze van omgang met kinderen, collega’s en ouders.  
  
3. Hoe komt de christelijke identiteit tot uiting in het pedagogisch klimaat, bijvoorbeeld t.a.v.  
straffen, belonen, prestatiegerichtheid, etc.?  
  
* Uitgangspunt is de onvoorwaardelijke acceptatie van de kinderen. Deze aanvaarding mag 

nooit ter discussie staan bij straf of beloning, of bij het streven naar prestaties.   
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4.Betekent een christelijke identiteit, dat voor ons de persoon van Jezus Christus binnen de Bijbel 

en de christelijke traditie een beslissende plaats inneemt? Op welke wijze?  
  
* Jezus Christus heeft een beslissende plaats: als centrum van Gods openbaring in Bijbel 

en traditie, als bron van inspiratie voor ons werk, als voorbeeld in ons eigen leven en in de 

omgang met elkaar.  
  
5. Welke plaats zullen de Bijbel en de Bijbelverhalen innemen in het onderwijs? Veel aandacht? 

Minder aandacht dan traditioneel gebruikelijk? Diverse vertel- en werkvormen?  
  
* De Bijbel is onmisbaar, als de centrale bron voor ons geloof in God, en als zodanig ook als basis 

voor het christelijk onderwijs. Daarom beginnen we – in de regel – elke dag met een Bijbelverhaal 

of een Bijbels thema. Daarnaast zijn er weekopeningen en andere vieringen, waarin de Bijbel een 

belangrijke plaats heeft.  
Het hoofdaccent moet blijven liggen op het vertellen van en werken met de Bijbelverhalen. Ook de 

Bijbelse boodschap en richtlijnen worden overgedragen door het vertellen van de verhalen.   
  
Daarbij is het heel zinvol om regelmatig gebruik te maken van andere werkvormen: Bijbellezen, 

gesprek, vragen, creatieve verwerking, spiegelverhalen, drama, dialogische vertelvormen, diverse 

vormen van verbeelding en illustratie, aandacht voor de vele symboliek, enz.   
  
6. Welke ruimte is er voor verschil in visie op de Bijbel (bijvoorbeeld ten aanzien van de 

historiciteit, letterlijkheid en normativiteit van de verhalen)?  
  
* Er is ruimte voor verschil in visie op de historiciteit, letterlijkheid en normativiteit van de Bijbel. Het 

geloof dat de Bijbel Gods Woord is, hoeft niet in strijd te zijn met nieuwe wetenschappelijke 

inzichten ten aanzien van de Bijbel; deze nieuwe inzichten kunnen niet worden genegeerd. Het is 

belangrijk dat een ieder bereid is om er met elkaar over te praten in een sfeer van 

gemeenschappelijk geloof en wederzijds respect.   
Daarmee staat de geloofsinhoud niet ter discussie. Ook op het gebied van waarden en normen zijn 

er bepaalde kernpunten, zoals liefde, gerechtigheid en gelijkwaardigheid, die moeilijk ter discussie 

kunnen staan. Deze kernpunten staan in rechtstreeks verband met de centrale betekenis van 

Jezus Christus.  
  
7. In hoeverre kan er uit de Bijbelverhalen geselecteerd worden? Op grond van welke 

uitgangspunten?  
  
* Er kan en moet zelfs geselecteerd worden op grond van de volgende uitgangspunten:  
- de leeftijd van de kinderen  
- pedagogische uitgangspunten  
Richtlijn voor de keuze van de Bijbelverhalen is de gevolgde methode. Er 

blijft echter een eigen verantwoordelijkheid van de leerkracht.  
  
8. Is het gebruik om de christelijke feestdagen (met name Kerst, Pasen en Pinksteren) te vieren?  
  
* Het antwoord is `ja’.   
Als er leerlingen zijn met een allochtone afkomst, wordt ook aandacht geschonken aan de 

feestdagen uit andere religieuze tradities. De christelijke identiteit van de school wordt daarbij niet 

gerelativeerd of miskend, maar biedt (binnen eigen grenzen) zoveel mogelijk ruimte aan allochtone 

kinderen (en hun ouders) om hun eigen identiteit en cultuur te beleven.  
  
9. Is `bidden met kinderen’ (en met elkaar als leerkrachten) een wezenlijk element? Zijn 

verschillende gebedsvormen toegestaan?  
  
* Bidden met kinderen is inderdaad een wezenlijk element. De eigen inbreng van de kinderen mag 

daarbij niet worden veronachtzaamd. Diverse gebedsvormen kunnen helpen om:  
- sleur te voorkomen  
- ook hierin creatief te zijn en om eenzijdigheid in het gebed te voorkomen  
- om meer ontspanning en veiligheid te creëren  
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Verder verdient het aanbeveling dat elk team regelmatig momenten organiseert waarop elementen 

als bezinning, persoonlijk gesprek en gebed of andere vormen van liturgie een plaats kunnen 

krijgen.  
  
10. Is het zingen van christelijke liederen (liedjes) een wezenlijk onderdeel van het christelijk 

onderwijs?   
  
* Het zingen van deze liederen is even wezenlijk als bidden en het vertellen van Bijbelverhalen. Bij 

de liederenkeuze wordt met name geput uit protestantse liedbundels.  
  
11. Welke mogelijkheden krijgen kinderen met een andere godsdienstige achtergrond om hun 

geloof/gebruiken/feesten etc. binnen de school vorm te geven?   
* Uitgangspunt moet zijn, dat deze kinderen zich voldoende kunnen uiten om zich veilig te voelen 

binnen de school en de groep. Er kan niet worden volstaan met het `aanhoren van hun verhalen’. 

Allochtone kinderen krijgen gelegenheid om hun ervaringen binnen de groep te vertellen, en daar 

wordt serieus op ingegaan, zodat er een echte ontmoeting ontstaat. Zo nodig krijgen kinderen vrij 

om hun eigen godsdienstige feesten in eigen kring te vieren. Mede afhankelijk van het aantal 

leerlingen met een andere godsdienstige achtergrond kan een school ertoe besluiten feesten en 

gebruiken uit andere godsdienstige tradities een plaats te geven (zie ook antwoord bij vraag 8).  
  
12. Hoe ga je om met principiële verschillen tussen de christelijke levensovertuiging en andere 

godsdiensten?  
  
* Er is respect voor andere godsdiensten. Tegelijk is het belangrijk om helder te zijn over je eigen 

geloof en de identiteit van de school. Respect voor andere godsdiensten mag niet leiden tot 

relativering van je eigen geloof en standpunten. Er wordt gewaakt voor elke vorm van 

fundamentalisme.  
  
13. In welke mate sluit de christelijke identiteit van onze basisscholen ook in de toekomst aan bij 

de grondslag van de stichting ?  
  
* Uitgaande van de grondslag van de stichting is in het kader van deze notitie een leidraad 

geformuleerd, waarin op eigentijdse en bondige wijze de fundamentele uitgangspunten van de 

christelijke identiteit van stichting en scholen zijn opgenomen. Deze leidraad luidt als volgt:   
  
* De Bijbel is, als centrale bron van Gods Woord en openbaring, het fundament van ons 

geloof en als zodanig ook de basis voor het christelijk onderwijs.  
  
