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INLEIDING
Het jaarverslag van Stichting Samen Onderwijs Maken wordt u hierbij aangeboden. In het gehele verslag wordt met
de term jaarverslag eveneens de term bestuursverslag bedoeld. Het jaarverslag is bedoeld voor ieder die kennis wil
nemen van de stichting en beoogt tevens verantwoording af te leggen over het door de stichting gevoerde beleid
en de gemaakte keuzes. Het jaarverslag is gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de
Inspectie voor het onderwijs en de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht.
Samen sterker
Om een krachtige onderwijsorganisatie te zijn en te borgen, zijn gezamenlijke waarden onmisbaar. De kernwaarden
zorgen er nog steeds voor dat wij ons blijven focussen op speerpunten. In de speerpunten staan het kind en de jonge
volwassene centraal en zetten wij de leerkracht in de hoofdrol, waarbij wij geen onderscheid maken tussen scholen.
De autonome school zien wij als meerwaarde voor de eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats van de school
binnen de gemeenschap. Daarbij hechten wij veel belang aan solidariteit en zoeken wij de balans tussen samen en
alleen. Samenwerking met het bestuur voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs ABBO levert ook hier een bijdrage
aan.
Gedegen en vernieuwend onderwijs
Stichting SOM biedt onderwijs op maat voor elk kind. Daarbij verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs op elke
school. Zoals de overgang van enkel ‘klassikaal’ naar ‘gedegen én vernieuwend’ onderwijs. Ieder kind moet de kans
krijgen zijn talenten optimaal te ontwikkelen. Ook als het kind soms extra ondersteuning of hulp nodig heeft. Met
passend onderwijs creëren wij de beste kansen voor elk kind. Dit doen we door maatwerk en zorg te bieden aan elk
kind en door samen te werken met andere scholen en organisaties. Ook door een veilige omgeving te creëren waar
de leerling zich thuis voelt. Stichting SOM zorgt voor de persoonlijke groei van elk kind.
Bekwame professionals
Wij leggen binnen onze organisatie verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer. Taken en bevoegdheden worden
op die manier zo effectief mogelijk gemaakt en iedereen heeft zijn eigen verantwoordingsplicht. Daarnaast krijgt
elke leerkracht en medewerker binnen stichting SOM de kans om te groeien. Dat houdt ook in dat wij iets
verwachten van deze professionals. Namelijk een open mind en flexibiliteit. Met beoordelingen en functioneringsen ontwikkelingsgesprekken houden we niet alleen een vinger aan de pols maar werken we ook aan de ontwikkeling
van onze organisatie.
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VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van stichting SOM over 2016. Een jaar dat gekenmerkt wordt als dynamisch, met opbouw
van intensieve kennisdeling, onderwijskundig zeer positief, goed financieel beleid en beheer.
Waar we trots op zijn, is de aantoonbare verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. En dat in
een tijd waarin bezuinigingen en demografische krimp de voorpagina’s beheersen. Als belangrijkste oorzaak van ons
succes zien wij vooral de kwaliteit en dagelijkse inzet van ons personeel en de geïntensiveerde samenwerking met
onze kindpartners en andere belanghebbende partijen.
De stichting SOM wil kinderen zo onderwijzen, opvoeden en begeleiden, dat zij zo goed mogelijk zijn toegerust om
vorm en inhoud te geven aan hun eigen toekomst en aan hun leer- en werkomgeving. Dat is de opdracht van onze
stichting. In dit jaarverslag laten wij u zien hoe wij aan dit doel hebben gewerkt.
We besteden veel aandacht aan de structuur en cultuur van ons onderwijs. Structuur alleen is nog geen garantie
voor kwaliteit van het onderwijs; de kwaliteit van de onderwijsgevenden is van doorslaggevend belang. Met het oog
op de toekomst heeft stichting SOM daarom het afgelopen jaar weer geïnvesteerd in scholing. Veel interne
kennisnetwerken zijn inmiddels tot stand gekomen op gebied van stichting SOM en ook landelijke speerpunten: o.a.
Taal, lezen, ICT, Zorg, NT2, VVE en het Jonge Kind.
Door de krimp in West-Brabant en Reimerswaal zal de toekomst een heroriëntatie vragen op organisatie en
financiën. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van het onderwijs.
Het bestuur en GMR hebben hun goedkeuring gegeven aan o.a.:
- Jaarrekening 2015
- Meerjarenbestuursformatieplan 2016-2017
- Begroting 2017/Meerjarenraming 2016-2019

Werkgeverschap
Het bestuur heeft directies en GMR geïnformeerd over de directiewisselingen en benoeming meerscholen directie
die in de loop van het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Huisvesting
Het meerjarenonderhoudsplan van alle scholen is planmatig en structureel vormgegeven, hierbij is Dyade Vastgoed
als specialist betrokken. Renovaties en aanpassingen i.v.m. kinderopvang zijn tot stand gekomen. Per 1 januari 2015
behoort onderhoud ‘buitenkant gebouwen’ ook tot de taak van het bestuur. De financiën vanuit het rijk worden
toegevoegd aan de lumpsum vergoeding.

Het bestuur, de werkwijze
Nieuw bestuursmodel
Sinds 1 augustus 2010 is er een wijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van verdere
deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap over de wijze
waarop de school functioneert. Het is van belang, volgens de minister, dat direct betrokken maatschappelijke
stakeholders invloed krijgen op de school, de zgn. horizontale verantwoording, ook wel de horizontale dialoog1
genoemd. Een voorwaarde daarvoor is dat de school zich goed moet kunnen verantwoorden.

1

Notitie “Beleidsnotitie Governance, ruimte geven, verantwoording vragen en van elkaar leren”, Ministerie van OCW, 2005
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In de ogen van de minister betekent dit een aanpassing van de wijze waarop de school bestuurd wordt. Pas als de
interne (be)sturingskolom goed op orde is, krijgt de horizontale dialoog de gewenste waarde. Een van de
maatregelen die de minister daartoe genomen heeft is het verplicht scheiden van bestuur en toezicht. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is dat de functies van besturen en toezichthouden niet langer in één persoon verenigd mogen
zijn. Er moeten dus functionarissen komen die besturen en functionarissen die toezien op het besturen. Het is aan
het bevoegd gezag in de huidige situatie om een keuze te maken op welke wijze de scheiding van bestuur en toezicht
plaatsvindt.
Een dergelijke scheiding kan op twee manieren:
1. de organieke scheiding waarbij er twee organen ontstaan:
a. de Raad van Toezicht;
b. het College van Bestuur.
2. de functionele scheiding, die een uitwerking op drie hoofdlijnen kent:
a. een scheiding binnen het huidige bestuur, waarbij een deel bestuurder en een deel toezichthouder wordt;
b. een toetreding van de algemene directie tot het bestuur, waarbij de voormalige algemene directie de
bestuurdersrol krijgt;
c. een algeheel mandaat/delegatie aan de algemene directie, waardoor de algemene directie bestuurder
wordt (maar niet toetreedt tot het bestuur) en waarbij het bestuur de rol van toezichthouder krijgt.
Stichting SOM heeft gekozen voor functionele scheiding met een algeheel mandaat/delegatie aan de algemene
directie, waardoor de algemene directie bestuurder wordt (maar niet toetreedt tot het bestuur) en waarbij het
bestuur de rol van toezichthouder krijgt. Op 1 december 2011 is dit model van kracht geworden. Nieuwe statuten
zijn notarieel vastgelegd. De vier gemeenten, Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht, zijn erbij
betrokken geweest. Het bestuur van stichting SOM heeft besloten het proces om te komen tot een Raad van Toezicht
bestuursmodel in gang te zetten. Naar verwachting zal dit in 2018 gerealiseerd zijn.