* De persoon van Jezus Christus heeft een beslissende plaats:   
-  als het centrum van Gods openbaring in Schrift, traditie en in heel ons leven;  

-  als voorbeeld in ons eigen leven en in de omgang met elkaar; -  als bron van 

inspiratie voor ons werk.  
  
* De vormgeving van het christelijk onderwijs geschiedt in verbondenheid met de 

protestants-christelijke tradities en kerken.  
  
14. Welke criteria ten aanzien van de christelijke identiteit van leerkrachten moeten bij sollicitaties 

worden gehanteerd? Speelt kerkelijke betrokkenheid daarbij een rol? Worden alleen protestantse 

leerkrachten aangesteld?  
  
Voor sollicitaties gelden de volgende richtlijnen:  
- De sollicitant is zelf christen en kiest bewust voor het christelijk onderwijs.  
- De sollicitant heeft bij voorkeur gestudeerd aan een protestants-christelijke lerarenopleiding. - De 

sollicitant stemt van harte in met de identiteit van de school, zoals die wordt toegelicht tijdens de 

sollicitatiegesprekken en zoals beschreven in deze beleidsnotitie.  
- Actieve betrokkenheid bij een kerk of geloofsgemeenschap wordt als een positief punt 

meegenomen in de uiteindelijke afweging.  
- Voor een school met veel allochtone kinderen (veelal uit moslimgezinnen) moet ruimte zijn om 

voor bepaalde onderdelen van het onderwijs niet-christelijke leerkrachten aan te stellen. Dit 

betreft met name het onderwijs in eigen taal en cultuur. Ook aan deze leerkrachten wordt 
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expliciet gevraagd of zij de christelijke identiteit van de school respecteren en naar vermogen 

zullen ondersteunen.  
  
15. In welke mate is er voor de basisscholen van onze stichting de ruimte om op eigen wijze vorm 

te geven aan hun christelijke identiteit?  
  
* Binnen het afgesproken kader moet er ruimte zijn voor elke school om op een eigen wijze vorm 

te geven aan de christelijke identiteit. Elk team heeft `speelruimte’ nodig om vanuit eigen karakter, 

mogelijkheden en opvattingen van het team vorm te geven aan de identiteit van de school. 

Bovendien kunnen er qua leerlingenbestand aanzienlijke verschillen bestaan, die vragen om 

verschillende manieren van benadering.  
  
Vergadering van directies en bestuur en bezinningsmiddagen moeten ervoor zorgen, dat er ook op 

het gebied van de identiteit een gemeenschappelijk kader in stand blijft.  
  
16. Wat betekent de christelijke identiteit voor de participatie van de ouders?  
  
* Naar de ouders toe is er een houding van openheid en respect.   
  
Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen worden ouders duidelijk geïnformeerd over de christelijke 

identiteit van de school.  
Van ouders wordt verwacht dat ze de christelijke identiteit van de school respecteren.  
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1. Inleiding   
In het CPOB strategisch beleidsplan 2015‐2019 is m.b.t. het domein ”Middelen” de volgende visie 

opgenomen:  

“CPOB is een financieel gezonde organisatie en het beleid  

is er opgericht middelen zo effectief mogelijk in te zetten”  

  

In de afgelopen maanden heeft een interne werkgroep bestaande uit de stafmedewerker financiën, 

twee leden uit het directeurenberaad en het bestuur en management van CPOB gewerkt aan een 

herziening van het financieel beleid.   

Deze herziening is gewenst, omdat de organisatie in de afgelopen jaren is gegroeid en 

beleidsontwikkeling hier niet altijd in meegroeide. Bovendien hebben we geconstateerd dat ons 

huidige beleid versnipperd is vastgelegd en soms wel ingewikkeld is geworden. In dit nieuwe 

financieel beleidsplan brengen we alle onderdelen van ons financieel beleid in samenhang onder in 

één document. Zo zetten we weer een stap in de verdere professionalisering van onze organisatie.  

  

Uitgangspunt hierbij is steeds geweest dat het financieel plan eenvoudig, inzichtelijk en transparant 

moet zijn. Dit is o.a. van belang voor de juiste informatieverstrekking richting de interne en de 

externe stakeholders van de organisatie. Een ander belangrijk uitgangspunt is de 

solidariteitsgedachte. Zowel de voordelen (bijv. huisvesting in een nieuw gebouw) als de nadelen 

(veel leegstand door daling van leerlingaantallen) worden door de organisatie opgevangen en 

gelijkelijk over de scholen verdeeld.   

  

  

Tiel, februari 2017  

  

  

  

H.J. Huibers, vz. bestuur  
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2. Opzet van het beleidsplan  
  

Om te beginnen beschrijven we de doelstellingen van dit plan en de algemene 

uitgangspunten van ons financieel beleid (paragraaf 3 en 4). Aansluitend wordt 

uitgewerkt hoe het financiële domein binnen CPOB functioneert (paragraaf 5: ‘financiële 

functie’ en paragraaf 6: ‘planning &control‐cyclus’).   

Hierna werken we de inhoudelijke onderdelen van het financieel beleid uit:   
  

* Allocatiebeleid (paragraaf 7)  

* Vermogen en reserves (paragraaf 8)  

* Kengetallen (paragraaf 9)  

* Investeringen en afschrijvingen (paragraaf 10)  

* Treasury (paragraaf 11)  

* Inkoop‐ en aanbestedingsbeleid (paragraaf 12)  
  

In deze notitie leggen we ons beleid op hoofdlijnen vast. Waar nodig vindt uitwerking 

plaats in bijlagen.  
  

3. Doel  
  

Ons financieel beleidsplan is bedoeld om de kaders van de financiële huishouding van de 

organisatie aan te geven. Daarmee wordt bereikt dat het financieel beleid voor alle 

betrokkenen eenvoudig en transparant is, dat de afspraken helder zijn en de 

verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend. In een professionele organisatie waarin 

verantwoordelijkheden belegd zijn bij het College van Bestuur en gedeeltelijk 

gemandateerd zijn aan schooldirecteuren en andere functionarissen, is het belangrijk dat 

de verdeling van de middelen transparant geregeld is en dat duidelijk is hoe 

verantwoording afgelegd wordt over het gevoerde financiële beleid. (Financiële) 

beleidsplanning is een instrument waarmee de organisatie op langere termijn 

verantwoorde keuzes kan maken en strategische doelen kan realiseren. Keuzes die de 

risico’s beperken en de organisatie en afzonderlijke scholen mogelijkheden bieden 

samenhangende beslissingen te nemen om de gestelde doelen te bereiken. Het financieel 

beleid van CPOB is eenvoudig en transparant. Hiermee beogen we onder meer dat 
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besluitvorming, toezicht, medezeggenschap en budgethouderschap betekenisvol kunnen 

plaatsvinden.  
  

  
    
4. Algemeen  

  

Het financieel beleid van CPOB is er op gericht dat beleid en financiën zo goed mogelijk 

op elkaar aansluiten. Hierbij is het nadrukkelijk zo dat de financiën het beleid moeten 

volgen. Ons financieel beleid staat niet geïsoleerd van al ons andere beleid. Het is 

verbonden met de overige beleidsterreinen binnen de organisatie. Aansluiting van het 

financieel beleidsplan met de strategische beleidsplannen en schoolplannen is een 

vereiste. Het financieel beleid is gericht op een optimale en efficiënte inzet van 

middelen om onze gestelde doelen te realiseren. Het voeren van een gezond financieel 

beleid op korte en lange termijn, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau is een 

belangrijk principe. Op een aantal gebieden heeft CPOB er voor gekozen zaken 

bovenschools te organiseren. Dit met name om risico’s centraal af te dekken of om 

efficiëntie te bereiken. Daarnaast is er sprake van beleid op bestuursniveau. De scholen 

van CPOB maken deel uit van één organisatie, die als geheel streeft naar een 

hoogwaardig onderwijsaanbod.   

Uitgangspunt binnen CPOB is dat gelden in voldoende mate beschikbaar moeten zijn 

voor het primaire proces, in de wetenschap dat overhead en gezamenlijke 

bovenschoolse activiteiten bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsproces.   
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5. De opzet en inrichting van de financiële functie  
5.1. Algemeen  
  

College van bestuur  

Het college van bestuur heeft de exclusieve bevoegdheid om, binnen de kaders van dit financieel 

beleidsplan, middelen toe te delen aan budgethouders. Het college van bestuur kan zonder verdere 

ruggenspraak alle (financiële) verplichtingen aangaan die in de vastgestelde begroting voor het 

lopende kalenderjaar zijn opgenomen. In alle andere gevallen zal het college van bestuur de raad van 

toezicht moeten aantonen dat de gemaakte keuzes berusten op de noodzaak met het oog op de te 

verwezenlijken doelen van de stichting.   

  

Raad van toezicht  

De raad van toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van het college van bestuur, geeft al dan 

niet haar goedkeuring aan de door het college van bestuur te nemen besluiten met betrekking tot 

het vaststellen van de (meerjaren)begroting en het het jaarverslag.   

  

Budgethouders  

Binnen de stichting is een aantal budgethouders aanwezig. Met budgettering beoogt de stichting de 

doelmatigheid en effectiviteit te verhogen. Het is een middel tot delegatie en zelfcontrole met 

duidelijk afgebakende verantwoordingscycli. Een budgethouder heeft het recht om de uitgaven, zoals 

deze in zijn begroting zijn opgenomen, te doen plaatsvinden en zich daarover te verantwoorden.  

Daarnaast heeft de budgethouder de mogelijkheid om tussen grootboekrekeningen te kunnen 

schuiven.     

Budgethouders kunnen hun taak alleen goed vervullen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

  

• Inspraak van de budgethouder, hij/zij moet invloed kunnen uitoefenen op de budgetten;  

• Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden;  

• De budgethouder is goed toegerust en gefaciliteerd;  

• Er is sprake van een adequate informatievoorziening.  

  

Budgethouders bij de stichting zijn:  

  

• Deelbegroting bestuur en organisatie (college van bestuur)  

• Deelbegroting gezamenlijke activiteiten (college van bestuur en directieberaad)  

• Deelbegroting personeel scholen (college van bestuur)  

• Deelbegrotingen scholen (directeur school)  

• Deelbegroting privaat (college van bestuur)  

  

Deze budgethouders kunnen delen van hun begroting mandateren aan andere functionarissen 

binnen CPOB.  

  

5.2. Administratieve organisatie/interne beheersing  
De administratieve organisatie en de interne beheersing zijn beschreven in een separaat document  

“beschrijving administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing”.   
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6. Planning & Controlcyclus  
6.1. Algemeen  
Planning en control is het interne systeem van beheersing dat gericht is op het realiseren van de 

doelstellingen van de stichting. Via de planning en controlcyclus vindt een continue proces plaats van 

planvoering, uitvoering, bewaking, evaluatie en zo nodig bijstelling. Voor een goede planning en 

controlcyclus zijn planningsinstrumenten en beheersingsinstrumenten noodzakelijk. De 

planningsinstrumenten zoals het meerjarenbeleidsplan en de (meerjaren) begroting zijn gericht op 

sturen en richting geven aan de stichting. De beheersingsinstrumenten, zoals de tussentijdse 

rapportages en de jaarrekening, zijn bedoeld om de voortgang van de plannen te meten en indien 

nodig bij te sturen.  

  

  

De kwaliteit van de planning en controlcyclus is direct gerelateerd aan de kwaliteit van de gebruikte 

instrumenten. Een begroting kan alleen functioneren als de plannings‐ en beheersingsinstrumenten 

betrouwbaar zijn. De begroting moet dus een zorgvuldige en betrouwbare raming van de baten en 

lasten zijn en de managementrapportages moeten een actuele weergave zijn van de financiële stand 

van zaken. Dit stelt hoge eisen aan de financiële administratie en aan de beschikbaarheid van 

betrouwbare prognoses en kengetallen.  

Het strategisch beleidsplan vormt het startpunt van de planning & controlcyclus. In dit plan worden 

de doelstellingen van de stichting vastgelegd. Het strategisch beleidsplan wordt één keer per vier jaar 

in augustus vastgesteld door het college van bestuur. De activiteiten die hiermee samenhangen zijn 

in de AO/IB beschreven.   

  

6.2. Planningsfase – begroting  

CPOB kent een meerjarenbegroting en een jaarbegroting. De meerjarenbegroting wordt in het 

voorjaar opgesteld, voor 1 mei vastgesteld en bestrijkt een periode van 4 jaar, zoals opgenomen in 

de wet‐ en regelgeving. In de meerjarenbegroting worden de in het strategisch beleidsplan 

opgenomen doelstellingen financieel nader uitgewerkt.   

De jaarbegroting wordt in het najaar voorafgaand aan het boekjaar opgesteld en is gebaseerd op de 

eerste jaarschijf van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting. De definitieve begroting wordt na 
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goedkeuring van de Raad van Toezicht door het College van Bestuur vastgesteld in december. Dit 

tijdstip biedt de mogelijkheid de begroting te baseren op de teldatum van 1 oktober en op de 

vastgestelde formatie van het lopend schooljaar. De inkomsten voor het komend kalenderjaar zijn 

voor de hele periode bekend, aan de lastenkant liggen de personele lasten grotendeels vast. De 

budgethouders stellen de begroting op waarin de financiële gevolgen van de schoolplannen zijn 

verwerkt. De begroting wordt tussentijds alleen in uitzonderlijke gevallen gewijzigd. De begroting van 

CPOB bestaat uit de volgende deelbegrotingen:  

  

De begroting en de meerjarenbegroting worden ter informatie aangeboden aan de GMR.  

6.3. Controlfase – budgetbewaking  
Budgetbewaking is het monitoren van de realisatie van de bestedingen aan de begroting en is de 

primaire verantwoordelijkheid van de budgethouder. Het bestuurskantoor verstrekt hiertoe 

maandelijks (uiterlijk 1 maand na afloop van de betreffende maand) en per kwartaal (eveneens 

uiterlijk 1 maand na sluiting van het kwartaal) rapportages aan de budgethouders. De budgethouders 

geven de stafmedewerker financiën op de maandrapportages een toelichting voor afwijkingen van 

het budget groter dan 5% met een minimum van € 1.000. De stafmedewerker financiën neemt indien 

daarvoor aanleiding bestaat contact op met de budgethouder om de bijzonderheden te bespreken.  