Directies en IB-er met een plus
Iedere directeur en IB-er van een school zijn als partner betrokken bij de eigen en een andere school. Ook is ieder
directielid betrokken bij geheel stichting SOM vanuit een specialisme.

Samenwerking met ABBO
Stichting SOM is vanaf februari 2014 officieel gestart met een samenwerking met ABBO, Algemeen Bijzonder Basis
Onderwijs, in Bergen op Zoom. Op financieel, inhoudelijk en bedrijfsmatig vlak, werkt dit in het voordeel van beide
besturen.
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ALGEMEEN
Geschiedenis
Stichting SOM vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs in de regio West-Brabant en de
Gemeente Reimerswaal, Zeeland.
De stichting SOM is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de Stichting FOORZES (Zeeland) en
Stichting NAMS (Brabant). Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen negen scholen. Op 1 december
2011 zijn de nieuwe statuten vastgesteld door notaris Lentze te Den Haag in verband met de scheiding van bestuur
en toezicht.

Missie en visie
Een concept op weg naar verdere professionalisering
Om te komen tot een heldere visie voor de toekomst dienen onderstaande vragen te worden beantwoord:
- Wie zijn wij?
- Wat willen wij?
- Hoe kunnen wij dit bereiken?
Deze vragen spelen tegen de achtergrond van professionalisering, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen
van stichting SOM in het basisonderwijs in Zuidwest Nederland.
De identiteit van stichting SOM vindt haar oorsprong in de kernwaarden die het (al dan niet bewust) hanteert. Deze
geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven antwoord op de vraag hoe stichting SOM zich in de
toekomst wenst te ontwikkelen en te gedragen.
Dit alles conform de missie van stichting SOM: SAMEN ONDERWIJS MAKEN.
Wie zijn wij?
Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende kernwaarden:
► Openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke
achtergrond.
► Saamhorigheid
Saamhorigheid is het uitgangspunt van handelen.
► Openheid
Openheid is er naar alle in- en externe participanten over bedrijfsvoering en schoolprestaties.
► Integriteit
Integriteit houdt onder meer in, dat iedereen binnen de organisatie van stichting SOM gemaakte afspraken
nakomt.
► Pluriformiteit
Pluriformiteit binnen stichting SOM kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De scholen behouden en
ontwikkelen hun eigen profiel binnen de SOM-kaders, afgestemd op het eigen werkgebied.
► Kwaliteit
Kwaliteit van het onderwijs verzorgd door stichting SOM wordt bepaald door de deskundigheid van personeel,
organisatie en infrastructuur.
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Wat willen wij?
Wat wij willen blijkt uit de visie van stichting SOM:
- Stichting SOM heeft voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in haar verzorgingsgebied een school, waarop met
behulp van moderne middelen wordt gewerkt aan zijn of haar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Stichting SOM streeft in al haar activiteiten naar een goede mate van zelfstandigheid en creativiteit van alle aan
haar toevertrouwde kinderen.
- Het stichten en in stand houden van openbare basisscholen in haar verzorgingsgebied.
- Het handhaven van het aanbod van openbaar onderwijs in alle betrokken gemeenten.
- Het handhaven van een solide financieel fundament onder de stichting om de gestelde doelen te kunnen
realiseren.
- Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen die het de stichting mogelijk maakt haar positie te versterken.
- Het leveren van een bijdrage aan het lokaal onderwijsbeleid in haar verzorgingsgebied.
- Het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten voor alle kinderen.
Hoe kunnen wij dit bereiken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de ambities van stichting SOM in beeld te brengen.
Het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers streven naar een waarborging van de kwaliteit van het onderwijs
via:
- optimale schaalgrootte, die resulteert in meer financiële armslag, flexibeler personeels-/mobiliteitsbeleid en een
betere garantie van werkgelegenheid;
- deskundigheidsbevordering bij medewerkers;
- hoge eisen aan leidinggevenden;
- het up-to-date houden van onderwijsleermiddelen;
- het voorzien in het gewenste onderhoud en huisvesting van scholen;
- de realisatie van een herkenbare professionele organisatie.
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ORGANISATIE
Organogram
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Bestuurssamenstelling
Het bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld:
Functie
Voorzitter

Naam
De heer A.P.M. Wevers

Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid/
algemeen directeur

De heer J. Meulmeester
De heer L. Hollemans
De heer J.F.L.C.M. Plasmans
De heer W. van Peski
De heer L. Dingemanse
De heer L.L.M. Soffers

Eventuele nevenfuncties
Voorzitter RvT Intervence
(jeugdbescherming Zeeland )
Lid RvT Respont Stichting voor
speciaal onderwijs in Zeeland
Lid stuurgroep Consortium
Beta Challenge
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Voorzitter samenwerkingsverband Primair Onderwijs
Brabantse Wal, geen
bezoldiging

Juridische structuur
De algemeen directeur/bestuurder, de heer L.L.M. Soffers, is onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
belast met de bestuurstaken t.a.v. de scholen en draagt zorg voor het proces van de beleidsvoorbereiding,
beleidsevaluatie en controle in overleg met de directeuren.
De directeuren zijn verantwoordelijk voor de integrale leiding van de autonome scholen binnen het namens het
bestuur vastgestelde beleid. Zij zorgen voor de verwezenlijking van de grondslag en doelstellingen van de
organisatie, de dagelijkse leiding van de scholen en de kwaliteit en voortgang van het onderwijs.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere
geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van stichting SOM.
De verwerking van de salarisadministratie wordt per 01-01-2015 door Dyade Dienstverlening onderwijs uitgevoerd.

Activiteitenoverzicht op hoofdlijnen
Januari

Diverse overleggen t.b.v. Pilot onderwijsinspectie
Inspectiebezoek obs De Kreek
Inspectiebezoek obs De Noordster

Februari

Inspectiebezoek obs De Eendracht
Bijeenkomst met onderwijsinspectie t.b.v. Pilot
Overleg SOM-ABBO-LPS i.h.k.v. techniek
Inspectiebezoek obs De Dobbelsteen
Afsluitend gesprek met onderwijsinspectie over Pilot

Maart

Mini NOT op Voorhoute
Directie heidag formatie + opleiding Via Vinci
Besprekingen directeuren leeropbrengsten door algemeen directeur / bestuurder
Meerjarenbestuursformatieplan
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April

Opleiding Via Vinci, Directeur opleiding in company
Bijeenkomst ICT-coördinatoren SOM/ABBO
Overleg MR De Eendracht Hansweert
Kennisnet –ICT info
Overleg cultuurproject
Overleg team/MR/ouders De Eendracht Hansweert

Mei

SOM Academy workshop jonge kind
Opleiding Via Vinci

Juni

Opening cultuurproject op obs Voorhoute
Overleg De Eendracht Hansweert
Aanbesteding schoonmaak
Afstuderen opleiding Via Vinci
Informatiebijeenkomst Model Raad van Toezicht
Overleg MR De Regenboog

Juli

Overleg regionale krimp
Visievorming cultuur
Overleg Europese aanbesteding
Overleg gemeente Reimerswaal inzake De Klimroos