Terugkoppeling van dit gesprek wordt aan de algemeen directeur gegeven, die op basis hiervan actie 

onderneemt naar budgethouder en/ of bestuurder.   

  

De kwartaalrapportage is ook de basis voor de informatievoorziening aan het College van Bestuur en 

de Raad van Toezicht (managementrapportage). Behalve het terugkijken, bevat de 

managementrapportage ook een forecast tot het einde van het boekjaar. Hierbij worden de 

verwachte baten en lasten over het gehele boekjaar geraamd. De uitkomsten hiervan geven het 

inzicht of en in welke mate moet worden bijgestuurd.   

De managementrapportage bevat de volgende onderdelen:  

• Gehanteerde uitgangspunten waaronder gemaakte aannames  

• Begroot bedrag verslagperiode  

• Realisatie verslagperiode  

• Begroot bedrag boekjaar  

• Forecast boekjaar  

• Tekstuele toelichting op de belangrijkste afwijkingen  
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6.4. Jaarverslag  
Elk jaar voor 1 juli wordt het jaarverslag (bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening met 

controleverklaring) door het College van Bestuur vastgesteld na goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. Het jaarverslag geldt als een inhoudelijke en financiële verantwoording achteraf van het 

gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de GMR.  

  

6.5 Jaarkalender P&C  
  

 

  

Tijdstip  Onderdeel  Omschrijving  

Januari‐februari  Uitvoering 

en 

bewaking  

Op basis van de vastgestelde begroting worden de budgetten 

voor dit jaar vastgesteld. In de loop van het kalenderjaar zijn de 

budgethouders verantwoordelijk voor de bewaking van de 

begroting, inclusief de formatie. Hiertoe ontvangen zij 

maandelijks een financiële rapportage en een FPE‐rapportage 

Er vindt tenminste viermaal per jaar een geformaliseerde 

verantwoording plaats tussen bestuurder en toezichthouder.  

Januari  Planning  Uitwerking van begroting voor het formatiebudget komend 

schooljaar   

Januari ‐ december  

  

Control  

  

Opstellen maandelijkse rapportage ten behoeve van de 

budgethouders  
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Januari/april  Control  Opstellen jaarverslag over het voorgaand kalenderjaar  

Februari  Control  Opstellen vierde kwartaalrapportage over het voorgaand jaar   

April  Control  Opstellen eerste kwartaalrapportage lopend boekjaar  

Mei  Planning  Vaststellen meerjarenformatieplan en vaststellen  

formatiebudget komend schooljaar op basis van de prognose 

van de telgegevens komend schooljaar   

Juni  Uitvoering 

en 

bewaking  

Vaststellen jaarverslag na verkregen goedkeuring van de raad 

van toezicht  

Indienen jaarverslag bij DUO  

Juli  Control  Opstellen tweede kwartaalrapportage en forecast lopend jaar  

Check op omvang en kosten personeelsformatie per 1/8  

Oktober   Control  Opstellen derde kwartaalrapportage en forecast lopend jaar   

  Planning  Opstellen (school)begroting als integrale begroting, waarin 

formatieplan van het lopend schooljaar verwerkt is. In deze 

begrotingen zijn de beleidsvoornemens uit de schoolplannen 

opgenomen. Tevens zijn het meerjarenonderhoud en de 

meerjareninvesteringen verwerkt.   

Besprekingen met de schooldirecteuren  

December jaar T  Planning  Nadat de conceptbegroting en de toelichting gereed zijn, 

worden deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht 

aangeboden.  

Het college van bestuur stelt hierna de begroting en toelichting 

vast en stuurt deze ter informatie aan de GMR.   

  

      

 
  

    

  

7. Allocatiebeleid (het toedelen en besteden van de beschikbare 

middelen)  
  

7.1. Algemeen  
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Het primair onderwijs kent overwegend lumpsum financiering. Dit betekent dat inkomsten van de 

rijksoverheid op schoolniveau worden berekend aan de hand van het aantal leerlingen en vervolgens 

toegekend worden aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur is vrij in de besteding van de middelen. 

De op dit punt te maken keuzes (welk organisatieonderdeel mag welk deel van het budget uitgeven?) 

vormen het allocatiebeleid. Ons allocatiebeleid is gebaseerd op vijf uitgangspunten:  

o Transparantie: Het moet voor een ieder duidelijk zijn hoe de opbouw, toedeling en besteding 

van middelen plaatsvindt.   

o Eenvoud: De spelregels voor de toedeling en besteding van de middelen zijn niet complex en 

daarmee voor de betrokkenen goed uit te voeren c.q. te volgen.   

o Realisme: De allocatie van middelen sluit aan op de toedeling van taken. o Solidariteit: Risico’s 

en kansen die op schoolniveau niet beïnvloedbaar zijn worden op bovenschools niveau 

gedragen.   

o Prikkels: Het allocatiemodel stimuleert tot ondernemend gedrag en biedt zo weinig mogelijk 

ruimte voor calculerend gedrag.  

7.2. Opzet begroting  
  

De (meerjaren)begroting van CPOB kent drie hoofdonderdelen: baten, lasten en resultaat.  

  

De baten bestaan uit drie hoofdcategorieën: o Algemene baten (lumpsum). o 

Specifieke baten (geoormerkt t.b.v. bepaalde activiteit, een specifiek doel). o 

Private baten (Steunfonds, TSO e.d.).  

  

De lastenkant van de begroting bestaat uit de kostenplaatsen waar CPOB haar activiteiten uitvoert  

(haar doelstellingen realiseert). Dit zijn: o 

Bestuur en (administratieve) organisatie. o 

Gezamenlijke activiteiten. o Loonkosten 

personeel scholen. o Materiële uitgaven 

scholen. o Private uitgaven.  

  

Het saldo van de baten en lasten is het begrote resultaat. CPOB streeft niet per definitie naar een nul 

resultaat. Het kan gewenst zijn een deel van de reserves, met inachtneming van het risicoprofiel aan 

te wenden. De begroting sluit dan bewust met een negatief resultaat. Deze keuze wordt onderbouwd 

in de toelichting op de begroting.   

  

In Bijlage I worden de baten en lasten per hoofdcategorie en per deelbegroting nader gespecificeerd.  

De budgetten die beschikbaar zijn voor de vijf deelbegrotingen worden als volgt bepaald: o Bestuur 

en organisatie: 5,5 tot 6,5%  van de algemene baten (plus eventueel een deel van de geoormerkte 

baten), (plus een eventuele onttrekking aan een reserve).   

o Gezamenlijke activiteiten 10 tot 11% van de algemene baten (plus eventueel een deel van de 

geoormerkte baten), (plus een eventuele onttrekking aan een reserve).  

o Loonkosten personeel scholen: 73,5 tot 76,5%van de personele lumpsum baten (plus 

eventueel een deel van de geoormerkte baten), (plus een eventuele onttrekking aan een 

reserve), plus eventuele groeiformatie. De loonkosten SBO school conform DUO beschikking, 

deze maken onderdeel uit van het hier genoemde percentage.  

o Materiële uitgaven scholen: 8 tot 9% van de algemene baten (plus eventueel een deel van de 

geoormerkte baten), (plus een eventuele onttrekking aan een reserve).  
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o Private uitgaven: de gehele of gedeeltelijke private baten (plus een eventuele onttrekking aan 

de private reserve)  

  

  

7.3. Personeelsformatie scholen  
  

Voor de uitvoering van hun taken moeten de scholen de beschikking krijgen over:  

• Voldoende personeel om de onderwijskwaliteit te realiseren  

• Voldoende personeel om managementtaken uit te voeren  

• Voldoende personeel om ondersteunende schooltaken uit te voeren  

Personeel  

Het toewijzen van de personeelsformatie vindt plaats door de personeelsformatie (en in dit geval dus 

geen geldbedrag) aan de scholen toe te kennen in FPE’s. Hiermee worden de verschillen in goedkope 

en dure leerkrachten ondervangen. De formatietoekenning aan de scholen vindt plaats op basis van 

de norm 1 FPE per 20 / 21,5 leerlingen. In de ratio is inbegrepen de formatie voor het management, 

de IB‐ers, de conciërges, etc., zodat de feitelijke ratio per groep gemiddeld in dit voorbeeld ongeveer 

1:26 á 1:27 zal zijn. Over de verdeling van de formatie over de genoemde categorieën doet de school 

een voorstel aan het College van Bestuur. Bij het berekenen van de formatieomvang wordt voor het 

leerlingaantal de t=0 systematiek toegepast. De formatie van een schooljaar wordt toegekend op 

basis van het aantal geprognosticeerde leerlingen op 1 oktober van dat schooljaar.  

Op deze systematiek vinden een aantal opslagen plaats:  

• Kleine scholentoeslag 0,014 FPE per leerling onder de 145 leerlingen  

• Bekostiging impulsgebieden wordt verdeeld volgens een afgesproken verdeelsleutel over 

scholen met een schoolgewicht   

* vergoeding wordt verdeeld o.g.v. schoolgewichten  

* scholen die recht hebben op impulsgelden behouden minimaal 50% van hun 

rijksvergoeding  

* na overgangssituatie van 3 jaar wordt dit systeem miv 2017‐2018 gerealiseerd.  

• Directietoeslag: Scholen behouden een vast deel van 65% van hun rijksvergoeding. Het restant 

wordt verdeeld op basis van het leerlingenaantal over alle scholen.  

• Specifieke bekostiging van de samenwerkingsverbanden (arrangementen e.d.)   

Overige specifieke personele schoolbudgetten worden in formatie omgerekend aan de hand van de 

formule “vergoeding/bestuurs GPL”.  

Groei  

Scholen met een grote tussentijdse instroom gedurende het schooljaar kunnen het College van 

Bestuur verzoeken om extra formatie. Er is sprake van een grote instroom als die instroom ervoor 

zorgt dat er een extra groep moet worden gestart.  

7.4. Implementatie nieuwe allocatiebeleid  
  

Het in paragraaf 7.1 tot en met 7.3 voorgestelde allocatiebeleid vergt nog nadere uitwerking en 

detaillering, alsmede implementatietijd. Daarom zal de begroting 2018 voor het eerst in dit model 

worden opgesteld. Begin 2017 zal, als eerste vingeroefening, de begroting 2017 naar het nieuwe 
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model worden omgezet. Onderzocht wordt of de formatietoekenning 2017‐2018 al via de nieuwe 

systematiek kan verlopen.   

Ons allocatiemodel vergt een iets andere inrichting van de begroting en tussentijdse financiële 

rapportages dan de overheid van ons verlangt in het kader van de jaarrekening. De financiële staf van 

CPOB faciliteert deze presentatie van cijfers.  
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8. Vermogen en reserves  
  

8.1. Algemeen  
  

Het eigen vermogen van een onderwijsinstelling kent diverse functies. De meest gebruikte zijn die 

van financiering van de investeringen en als buffer voor risico’s. Daarnaast kan een deel van het 

eigen vermogen voor specifieke doelen door het college van bestuur opzij gezet worden, de 

bestemmingsreserves. In dit hoofdstuk gaan wij achtereenvolgens in op de analyse van de 

vermogenspositie per 1 januari 2016, de huidige en toekomstig situatie van de reserves, de 

stelselwijziging per 31 december 2016, de relatie tussen de exploitatiebegroting en de reserves en de 

relatie tussen het allocatiebeleid en de reserves   

  

8.2. Analyse vermogenspositie  
  

Wij werken als CPOB met publiek geld. Deze middelen moeten zo doelmatig mogelijk besteed 

worden ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs. Als sprake is dat een onderwijsinstelling meer 

middelen bezit dan nodig is om de risico’s af te dekken en voor de financiering kan de instelling op de 

radar komen van de inspectie van het onderwijs. Belangrijk is dan dat de instelling goed inzicht heeft 

in het minimaal benodigde vermogen en het beschikbare vermogen. Dat kan aan de hand van de 

rekenmethode van de inspectie van het onderwijs.  

  

Bij deze methode maakt de inspectie onderscheid in de financieringsfunctie (dat vermogen dat nodig 

is om de materiële vaste activa te financieren), de transactiefunctie (dat vermogen dat nodig is om 

de kortlopende schulden te voldoen) en de bufferfunctie. De bufferfunctie is dat vermogen dat nodig 

is voor de afdekking van risico’s.   

  

Om te toetsen of het beschikbare buffervermogen toereikend is, is het nodig om op basis van een 

risicoprofiel de geïdentificeerde risico’s te vertalen naar een minimaal bedrag (vaak genoemd 

minimaal benodigd weerstandsvermogen). Het positief verschil tussen het beschikbare vermogen en 

het benodigd weerstandsvermogen kan worden beschouwd als het vrij te besteden vermogen en is 

voor CPOB beschikbaar om in te zetten in het primaire proces.   

  

Voor het berekenen van de financieringsfunctie, transactiefunctie en de bufferfunctie bestaan 

verschillende methoden. Voor de financieringsfunctie is het gangbaar om de rekenmethode 

‘vervangingswaarde x financieringsbehoefte’ toe te passen. De vervangingswaarde is wat je voor 

een vergelijkbaar product zou moeten betalen als je het op dit moment nieuw zou kopen. Aangezien 

CPOB net als de meeste onderwijsinstellingen de vervangingswaarde niet registreert, wordt voor de 

berekening hiervan aangehaakt bij een methodiek die de inspectie van het onderwijs hanteert, 

namelijk 2.5 keer de boekwaarde. De financieringsbehoefte is de aanname die wordt gemaakt over 

hoe vaak nieuwe vaste activa worden aangeschaft. Niet alles hoeft op elk moment vervangen te 

worden, dus de financieringsbehoefte is niet 100%. De inspectie van het onderwijs hanteert hiervoor 

55%.  

  

De transactiefunctie is gelijk aan het bedrag dat openstaat aan kortlopende schulden zoals 

weergegeven op de balans.  
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De bufferfunctie, het minimaal wordt berekend op basis van een risicoanalyse. CPOB actualiseert 

jaarlijks haar risicoanalyse en berekent hiermee het minimaal benodigd vermogen.   