September

Opening feestjaar De Kreek 25-jarig
Leernetwerk Professionalisering Cultuuronderwijs PO
Inspectiebezoek verdiepend onderzoek eindresultaten De Eendracht
Personeelsbijeenkomst cultuur
Cito bijeenkomst met 6 schoolbesturen

Oktober

Overleg IKC-ontwikkelingen
Onderwijsconferentie AVS

November

Besprekingen directeuren leeropbrengsten door algemeen directeur / bestuurder
Bijeenkomst basisscholen-bedrijven-overheid betreffende invoering Wetenschap & Technologie
in het lesprogramma
Overleg/analyse rapportage De Eendracht
Ontwikkeling ICT-beleidsplan
Hoorzitting
Overleg uitbreiding De Klimroos

December

Opening IKC De Regenboog
Teamvergadering De Eendracht
Overleg directeuren-bestuur-GMR
Geschillencommissie te Utrecht

Financiën en kwaliteit
De managementrapportages zijn doorontwikkeld, waardoor viermaal per jaar een duidelijk, actueel en overzichtelijk
beeld van de activiteiten van de stichting ter informatie en goedkeuring wordt behandeld, de kwartaalrapportages.
De borging van informeren, controleren en rapporteren is vastgelegd in een planning en controlecyclus. Het
treasurystatuut is op 1 juli 2016 vastgesteld. Jaarlijks zijn in februari en september de ijkpunten.
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Scholen
Onder het bevoegd gezag van stichting SOM, met bevoegd gezag nummer 41778, vallen de onderstaande scholen:
School
Directeur
Brinnummer
Plaats
Gemeente
Parelmoer
Dhr. A. Neelen
10MB
Yerseke
Reimerswaal
De Reigersberg
Dhr. A. Neelen
11OE
Rilland
Reimerswaal
Voorhoute
Mw. P. van Kralingen
11ZM
Kruiningen
Reimerswaal
De Klimroos
Dhr. G. Coldeweijer
12IY
Krabbendijke
Reimerswaal
De Eendracht
Mw. P. van Kralingen
12RI
Hansweert
Reimerswaal
De Kreek
Dhr. G. Coldeweijer
24AF
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
De Dobbelsteen
Mw. H. Meulblok
27RU
Hoogerheide
Woensdrecht
De Noordster
Mw. N. Spaapen
06AI
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
De Regenboog
Mw. C. Schetters
05YQ
Dinteloord
Steenbergen
(dhr. A. Neelen interim)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Onderwerpen die voor meer dan één school van toepassing zijn worden voorgelegd aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Deze vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De GMR telt medewerkers
en ouders van alle scholen van stichting SOM.
Per 31 december 2016 bestaat de GMR uit de volgende leden:

Tina van de Ven
Wil Goossens
Ankie de Bruijne
Jules Roelse
Peter van der Maas
Martine Schuurbiers

personeel-secretaris
personeel-voorzitter
personeel
personeel
ouder
ouder

Het jaarverslag 2016 van de GMR is niet aangeleverd.
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Kaderstelling
Het strategisch beleidsplan brengt in beeld wat stichting SOM in de periode 2015–2019 bereikt wil hebben en welke
activiteiten daarvoor in hoofdlijnen worden ontwikkeld. Dat wordt uitgewerkt in operationele plannen. De plannen
op bestuursniveau zijn kaderstellend voor de ontwikkelingen op schoolniveau. Voor een deel moet het strategisch
beleidsplan geconcretiseerd worden op schoolniveau.

Zorgverbreding
In het kader van het traject ‘passend onderwijs’ gaan de scholen deelnemen aan de 1-zorgroute. Met de 1-zorgroute
willen we niet alleen risicoleerlingen op een zo vroeg mogelijk tijdstip signaleren en zo de onderwijsleerproblemen
aanpakken, maar de onderwijsbehoeften van élk kind in kaart brengen. De 1-zorgroute leert leerkrachten hoe zij
met de verschillen tussen de kinderen kunnen omgaan. De route heeft betrekking op zowel de interne zorg op
school, als de externe zorg buiten de school.

SOM Academy
SOM Academy kennisdeling is in 2016 doorgezet. Zowel in teamverband als over de scholen heen zijn voor
directeuren en teamleden kennisnetwerken ingericht. Thema’s zijn Veilig Leren Lezen, Estafette, ICT, IB/zorg, VVE
en Jonge Kind. Ook is door de inzet van LB-leerkrachten, het specialisme en de kennisdeling binnen stichting SOM
veel toegenomen. Er is in de SOM-website een beveiligde omgeving ingericht voor kennisdeling op afstand.

Bestuurlijke informatievoorziening
De bestuurlijke informatievoorziening is opnieuw geanalyseerd. De planning- en controlcyclus en de daarmee
samenhangende documenten (beleidsplan, meerjarenbegroting(en), bestuurs- en managementrapportages) zijn
leidend en verplicht.

ICT en onderwijs
Alle ICT-coördinatoren voeren periodiek bovenschools overleg. Daar staat bovenschoolse beleidsontwikkeling op de
agenda en informeren de coördinatoren elkaar uitvoerig over (schoolse) ontwikkelingen. In het overleg is veel
gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van ICT en onderwijs.