In Bijlage II is een ingevuld voorbeeld gegeven op basis van de jaarcijfers van 2015. Uit deze berekening 

blijkt een vrij beschikbaar vermogen van € 1.717.782. Aangezien de methodiek van de inspectie van het 

onderwijs zich richt op de publieke middelen hebben wij het privaat vermogen buitenbeschouwing 

gelaten. Dit privaat vermogen (€ 1.978.000) is dus naast het hiervoor genoemd vermogen beschikbaar.    

  

8.3. Reservebeleid  
In ons huidige beleid (tot en met 2016) bestaan er veel verschillende reserves. Er is een algemene 

reserve, er is een aantal bestemmingsreserves en er bestaan reserves op schoolniveau. Deze reserves 

zijn in de tijd zo ontstaan, maar voldoen niet meer aan de criteria transparantie en eenvoud. 

Sommige bestemmingsreserves zijn bijvoorbeeld niet dusdanig onderbouwd dat ze onderscheiden 

kunnen worden als bestemmingsreserves.   

Met dit financiële beleidsplan wordt het reservebeleid dusdanig aangepast, dat het weer transparant 

en eenvoudig is. Het eigen vermogen zal bestaan uit de volgende reserves: o Algemene reserve 

publieke middelen  

 ‐  Bovenschoolse reserve  

 ‐  Schoolreserves  

o Algemene reserve privaat o 

Bestemmingsreserves  

  

Onder de algemene reserve wordt verstaan het saldo van de exploitatieoverschotten van voorgaande 

jaren die vrij ter beschikking staan aan de publieke taak van de stichting. Dit kan zijn de financiering 

van activa als het afdekken van de financiële gevolgen van risico’s. Zowel de financiering van activa 

als het afdekken van de financiële gevolgen van risico’s zijn activiteiten op het niveau van de 

stichting. Jaarlijks wordt de toereikendheid van de algemene reserve getoetst aan een berekening 

van het weerstandsvermogen gebaseerd op een risicoprofiel, zie paragraaf 8.2. van dit document.  

Overschotten die behaald worden op de exploitatiebegroting van de scholen blijven beschikbaar voor 

de scholen binnen de afgesproken grenzen.  

• Een school moet over een meerjarige periode (bijvoorbeeld vier jaar, de periode van een 

SBP/Schoolplan) minimaal een sluitende exploitatie realiseren.  

• De vorming van een reserve per school is gemaximeerd op 15% van de aan de school ter 

beschikking gestelde rijksvergoeding materiële instandhouding van het betreffende 

begrotingsjaar. Daarbovenop kan worden toegevoegd een in het formatiebudget vrijgemaakt 

bedrag, dat de school op basis van een door het College van Bestuur goedgekeurd plan wil 

inzetten in de materiële instandhouding   

• Bestedingen ten laste van de reserves dienen voorzien van een goed onderbouwd voorstel bij 

het College van Bestuur te worden ingediend. Het mag in ieder geval niet leiden tot 

ongewenste personele verplichtingen.   

• Het College van Bestuur beoordeelt inhoudelijk het voorstel; De stafmedewerker financiën 

toetst het voorstel financieel.  

Bestemmingsreserves zijn onderdelen van het eigen vermogen die door het College van Bestuur zijn 

bestemd voor een specifiek doel. Aan de vorming van een bestemmingsreserve gaat een besluit van 

het College van Bestuur op basis van een bestedingsplan vooraf. Bestemmingsreserves worden 

bovenschools aangehouden.  
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8.4. Stelselwijziging (voorstel)  
De in paragraaf nieuwe verdeling van de reserves leidt tot mutaties in tussen de diverse reserves. Op 

basis van de jaarrekening 2015 zijn de reserves als volgt onderscheiden:  

  

• Algemene reserve publiek        €    544.909  

• Algemene reserves scholen        € 4.041.251   Bestemmingsreserves 

publiek       € 1.637.596  

• Bestemmingsreserves privaat       € 1.978.896  

  

Vanaf 1 januari 2018 zullen de huidige bestemmingsreserves worden overgeheveld naar de algemene 

reserve publiek, aangezien deze reserves niet voldoen aan de criteria voor bestemmingsreserves 

(duidelijk bestedingsplan). De algemene reserves per school gaan eveneens over naar de algemene 

reserve publiek, aangezien het merendeel van de activiteiten financieel centraal worden gedragen en 

daarmee ook de risico’s en financiering. Ter stimulering van de scholen wordt per school een 

schoolreserve in het leven geroepen. Deze bedraagt maximaal 15% van de aan de school toegekende 

rijksvergoedingen materieel. De scholen krijgen bij de start een startkapitaal mee van € 2.500 vaste 

voet en € 50 euro per leerling op 1 oktober van het voorgaand kalenderjaar. Met deze reserve 

kunnen scholen tijdelijke exploitatietekorten opvangen of sparen voor uitgaven in een later jaar. 

Scholen hebben ook de mogelijkheid om middelen van niet uitgegeven  

personeelsformatie toe te voegen aan de schoolreserve, de gespaarde FPE’s. Dit vindt slechts plaats 

op basis van een vooraf bij het College van Bestuur ingediend en onderbouwd voorstel over de inzet 

van deze middelen. Deze reservering komt bovenop de maximaal 15% van de rijksvergoeding 

materieel.   

  

De huidige private reserves blijven in tact.   

  

Op basis van de hiervoor beschreven richtlijnen zijn de reserves per 31 december 2015 herberekend:  

  

• Algemene reserve publiek        € 6.015.556  

• Algemene reserves scholen        €    208.200  

• Bestemmingsreserves publiek       €                 0  

• Bestemmingsreserves privaat       € 1.978.896  

  

8.5. De relatie tussen de exploitatie(meerjaren)begroting en de reserves  
  
Het eigen vermogen kan slechts muteren voor het gerealiseerde exploitatieresultaat. Een besluit tot 

het doen van extra uitgaven wordt in de (meerjaren)begroting verwerkt op de gebruikelijke 

begrotingsposten. Voor deze uitgaven kan de stichting een bestemmingsreserve vormen, mits aan de 

vorming een concreet bestedingsplan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld de financiële paragraaf van het 

strategisch beleidsplan). Bij de vaststelling van de (meerjaren)begroting wordt de bestemming van 

het begrote exploitatieresultaat opgenomen.  

  

8.6. De relatie tussen het allocatiebeleid en de reserves  
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Deelbegroting  Wijze waarop beschikbare 

budget wordt vastgesteld  

Wie is 

budgethouder  

Relatie met de 

reserves  

Bestuur en 

organisatie  

5,5 tot 6,5% van de 

algemene baten   

College van 

Bestuur  

Exploitatieoverschot op 

deze kostenplaats 

wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve 

publiek en omgekeerd.  

Gezamenlijke 

activiteiten  

10 tot 11% van de algemene 

baten, plus eventueel een 

deel van de geoormerkte 

baten  

College van 

Bestuur en  

directeurenberaad 

Exploitatieoverschot op 

deze kostenplaats 

wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve 

publiek en omgekeerd.  

Loonkosten 

personeel scholen  

73,5 tot 76,5% van de 

algemene baten, plus 

eventueel een deel van de 

geoormerkte baten plus 

eventuele groeiformatie  

College van 

Bestuur   

Exploitatieoverschot op 

deze kostenplaats 

wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve 

publiek en omgekeerd.  

Materiële uitgaven 

scholen  

8 tot 9% van algemene 

baten plus eventueel een 

deel van de geoormerkte 

baten  

Schooldirecteur  Exploitatieoverschot op 

deze kostenplaats 

wordt toegevoegd aan 

de schoolreserve en 

omgekeerd.  

Private uitgaven  De private baten  College van 

Bestuur  

Exploitatieoverschot op 

deze kostenplaats 

wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve 

privaat en omgekeerd.  

  

  

  
    
9. Kengetallen  
Voor onderwijsinstellingen is een aantal kengetallen relevant voor de bedrijfsvoering. Bij het 

financieel toezicht door de Inspectie van het Onderwijs worden deze kengetallen ook gebruikt voor 

het signaleren van potentiële financiële risico’s. Zij hanteert daarbij onder‐ en bovengrenzen. CPOB 

gebruikt primair de kengetallen weerstandsvermogen, current ratio en rentabiliteit. De overige 

kengetallen worden wel berekend, maar daarop wordt primair niet gestuurd. Zo is de 

kapitalisatiefactor inmiddels achterhaald en komt het buffervermogen in grote lijnen overeen met 

het weerstandsvermogen. Solvabiliteit is een veelvuldig gebruikt kengetal, maar voor besturen in het 

primair onderwijs is het meestal minder relevant, aangezien zij nauwelijks bankkredieten kunnen 

verkrijgen.   

  

Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen is een andere indicatie voor het deel van de algemene reserves dat nodig is 

voor het afdekken van onvoorziene en niet‐beheersbare risico’s en wordt berekend volgens de 

formule:  
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(eigen vermogen – boekwaarde materiële vaste activa)/rijksvergoedingen). CPOB hanteert hiervoor 

een ondergrens van 10%.   

  

Current ratio  
De current ratio geeft aan of CPOB over voldoende liquiditeit beschikt zodat het aan haar 

verplichtingen op korte termijn kan (blijven) voldoen. De current ratio wordt berekend volgens de 

formule:  

Vlottende activa / vlottende passiva  

CPOB hanteert als ondergrens 1 en stelt geen bovengrens vast.  

  

Rentabiliteit  
Dit kengetal geeft aan in welke mate de exploitatie van een organisatie rendeert. Voor CPOB is dit 

kengetal op korte termijn ondergeschikt aan bovenstaande kengetallen. Het actuele klimaat vraagt 

om investeringen in vernieuwing. CPOB heeft eerder teveel dan te weinig reserve. Rentabiliteit wordt 

berekend met de formule:   

Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten  

  

Solvabiliteit  
De solvabiliteit geeft aan in welke mate er schulden staan tegenover de bezittingen van de stichting.  

De solvabiliteit wordt berekend volgens de formule:  

(eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal  

CPOB hanteert als ondergrens 30 %. Dat is tevens de grens die de onderwijsinspectie in haar 

toezichtsfunctie hanteert. Er is geen bovengrens.  

  

De inspectie van het onderwijs hanteert ook de zogenaamde solvabiliteit 2, deze is gelijk aan 1, maar 

dan inclusief voorzieningen. CPOB kiest ervoor om solvabiliteit 2 te kiezen.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Overige kengetallen  
  

Voor de ontwikkeling van de personele kosten worden deze uitgedrukt in een percentage van 

respectievelijk de rijksvergoedingen en de totale baten. CPOB hanteert als bovengrens voor deze 

kengetallen de benchmarkgegevens van DUO voor de PO5, deze bedragen respectievelijk 89% en 

83%.  
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10. Investeringen en afschrijvingen  
  

De werkwijze van CPOB met betrekking tot activeren en afschrijven zijn in lijn met voorschriften van 

het Ministerie van OCW en met Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De activeringsdrempel 

bedraagt € 1.000. In de onderstaande tabel worden de verschillende afschrijvingstermijnen 

weergegeven.  

Tabel  Afschrijvingstermijnen binnen CPOB  

Activa  Subcategorie  Afschrijftermijn  

Installaties    PV + LED  20 jaar  

Kantoormeubilair/inventaris  Bureaus  20 jaar  

Kantoormeubilair/inventaris  Stoelen   15 jaar  

Kantoormeubilair/inventaris  Kasten  20 jaar  

Huishoudelijke apparatuur  Schoonmaakapparatuur  10 jaar  

Huishoudelijke apparatuur  Koffiezetapparaat  5 jaar  

Onderwijskundige 

apparatuur/machines  

Kopieermachines  8 jaar  

Onderwijskundige 

apparatuur/machines  

Audio/Video installatie  8 jaar  

Onderwijskundige 

apparatuur/machines  

Beamer  5 jaar  

Onderwijskundige 

apparatuur/machines  

Projectiemiddelen  8 jaar  

ICT  Servers  5 jaar  

ICT  Netwerk  10 jaar  

ICT  Computers  5 jaar  

ICT  Printers  5 jaar  

ICT  Telefooncentrale  10 jaar  

Leermiddelen  Methodes  9 jaar  

Leermiddelen  Sport‐ en spelmateriaal  10 jaar  

Leermiddelen  Digitale schoolborden  8 jaar  
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Investeringen worden in het jaar van aanschaf voor 6 maanden afgeschreven.   

  

11. Treasury  
  

Het treasurybeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut. De doelstellingen van dit beleid zijn het 

realiseren van een zo hoog mogelijk rendement van de activiteiten die zich richten op beheer, 

bestuur en bewaken van financiële stromen binnen geformuleerde randvoorwaarden ter beperking 

van risico’s alsmede op het waarborgen van de continuïteit (zowel financieel als beleidsmatig) van de 

organisatie.   

CPOB hanteert voor haar activiteiten minimaal de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de Regeling 

Beleggen, Lenen en derivaten OCW 2016. Bij wijzigingen in deze overheidsrichtijnen past CPOB 

indien nodig binnen 3 maanden het beleggingsstatuut aan.   

CPOB hanteert dezelfde richtlijnen ook voor de haar beschikking staande private middelen, maar kan 

op basis van een unaniem bestuursbesluit na positief advies van de auditcommissie van de Raad van 

Toezicht hiervan afwijken.     
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12. Inkoop‐ en aanbestedingsbeleid  
  
Het inkoop‐ en aanbestedingsbeleid voor CPOB is separaat vastgelegd. Voor een nadere uiteenzetting 

verwijzen wij naar dit document. Bij wijzigingen van de in het inkoop‐ en  

aanbestedingsbeleid opgenomen bedragen zal het beleid binnen 3 maanden door het College van 

Bestuur opnieuw worden vastgesteld.    

In het Strategisch Beleidsplan van CPOB staan o.a. de waarden Kwaliteit en Ethiek beschreven. Vanuit 

die waarden kunnen in elk geval de volgende aspecten van het inkoop‐ en aanbestedingsbeleid 

worden benoemd:   

• Streven naar geleidelijke professionalisering van de inkoopprocessen op zowel schools‐ als 

bovenschools niveau (kwaliteit).   