Schoolontwikkelingen
Onderwijsinspectie
De inspectie heeft een onderzoek verricht in januari en februari 2016 bij stichting SOM in het kader van de pilot
bestuursgericht toezicht 2015/2016. In de pilot is onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit en of de financiële continuïteit wordt gewaarborgd. De onderwijskwaliteit van vier scholen van stichting
SOM is onderzocht met behulp van een verificatieonderzoek, dit om na te gaan of het bestuur van stichting SOM
daadwerkelijk zicht heeft op de onderwijskwaliteit en haar kwaliteitszorg op orde heeft. Binnen de pilot is tevens
een audit op verzoek uitgevoerd naar het onderwijs aan het jonge kind.
(Zie ook het hoofdstuk Kwaliteitsbeleid van dit jaarverslag)
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Conclusie
De conclusie is dat stichting SOM op alle standaarden die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs als
goed is beoordeeld. Op de standaarden die betrekking hebben op het financieel beheer scoort stichting SOM
voldoende. Hierbij moet opgemerkt worden dat de standaarden op kwaliteitsgebied beoordeeld kunnen worden
met onvoldoende-voldoende-goed en dat de standaarden over financieel beheer enkel de waardering onvoldoende
of voldoende kent. Een optimaal resultaat derhalve.
Opbrengst gericht werken & taal en rekenen
Stichting SOM houdt twee keer per jaar n.a.v. de tussenresultaten gesprekken over leeropbrengsten met iedere
school van de stichting. In het gesprek wat de algemeen directeur, onderwijsinhoudelijk expert en specialist Jonge
Kind voeren met de directeur en interne begeleider van de school staan de volgende onderwerpen centraal:
 Leeropbrengsten zowel tussen- als eindresultaten.
 Verbeterplannen n.a.v. tussen- en eindresultaten met een PDCA-cyclus als daar aanleiding toe is.
 Inzicht in leerlingen, die door de inspectie van onderwijs buiten beschouwing worden gelaten bij de
leeropbrengsten.
 Sociale competenties, doorstroming en kleuterverlenging.
 Inzicht in leerlingen, die ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband, cluster 1 of 2.
 Risico analyse en zelfreflectie.
Deze gesprekken geven enerzijds een goed beeld van mogelijke risico’s op gebied van leeropbrengsten en anderzijds
geeft het een goede basis voor het bestuursgesprek met de inspecteur van onderwijs.
N.a.v. de gesprekken over leeropbrengsten heeft Stichting SOM een impuls gegeven aan twee risicoscholen op het
gebied van eindopbrengsten om een voldoende eindopbrengst te behalen. In samenwerking met de RPCZ is een Op
Koers-traject opgezet, waarbij in eerste instantie de groepen 8 worden begeleid door het werken met een
beredeneerd aanbod. Later in het traject zijn ook de groepen 3 tot en met 8 meegenomen. Op Koers in combinatie
met de aangeboden scholing voor het Jonge Kind zorgt voor verhoging van de onderwijskwaliteit.
Ook monitort Stichting SOM 6-wekelijks de resultaten van deze risicoscholen om de voortgang te meten van de
ontwikkeling van de leerlingen. Door deze interventies heeft Stichting SOM zicht op het te verwachten eindresultaat.
Interne audit
Stichting SOM maakt sinds 2014 gebruik van interne audits, waarbij een auditteam alle scholen bezoekt. In 2015 en
2016 maakt Stichting SOM gebruik van de standaarden, die de onderwijsinspectie in haar schoolbezoeken gebruikt.
In het najaar van 2016 zijn twee SOM-directeuren/experts op inhoud en kwaliteit gestart met de auditorentraining
van de PO Raad. Bij de uit te voeren interne audits zal onderzoek naar de kwaliteit van de school centraal staan.
Nascholing
Stichting SOM hecht grote waarde aan professionalisering van personeel.
 In februari 2014 is er een in company schoolleidersopleiding bij Via Vinci gestart. In 2016 hebben inmiddels vier
deelnemers het diploma Schoolleider PO vakbekwaam behaald.
 De nascholing Jonge Kind is in 2016 voortgezet met vier bijeenkomsten voor alle leerkrachten groep 1/2 over
KIJK!, beredeneerd aanbod, inzet van groepsoverzichten en inrichten van een rijke leeromgeving.
 Collegiale consultatie door uitwisseling van leerkrachten groep 1/2 over de scholen van Stichting SOM
 Sinds september 2016 volgen alle intern begeleiders van Stichting SOM en een aantal potentials de Register
Opleiding Intern Begeleider bij Via Vinci. Ook deze opleiding wordt in company aangeboden.
 Alle BHV’ers van Stichting SOM hebben de herhalingscursus gevolgd en alle certificaten zijn verlengd.
 Alle leerkrachten van Stichting SOM hebben een studiedag cultuur gevolgd.
 Op schoolniveau hebben scholen scholing op team- of leerkrachtniveau ingekocht, passend bij hun
ontwikkeling, bij diverse aanbieders.
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SOM-Academy’s
Binnen Stichting SOM zijn de volgende SOM-Academy’s actief:
 Veilig leren lezen
 ICT
 NT2/woordenschat
 Bewegingsonderwijs
 Rekenen
 Het jonge kind
De academy’s hebben als doel kennis te delen en kwaliteit te verhogen. De projectleiders van de academy’s werken
middels een plan van aanpak welke wordt gemonitord door de kwaliteitsexpert.
Vanuit de SOM-academy Het jonge kind is scholing uitgezet naar alle groep 1/2 leerkrachten.
LB-leerkrachten
Binnen Stichting SOM werken 24 LB-leerkrachten. Deze LB-leerkrachten hebben ieder een specialisme op het gebied
van:
 Teamleider
 IB
 Leerlingzorg
 VVE / Jonge kind
 Gedrag / SOVA
 Rekenen
 ICT
 Bewegingsonderwijs
De expertise van de LB-leerkrachten wordt op schoolniveau en SOM-niveau ingezet. Alle LB-leerkrachten werken
middels een plan van aanpak welke wordt gemonitord door de kwaliteitsexpert.
Cultuur
In februari 2016 is een subsidieaanvraag gedaan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze subsidie (€ 180.000,-)
is gehonoreerd. Stichting SOM gaat met deze subsidie een impuls geven aan het cultuuronderwijs door leerkrachten
te scholen en het cultuurbeleid structureel weg te zetten.
 Visievorming op Stichtingsniveau is in 2 sessies met directeuren en bestuur bepaald.
 Alle leerkrachten van Stichting SOM hebben een studiedag cultuur bijgewoond met culturele workshops en
een visiebijeenkomst.
 11 Cultuurcoördinatoren zijn gestart met de ICC-opleiding.
 2 Leerkrachten zijn gestart met de POST-HBO opleiding muziek.
 1 Leerkracht is gestart met de POST-HBO opleiding drama.
 1 Leerkracht volgt een coachingstraject drama.
 Er is een facultatief scholingsaanbod gemaakt voor leerkrachten op het gebied van muziek en dans.
 Een financiële administratie en urenregistratie is opgezet en deze is besproken met de accountant.
Twee teambijeenkomsten over visievorming zijn per school ingepland en worden dit schooljaar uitgevoerd
Lokale Educatieve Agenda
In 2015 participeert stichting SOM in de bepaling en de uitwerking van beleidsthema’s van de gemeenten Bergen op
Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht. Met name wordt een bijdrage geleverd aan de thema’s
integratie en segregatie, schakelklassen, Brede Schoolontwikkeling, voor- en vroegschoolse educatie (VVE),
veiligheid in en rond de school en onderwijshuisvesting.
Verder worden afspraken gemaakt over de inzet van de middelen die de gemeenten ter beschikking stellen voor
schoolbegeleiding.
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Verantwoording inzet prestatiebox n.a.v. het landelijk beleidskader 2011-2015
Excellentie en hoogbegaafdheid
In oktober 2014 heeft Stichting SOM het traject excellentie en hoogbegaafdheid in samenwerking met experts vanuit
School Aan Zet afgerond. Alle scholen hebben vanuit een startkader beleid gemaakt op het gebied van excellentie.
In dit beleid staan onderwijs in vorm en inhoud aan excellente leerlingen centraal met als doel om excellente
leerlingen te laten excelleren.
Opbrengst gericht werken & taal en rekenen
Stichting SOM houdt twee keer per jaar n.a.v. de tussenresultaten gesprekken over leeropbrengsten met iedere
school van de stichting. In het gesprek wat de algemeen directeur en de bovenschools IB’er voeren met de directeur
en interne begeleider van de school staan de volgende onderwerpen centraal:
 Leeropbrengsten zowel tussen- als eindresultaten.
 Verbeterplannen n.a.v. tussen- en eindresultaten met een PDCA-cyclus als daar aanleiding toe is.
 Inzicht in leerlingen, die door de inspectie van onderwijs buiten beschouwing worden gelaten bij de
leeropbrengsten.
 Inzicht in leerlingen, die ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband, cluster 1 of 2.
 Wat is opvallend? Zowel positief als verbeterpunt.
 Risico analyse en zelfreflectie.
Deze gesprekken geven enerzijds een goed beeld van mogelijke risico’s op gebied van leeropbrengsten en anderzijds
geeft het een goede basis voor het bestuursgesprek met de inspecteur van onderwijs.
Taal
Uit de gesprekken over leeropbrengsten kwam expliciet naar voren, dat de leeropbrengsten bij woordenschat op
veel scholen onvoldoende is. Alle scholen hebben hun woordenschatonderwijs in kaart gebracht door hun inzet,
methodiek en gedane interventies te beschrijven. Uit deze analyse bleek, dat scholen grote investeringen hebben
gedaan in woordenschatonderwijs. Echter het resultaat bleef uit. Stichting SOM heeft via School Aan Zet een
Masterclass woordenschat georganiseerd, waarbij alle scholen ruim vertegenwoordigd waren. In deze Masterclass
heeft o.a. het viertaktmodel van Verhallen centraal gestaan.
Alle scholen zijn actief aan de slag gegaan met de verkregen kennis en woordenschatonderwijs heeft een zichtbare
plaats in de scholen gekregen.
Rekenen
In 2014 is de SOM Academy rekenen gestart, waarbij alle scholen vertegenwoordigd zijn om met elkaar kennis te
delen en te verstevigen.
Verantwoording inzet prestatiebox n.a.v. het landelijk beleidskader 2015-2016
Jonge Kind
Het beleid rond het onderwijs aan het jonge kind is sterk in beweging. De kennis dat de kwaliteit van onderwijs aan
jonge kinderen doorwerkt in de lange termijn ontwikkeling enerzijds en anderzijds een ongenoegen over de huidige
situatie, het eenzijdige gericht zijn op cognitieve vaardigheden, is de aanleiding voor stichting SOM geweest om de
visie over het onderwijs aan het jonge kind te herijken. Ze willen het onderwijs zo vormgeven, dat het beter aansluit
bij de manier van leren door jonge kinderen. Spelenderwijs, met een betekenisvolle context maar wel doelgericht.
In dit kader volgen de kleuterleerkrachten een nascholingstraject om hier invulling aan te kunnen geven. Waarbij
het belang van het hebben van een goed VVE-beleid op de verschillende scholen wordt meegenomen. De
speerpunten die zijn opgepakt zijn:
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De visiebepaling over het onderwijs aan het jonge kind.
De vorming van een SOM-visie ten aanzien van het onderwijs jonge kind. Als ook de vorming van een school
specifieke visie. Met als doel, vanuit een goed opgestelde visie verder vorm te kunnen geven aan de inhouden van
het onderwijs aan het jonge kind. Directies van de diverse scholen zijn meegenomen in de aanpak en er hebben
nascholingsbijeenkomsten plaats gevonden met de kleuterleerkrachten. De stichting heeft nu een goed gefundeerde
SOM-visie en daarnaast school specifieke visies ten aanzien van het jonge kind als basis van de nieuwe invulling van
het onderwijs aan het jonge kind.
Nascholing jonge kind en collegiale consultaties.
In een intensief nascholingstraject is er vormgegeven ten aanzien van de herijkte visie van het kleuteronderwijs. Er
hebben vier bijeenkomsten plaats gevonden waarin de volgende onderdelen aan bod zijn geweest: Het opfrissen
van het gebruik van het observatiesysteem KIJK, observeren, visiebepaling, najaarskinderen protocol, beredeneerd
aanbod en groepsplannen, spelend leren en spelbegeleiding.
Daarnaast hebben de leerkrachten de mogelijkheid gehad om op een andere school te gaan kijken. Om zo gebruik
te maken van elkaars kennis door bij elkaar te gaan kijken en zo van elkaar te leren.
De kleuterleerkrachten kunnen samen met andere kleuterleerkrachten ervaringen uitwisselen en krijgen informatie
en nieuwe inzichten ten aanzien van het kleuteronderwijs mee. Er wordt een soort raamwerk gegeven waarna de
verschillende scholen zelf verder uitvoering geven aan het onderwijs op de diverse scholen. De kleuterleerkrachten
zijn in beweging, ze zijn zich veel meer bewust geworden van de huidige ontwikkelingen en het effect daarvan op
hun manier van handelen.
Borging van de kwaliteit
Als er nieuwe inzichten zijn en afspraken gemaakt worden ten aanzien van het onderwijs aan het jonge kind dient
er ook een goede borging te zijn om te zorgen voor een kwaliteitsborging in de vorm van het protocol jonge kind.
De scholen hebben inmiddels hun hernieuwde visie beschreven en geborgd en er zijn afspraken geborgd ten aanzien
van het werken met het observatiesysteem de KIJK. Aanvullingen in dit protocol jonge kind zullen plaats vinden in
2017.
Monitoren VVE-beleid binnen stichting SOM
Een keer per jaar vullen de diverse scholen een soort zelfevaluatie in ten aanzien van het VVE beleid in. De
uitkomsten van deze evaluatie worden bekeken en aan de hand hiervan worden aanbevelingen gedaan om
eventuele problemen op te pakken en te verbeteren. Ten opzichte van het jaar 2015 kunnen we stellen, dat het VVEbeleid op de diverse scholen onder de aandacht is gebracht, meer bewustwording is gerealiseerd in het belang van
het hebben van een goed VVE-beleid. En ook verbeterd is.
Conclusie en aanbeveling:
Het kleuteronderwijs binnen stichting SOM is in verandering en beweging. Leerkrachten zijn door de herijking van
de visie bewust geworden van het feit, dat het onderwijs aan het jonge kind anders kan en moet worden ingericht.
Door het scholingstraject worden de competenties van de kleuterleerkrachten bevorderd en versterkt. Kennis en
ervaring wordt gedeeld, men wordt geïnspireerd en men is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ze hebben meer achtergrondkennis die ze kunnen toepassen in hun dagelijkse onderwijspraktijk.
Opbrengst gericht werken & taal en rekenen
Stichting SOM houdt twee keer per jaar n.a.v. de tussenresultaten gesprekken over leeropbrengsten met iedere
school van de stichting. In het gesprek wat de algemeen directeur en de bovenschools IB’er voeren met de directeur
en interne begeleider van de school staan de volgende onderwerpen centraal:
 Leeropbrengsten zowel tussen- als eindresultaten.
 Verbeterplannen n.a.v. tussen- en eindresultaten met een PDCA-cyclus als daar aanleiding toe is.
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 Inzicht in leerlingen, die door de inspectie van onderwijs buiten beschouwing worden gelaten bij de
leeropbrengsten.
 Inzicht in leerlingen, die ondersteuning krijgen vanuit het samenwerkingsverband, cluster 1 of 2.
 Wat is opvallend? Zowel positief als verbeterpunt.
 Risico analyse en zelfreflectie.
Deze gesprekken geven enerzijds een goed beeld van mogelijke risico’s op gebied van leeropbrengsten en anderzijds
geeft het een goede basis voor het bestuursgesprek met de inspecteur van onderwijs. Vanaf 2016 zal de VVEspecialist ook onderdeel uitmaken van de leeropbrengst gesprekken.
N.a.v. de gesprekken over leeropbrengsten heeft Stichting SOM een impuls gegeven aan twee risicoscholen op het
gebied van eindopbrengsten om een voldoende eindopbrengst te behalen. In samenwerking met de RPCZ is een Op
Koers-traject opgezet, waarbij in eerste instantie de groepen 8 worden begeleid door het werken met een
beredeneerd aanbod. Later in het traject zijn ook de groepen 3 tot en met 8 meegenomen. Op Koers in combinatie
met de aangeboden scholing voor het Jonge Kind zorgt voor verhoging van de onderwijskwaliteit.
Interne audit
Stichting SOM maakt sinds 2014 gebruik van interne audits, waarbij een auditteam alle scholen bezoekt. In 2015
maakt Stichting SOM gebruik van de standaarden, die de onderwijsinspectie in haar schoolbezoeken gebruikt.
Pilot gedifferentieerd toezicht per bestuur
Stichting SOM is uitgenodigd door de onderwijsinspectie om deel te nemen aan een pilot m.b.t. gedifferentieerd
toezicht per bestuur. In deze pilot wordt onderzocht in hoeverre het schoolbestuur zicht heeft op de kwaliteit van
de scholen binnen Stichting SOM. Als de onderwijsinspectie concludeert het bestuur voldoende zicht hierop heeft,
dan zal zij een stap terug doen in het toezicht. Als leeropbrengsten niet in orde zijn of op verzoek zal er een bezoek
worden afgelegd.
Er zijn gesprekken gevoerd met het bestuur over onderwijskwaliteit en financiën en scholen worden ter verificatie
bezocht. Daarnaast zijn vier scholen van Stichting SOM meegenomen in het vierjaarlijks onderzoek en het Jonge Kind
als speerpunt opgenomen.