• Bij het maken van keuzes en het handelen van CPOB’ers zullen te allen tijde aspecten van 

transparantie, deugdelijkheid en verantwoordelijkheid zowel extern als intern een rol 

moeten spelen.   

  

CPOB hanteert de volgende richtlijnen (prijspeil 2016)  

  

  

    
Bijlage I – Nadere specificatie posten (meerjaren)begroting  
  

Baten: o Algemene baten o Lumpsum personeel o Lumpsum 

materieel o Personeels‐ en arbeidsmarktbeleid o 
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Prestatiebox o Bijzondere bekostiging wegens 

samenvoeging  

o Uitkeringen UWV o Rente‐inkomsten o Vergoeding materiële instandhouding 

gymlokalen en dislocaties o Bijdragen samenwerkingsverbanden voor 

basisondersteuning o Bekostiging impulsgebieden  

o Specifieke (geoormerkte) baten o Bijzondere bekostiging onderwijs aan vreemdelingen 

o Bijdragen samenwerkingsverbanden voor arrangementen o Baten uit huur en 

medegebruik  

o Private baten o Ouderbijdragen tussenschoolse opvang  

o Rentebaten  

o Bijdrage steunfonds PCI  

  

Kosten o Bestuur en organisatie: o Personele lasten voor zover deze te maken hebben 

administratie, beheer en bestuur o Kosten huisvesting bestuurskantoor o Kosten 

salarisadministratie o Accountantscontrole o Extern advies o Kantoorkosten o Contributies 

sectorraden  

  

o Gezamenlijke activiteiten: o Personele lasten voor zover deze betrekking hebben op 

gezamenlijke activiteiten o Professionalisering (algemeen en bovenschools)  

o Het (verplicht) gezamenlijk openbaar en/of Europees aanbesteden van  

(inkoop)opdrachten o Het gezamenlijk betalen van aansluitingskosten bij 

dienstverleners (bijvoorbeeld bij een arbodienst)  

o Het ontwikkelen of uitvoeren van innovaties (door één of enkele scholen) in het belang 

van de hele organisatie  

o Alle huisvestingslasten zoals energie, schoonmaak, onderhoud en belastingen  

  

o Loonkosten personeel scholen o Reguliere formatie scholen  

o Geoormerkte formatie voor de scholen (bijvoorbeeld arrangement 

samenwerkingsverband)  

o Groeiformatie scholen  

o Kosten vervangingen en verloven (ziekte, duurzame inzetbaarheid, ouderschapsverlof, 

etc.)  

  

De reguliere formatie komt voor de schooldirecteur beschikbaar in de vorm van een 

hoeveelheid FPE’s (zie paragraaf 7.3.). De (eventuele) geoormerkte formatie voor de scholen 

wordt ook beschikbaar gesteld in de vorm van een hoeveelheid FPE’s. De (eventuele) 

groeiformatie wordt toegekend door het CvB, in FPE’s. De overige kosten komen via het 

solidariteitsbeginsel voor bovenschoolse rekening.  

  

o Materiële uitgaven scholen o Afschrijvingslasten investeringen  

o Leermiddelen o ICT (nader te definiëren) o Leermiddelen o Nascholing o Werving 

personeel o Overige algemene schoolkosten  

o Private uitgaven o Kosten tussenschoolse opvang  

o Overige uitgaven waarvan het college van bestuur van oordeel is dat deze niet uit de 

publieke middelen betaald worden.  
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Bijlage II – Voorbeeldanalyse vermogenspositie CPOB o.b.v. cijfers 

jaarrekening 2015  

 Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal     
Bestuur:    

Jaarrekening:     

Totale baten:     

         

         

         

 A. Aanwezig kapitaal       
Totaal vermogen (passiva) / totaal kapitaal (activa)  

‐/‐ gebouwen en terreinen     ‐/‐ privaat vermogen      

 ‐/‐ specifieke voorzieningen (reorganisaties)    

 ‐/‐ overig        

 Totaal aanwezig kapitaal       

 Als percentage van de totale baten     

       

 B. Benodigd kapitaal: bestuursspecifieke kapitaalsbehoefte    
         

 B1. Financieringsfunctie (kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa)    

Financieringsbehoefte: mogelijkheid spreiden investeringen  

Vervangingswaarde (o.b.v. 2,5 maal de huidige boekwaarde)  

 Bedrag        

       

 B2. Transactiefunctie (kapitaal voor het doen van reguliere transacties)    

 Hoogte kortlopende schulden     

 Bedrag        

       

 B3. Bufferfunctie (kapitaal voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie)    

 Bedrag o.b.v. risicoanalyse      

       

 Totaal benodigd kapitaal (B1, B2, B3)    
 Als percentage van de totale baten     

       

Verschil aanwezig kapitaal ‐ benodigd kapitaal (financiële ruimte)  
  

CPOB   

 2015     

 € 19.214.115  

€ 

12.162.371 

€ 0 

€ 1.978.896 

€ 0 

€ 0 

€ 

10.183.475 

53% 

55% 

€ 7.396.158 

€ 4.067.887 

€ 2.307.806 

€ 2.307.806 

€ 2.090.000 

€ 8.465.693 

44% 

€ 1.717.782 
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NB: het bedrag dat is opgenomen bij de bufferfunctie, is gebaseerd op een risicoanalyse die wellicht 

niet up‐to‐date of volledig is. Voor een juiste analyse van het huidige vermogen, dient dit regelmatig 

geactualiseerd te worden.   

Daarnaast is bij het resultaat, de vrije financiële ruimte, het private vermogen buiten beschouwing 

gelaten. Hoewel over dit private vermogen geen verantwoording afgelegd hoeft te worden, kan dit 

vermogen echter wel ingezet worden ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs.   

  



 

 

Resultaten    analyse    

Eindtoets School: 

Schooldoel    (eigen    doelen

    invullen) 

 

100% 

 

Analyse    huidige    eindtoets:     
     

Te    verwachten    eindtoets    volgend    schooljaar    

(op    basis    LVS):     
     

Conclusies    n.a.v.    berekening    leerwinst:     
     
     

Totaal    aantal
     leerlingen 

Aantal    leerlingen     

met    tenminste    

1F     Lezen 

Aantal    leerlingen     

met    tenminste    

1F     Taalverzorging 

2018-‐‐2019 #DEEL/0! 

2019-‐‐2020 #DEEL/0! 

2020-‐‐2021 0 #DEEL/0! 

Totaal 0 0 #DEEL/0! 0 



 

 

 

Plan    van    aanpak    volgend    schooljaar:         
     



 

 

 

100% 100% 60% 

Aantal    leerlignen     

met    

tenministe    

1F    

Rekenen 

 Aantal    

leerlingen     

met    

tenminste    2F
     

Lezen 

 Aantal    

leerlingen    

met    

tenminste    2F
     
Taalverzorging 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
 

      

#DEEL/0! 0 #DEEL/0! 0 #DEEL/0! 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

60% 60% 

 Aantal    

leerlingen     

met    

tenminste    1S
     

Rekenen 

 

#DEEL/0! 
 

#DEEL/0! 
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#DEEL/0! 
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