IB-ers
Speerpunten
Stichting SOM heeft een bovenschools IB-er, die een helikopterview heeft over alle scholen met als doel de zorg van
leerlingen en de kwaliteit van onderwijs op een hoog niveau te brengen.
De volgende speerpunten zijn voor kalenderjaar 2016 uitgezet op IB-gebied binnen stichting SOM:
 Implementatie van CITO 3.0 toetsen voor begrijpend lezen, spelling en rekenen groep 6 voor alle scholen:
stichting SOM streeft een eenduidige toets structuur na op alle scholen waarbij alle leerlingen in hun
ontwikkeling worden gevolgd.
 IB-overleg op bovenschools niveau: 5 maal per jaar komen alle IB-ers bij elkaar om de zorg voor leerlingen en
kwaliteit van onderwijs op een hoger niveau te brengen, dit gebeurt onder voorzitterschap van de hoofd IB-er.
 Inzet van de hoofd IB-er op OBS de Eendracht ter ondersteuning van de directeur en IB-er met als doel
leerresultaten te verhogen en de basisondersteuning te versterken.
 Opzet en bijstelling van schoolondersteuningsprofielen van individuele scholen: de schoolondersteuningsprofielen zijn sinds de invoering van passend onderwijs niet meer bijgesteld. De hoofd IB-er ondersteunt andere
IB-ers van stichting SOM om hun schoolondersteuningsprofiel bij te stellen.
 Samenwerking tussen hoofd IB-er en onderwijsinhoudelijk expert met als doel de zorg van leerlingen en de
kwaliteit van onderwijs op een hoog niveau te krijgen. De beleidsdomeinen van de hoofd IB-er en de
onderwijsinhoudelijk expert vullen elkaar aan.
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Aanpak en analyse per onderwerp
Implementatie van CITO 3.0 toetsen voor begrijpend lezen, spelling en rekenen groep 6 voor alle scholen.
Voor alle scholen zijn de nieuwe CITO 3.0 toetsen aangeschaft door de hoofd IB-er zodat de doorgaande lijn van de
vernieuwde CITO-toetsen kan worden doorgezet op alle scholen. Alle scholen van Stichting SOM toetsen en volgen
de leerlingen met de nieuwe toetsen zodat scholen gericht interventies kunnen inzetten. Aan de toetsing van
leerlingen op individuele scholen ligt een toetsprotocol ten grondslag op bovenschools niveau.
IB-overleg op bovenschools niveau
Vijfmaal per jaar komen alle IB-ers van stichting SOM bij elkaar om de zorg voor leerlingen op bovenschools niveau
vorm te geven en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen kunnen vanuit individuele IB-ers op de agenda worden
gezet of door de hoofd IB-er worden aangedragen. Onderwerpen die besproken worden zijn heel divers;
kennisdeling over gevolgde opleidingen en workshops, bespreken van beleidsdocumenten op bovenschools niveau
tot het uitwisselen van ervaringen m.b.t. toetsing van leerlingen.
Inzet van de hoofd IB-er op OBS de Eendracht ter ondersteuning van de directeur en IB-er om leerresultaten te
verhogen.
OBS de Eendracht heeft in september 2016 een bezoek gehad van de onderwijsinspectie waarbij is aangemerkt dat
er zorgen zijn over de leeropbrengsten. De hoofd IB-er heeft samen met de directeur en de IB-er van de school een
plan van aanpak geschreven met als doel de basisondersteuning van de school te verstevigen en leeropbrengsten te
verhogen. Eenmaal per zes weken worden de opbrengsten en interventies op groepsniveau en schoolniveau in kaart
gebracht om heel dicht op het verbeterproces te zitten. De hoofd IB-er brengt wekelijks een bezoek aan OBS de
Eendracht ter ondersteuning van de IB-er en directeur bij uitvoering van het verbeterplan. Eind december 2016 zijn
verbeteringen zichtbaar op de Eendracht in de zorgstructuur, eenduidige toetsing en voortgang in de
methodetoetsing van de leerlingen.
Opzet en bijstelling van de schoolondersteuningsprofielen van individuele scholen.
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle scholen van stichting SOM een schoolondersteuningsprofiel, gericht op passend
onderwijs, waarbij mogelijkheden tot opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften staan beschreven.
De scholen van stichting SOM vallen in twee samenwerkingsverbanden, n.l. O3 en Brabantse Wal. Aangezien de
ondersteuningsprofielen nu 2 jaar lopen, dienen ze weer bijgesteld te worden. De hoofd IB-er ondersteunt andere
IB-ers bij het bijstellen van het schoolondersteuningsprofiel. December 2016 zijn de scholen van stichting SOM die
vallen onder O3 gestart met bijstelling van hun ondersteuningsprofiel, speerpunten zijn geformuleerd en de
uitwerking volgt, voor april 2017 hebben zij het profiel bijgesteld. De scholen van stichting SOM die vallen onder
SWV Brabantse Wal zijn, in afspraak met SWV Brabantse Wal, wachtend tot het SWV een format aanlevert die
uitgewerkt moet worden op schoolniveau.
Samenwerking tussen hoofd IB-er en onderwijsinhoudelijk expert met als doel de zorg van leerlingen en de kwaliteit
van onderwijs op een hoog niveau te krijgen.
De hoofd IB-er en de onderwijsinhoudelijk expert hebben tweewekelijks overleg over diverse onderwerpen als
leeropbrengsten, OPP, arrangementsaanvraag en onderwijs aan NT2-leerlingen. Dit is kenmerkend voor stichting
SOM; specialisten die kennis delen en elkaar versterken.
Conclusie en aanbeveling


Leeropbrengsten risicoscholen: De leeropbrengsten van risicoscholen worden eenmaal per 6 weken gevolgd
zodat tijdige bijsturing mogelijk is. Momenteel werkt deze interventie gericht: risico’s zijn in kaart en monitoring
is mogelijk op bovenschools niveau. Stichting SOM gaat vanaf januari 2017 starten met een nieuw
administratieprogramma, mogelijk dat het nieuwe programma dit proces verder kan ondersteunen.
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Schoolondersteuningsprofiel: De scholen van stichting SOM zijn bezig hun ondersteuningsprofielen opnieuw
vorm te geven. Het weergeven van de sterke punten van de scholen geeft mogelijkheden tot PR en situering in
onderwijslandschap.
De intern begeleiders van stichting SOM zijn bezig met een inhoudelijke opleiding om allen een certificaat te
behalen tot intern begeleider. De onderwijsinhoud en de onderwerpen waar de intern begeleiders aan werken
komen terug op de agenda van het IB-overleg zodat IB-ers elkaar versterken in onderwijskwaliteit.
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Onderwijsinhoudelijke beleidsagenda 2015-2016 voor directeuren en Intern begeleiders van Stichting SOM

Leeropbrengsten
Onderwerp

Actiepunten

Datum gereed

Pilot gedifferentieerd toezicht
per bestuur



14-10-2015
















Analyse van de tussen- en
eindresultaten

Regiobijeenkomst over pilot gedifferentieerd toezicht
in Tilburg
Voorbereiding bestuursbezoek van 1-12-2015 met
algemeen directeur, financieel medewerker en
programmamanager op het gebied van kwaliteitszorg,
ambitie en financieel beheer.
Startgesprek met twee onderwijsinspecteurs,
financieel inspecteur en analist over 4.1, 4.2, 4.3
(kwaliteit) en 5.1, 5.2, 5.3 (financiën)
Presentatie algemeen directeur en directeuren van
obs de Eendracht, obs de Noordster, obs de Kreek en
obs de Dobbelsteen over de standaarden 4.1, 4.2, 4.3
(kwaliteit) en 5.1, 5.2, 5.3 (financiën)
Schoolbezoek obs de Kreek
Schoolbezoek obs de Noordster
Gesprek financieel beheer
Schoolbezoek obs de Eendracht
Bijeenkomst Jonge Kind
Gesprek met een vertegenwoordiging van GMR,
directeuren, IB’ers en een vertegenwoordiging van de
Toezichthoudende Raad over de standaarden 4.1, 4.2
en 4.3.
Schoolbezoek obs de Dobbelsteen
Eindgesprek met bestuur

 Afname CITO in januari en februari 2016
 Monitorexport maken door IB-ers
 Analyse van de tussenresultaten
 Norm is het landelijk gemiddelde
 Analyse en verantwoording bij het niet
behalen van het landelijk gemiddelde
 Monitoring van Rekenen Wiskunde, Begrijpend
lezen, woordenschat en technisch lezen voor
groep 3 tot en met 8.
 Sociaal emotioneel ontwikkeling (Viseon,
Kanjervragenlijsten)
 Overzicht resultaten groepsverloop
 Gesprekken met de directeuren en IB-ers over de
tussenresultaten
 Centrale Eindtoets PO wordt door alle scholen van
Stichting SOM afgenomen
 Uitslag Centrale Eindtoets
 Presentatie eindresultaten
 Afname CITO in juni 2016
 Monitorexport maken door IB-ers
 Analyse van de eind- en tussenresultaten
 Gesprekken met directeuren en IB-ers over de
eindresultaten
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17-11-2015

1-12-2015

18-1-2016

19-1-2016
21-1-2016
27-1-2016
1-2-2016
3-2-2016
15-2-2016

23-2-2016
25-2-2016

19-2-2016
19-2-2016
7-3-2016

15-3-2016 en 223-2016
19, 20 en 21-42016
Mei 2016

8-7-2016
26-6-2016
1-11 en 8-112016
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Monitoring resultaten

 Algemeen verslag opbrengsten
 Presentatie eind- en tussenresultaten aan het bestuur
van Stichting SOM
 In het verslag van de eind- en tussen-resultaten wordt
van iedere school de analyse en verantwoording
besproken
 Obs de Regenboog en obs de Eendracht leveren 6wekelijks het monitoringsdocument aan
 Uitleg werkwijze aan de scholen na IB-overleg
 Resultaten E-toetsen “groepsoverzicht toets”
aanleveren aan onderwijsinhoudelijk expert
 Aanleveren resultaten volgens format

Centrale Eindtoets PO

Resultaat eindopbrengst

CITO bijeenkomst




CITO geeft een inhoudelijke presentatie over CITOtoetsen aan IB’ers
CITO gaat in gesprek met de bovenschoolse IB’er over
de module bovenschoolse rapportage

5-11- 2016
November 2016

15-3 & 22-3-2016

4-10-2016

17-10-2016
5-12-2016
13-2-2017
20-3-2017
18-4, 19-4 en 204-2017
Week 10
26-1-2016
26-1-2016

Professionalisering
Onderwerp
Opleiding Via Vinci (meer)scholen
directie/master

Actiepunten
 Opleiding meerscholendirecteur voor directeuren,
teamleiders en onderwijsinhoudelijk
programmamanager

Datum gereed
04-02-2014 tot
1-8-2016

Opleiding Via Vinci voor IB’ers



Opleiding Intern Begeleiders en potentials

Auditorentraining






Voorlichtingsbijeenkomst
7 thema’s en 3 gedragsthema’s
Studiebegeleiding modulewerkstuk
Bovenschools ondersteunende teamleden volgen
de auditorentraining bij de PO Raad
7 bijeenkomsten
Afname nascholing bij RPCZ bespreken
Convenant RPCZ en de gemeente Reimerswaal
opmaken
Nascholing afgerond
Oriëntatie nieuwe LAS
Presentatie Esis en ParnasSys
Keuze van ParnasSys
Migratie van Winsas naar ParnasSys
Scholing directeuren/ administratie
Scholing directeuren en IB’ers (plan maken)
Scholing directeuren en IB’ers (inrichten)

1-8-2016 tot 1-82018
12-7-2016
1-8-2018
25-1-2017
Juni 2017

Nascholing

Leerlingadministratie
Systeem (LAS)
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Januari 2016
Maart 2016
December 2016
December 2016
December 2016
December 2016
December 2016
Januari 2017
Februari 2017
maart 2017
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VLC





Op Koers-traject




Kwaliteitsinstrument





Gesprekkencyclus



Managementcontract
Coaching directeuren
Obs de Regenboog






Obs de Eendracht

Alle IB’ers bij de gemeente Woensdrecht (obs de
Dobbelsteen) volgen het door de gemeente
gesubsidieerde Coachingstraject bij Eduxpartners
Bijeenkomst VLC coördinatoren

Doel om voldoende eindopbrengst te behalen bij
obs de Dobbelsteen en obs de Eendracht
RPCZ begeleidt de genoemde scholen zeer
intensief in dit traject. (Zie Op Koersplan)
Oriënteren op een kwaliteitsinstrument
Overleg met kwaliteitsmanager LPS over gebruikt
kwaliteitsinstrument
Opzetten eigen kwaliteitsinstrument

Januari 2016

8-10-2015, 3-122015, 17-3-2016 en
21-4-2016
April 2016

1-12-2015
22-1-2016
Juni 2016

Alle scholen werken met een nieuwe
gesprekkencyclus
Alle scholen hebben een managementcontract
Onderlinge verdeling
Analyse door PO Raad
Waarnemend directeur, intern
o Leeropbrengsten
o Eigenaarschap
o PR/ leerlingenaantal
Onderwijsadviseur, extern
Coach, door SOM-directeur
Inspectiebezoek
Analyse door de PO Raad
Bespreking bevindingen PO Raad

Augustus 2016

Actiepunten
 N.a.v. de VVE-analyse; Alle leerkrachten van groep
1 en 2 en intern begeleiders van Stichting SOM
geven samen met RPCZ een kwaliteitsimpuls aan
het onderwijs aan jonge kinderen. KIJK! wordt als
uitgangspunt gebruikt
 4 bijeenkomsten met de leerkrachten en IB’ers
 2 bijeenkomsten voor directeuren en IB’ers
 Groepsbezoeken door RPCZ in combinatie met
IB’ers
 Taakomschrijving specialist Jonge Kind
 Collegiale consultatie onder leerkrachten groep
1/2

Datum gereed
1-8-2016







Augustus 2016
Juli 2017
Juli 2017

15/9/2016
November 2016
november 2016

Onderwijsinhoud
Onderwerp
Jonge Kind

Klankbordgroep SVW De Brabantse
Wal

 Vertegenwoordiger Stichting SOM in deze
klankbordgroep
 Bijeenkomsten 2016
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Mei 2017
November 2015 en
april 2016
November 2015
Mei 2016
Juni 2016
januari 2017
10-3-2016, 21-42016, 10-10-2016
en 7-12-2016
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Interne Audit

Alle scholen worden 1x per jaar bezocht door het
intern auditteam. (Zie kwaliteitsdocument)










SOM Academy’s

VLL

ICT

NT2/woordenschat

Estafette

Bewegingsonderwijs

Rekenen

Jonge Kind
LB’ers

Cultuureducatie

Netwerkbijeenkomst kwaliteit
zeeland
LEA

obs de Reigersberg
obs de Kreek
obs de Klimroos
obs Parelmoer
obs de Regenboog
obs de Eendracht
obs Voorhoute
obs de Noordster
obs de Dobbelsteen











21-1-2017
31-1-2017
21-2-2017
14-3-2017
21-3-2017
4-4-2017
18-4-2017
30-5-2017
6-6-2017

Opleiding Interne Audit door de PO raad zes
bijeenkomsten in Utrecht
 De kwaliteitsmanager stuurt de projectleiders aan
en monitort ze.
 Alle projectleiders wordt gevraagd om een Plan
van Aanpak 2016-2017, een evaluatie op het Plan
van Aanpak 2016-2017 en een Plan van Aanpak
2017-2018, incl. data (en inhoud) bijeenkomsten

juni 2017

 Alle LB’ers maken een LB-plan, deze plannen
worden ingediend bij de kwaliteitsmanager
 Alle LB’ers hebben hun LB-plan geëvalueerd en
stellen een nieuw plan op voor 2017-2018
 Cultuursubsidie aanvragen o.l.v. extern adviseur
 Opening cultuurproject
 Bijeenkomsten directeuren visievorming o.l.v.
extern adviseur
 Netwerkbijeenkomst cultuur
 Opzetten SOM Academy cultuur (ICC’ers)
 Start ICC-training
 Start individuele trainingen drama en muziek
 Bijeenkomst alle collega’s en bestuur,
workshopcarrousel en visie
 Monitoren cultuurbeleid scholen (planning en
organisatie)
 Controle begroting door accountant
 Aanbod facultatieve trainingen dans en muziek
 Netwerkbijeenkomst cultuur
 Teamtrainingen visievorming

Oktober 2016
Mei 2017

 Kwaliteitsmanager woont 5 keer per jaar de
netwerkbijeenkomsten kwaliteit Zeeland bij
 Kwaliteitsmanager woont 2 keer per jaar het LEA
Bergen op Zoom bij
 Onderwijsinhoudelijk manager woont 2 keer per
jaar het LEA gemeente Woensdrecht bij
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Juli 2017
Juli 2017
Juni 2017

1-3-2016
Juni 2016
Juni/juli 2016
September 2016
September 2016
September 2016
September 2016
28-9-2016
December 2016
Januari 2017
Januari 2017
Februari 2017
April 2017
Juli 2017
Juli 2017
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Office 365

Directie overleg

 Stichting SOM implementeert Office 365 op alle
scholen
 Presentatie van Volution
 Inrichten en toevoegen van SOM Academy’s aan
Office 365
 Ontwerpsessie SOM Academy
 Beoordelen voorstel SOM Academy
 Taakverdeling bovenschools team (bestuurder en
twee SOM-directeuren).
 Bespreken kwaliteitsdocument en interne audit
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Mei 2014-maart
2015
April 2015
April 2016
14-12-2015
22-12-2016
8-7-2016
22-12-2016
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OVERLEG EN SAMENWERKING
GMR-jaarverslag 2015-2016
Niet aangeleverd.

Overlegvormen en samenwerkingsverbanden
Stichting SOM participeert in 2016 in diverse samenwerkingsverbanden en voert overleg met diverse
overheidsinstanties.
Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband Oosterschelderegio O3.
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Brabantse Wal. De heer L.L.M. Soffers is voorzitter van het SWV.
Besturenorganisaties
VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
PO Raad: brancheorganisatie primair onderwijs.
VTOI: Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.
Schoolbesturen
Overleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs Reimerswaal en West-Brabant.
Collega-schoolbesturen in de regio.
Coöperatie primair onderwijs Zeeland (CPOZ)
Overheid
Gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht.
Rijk
Centrale Financiële Instellingen (Cfi).
Inspectie van het onderwijs.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Kinderopvang en peuterspeelzalen
Kibeo.
Stichting de Maatjes
Stichting Kinderopvang Zuidwesthoek.
Stichting Peuterspeelzalen.

Regionalisering
De gemeenten hebben vastgelegd dat stichting SOM qua leerlingenaantal moet groeien door te fuseren met andere
onderwijsorganisaties voor primair onderwijs in de regio.
Met collega-besturen in de regio zijn informele gesprekken gevoerd door de bestuursvoorzitter en algemeen
directeur/bestuurder om te bekijken in hoeverre er bereidheid is tot samenwerking en fusie. Dit blijft ook voor 2016
en 2017 van kracht.
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KWALITEITSBELEID
Onder kwaliteitsbeleid wordt verstaan: beleid dat gericht is op verbetering. Daartoe behoort het formuleren van
doelen, het vertalen van doelen in bijpassende methoden en instrumenten, het bepalen van de wijze waarop de
kwaliteitszorg ingericht wordt, het bepalen van gewenste bijstellingen op grond van in de kwaliteitszorg verzamelde
informatie, alsmede het organiseren van het besluitvormingsproces over dit alles.
Iedere medewerker binnen stichting SOM levert zijn of haar bijdrage aan kwaliteitszorg. Wat daarbij hoort is dat
eenieder ook daarvoor verantwoordelijkheid heeft. Kwaliteit bespreekbaar maken, dit met elkaar bespreken en het
vervolgens zichtbaar maken dat dit plaatsvindt, is hierbij noodzakelijk. In het kader van de gekozen strategie van
klantgerichte organisatie is het van belang dat iedereen, die dagelijks met klanten te maken heeft, ter plekke de
kwaliteit van de dienst kan beoordelen.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg houdt in het kunnen laten zien hoe wij als stichting/school structureel ons onderwijs en diensten
organiseren, evalueren en waar nodig verbeteren.
Uiteindelijk zullen verbeteringen moeten leiden tot het borgen of verbeteren van de geformuleerde opbrengsten en
doelstellingen die door de klanten herkend en erkend worden.
In 2016 is m.b.t. kwaliteitsbeleid aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- waarderingskader en beslisregels Inspectie voor het primair onderwijs.
- toezicht op de kwaliteit door Inspectie en bestuur stichting SOM.
- verdere invoering KIK, Kwaliteit in Kaart.

Tevredenheid enquêtes
Personeelstevredenheidspeiling
Inleiding
In dit rapport van 2016 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van negen scholen en locaties
die vallen onder het bestuur van de scholen van Stichting SOM die eerder hebben deelgenomen aan de
personeelstevredenheidspeiling (PTP).
De resultaten worden per school of schoollocatie gepresenteerd. Telkens worden ook de resultaten van alle negen
scholen en locaties in de analyse gezamenlijk gepresenteerd (Totaal Stichting SOM). In totaal hebben 27238
personeelsleden nu en in het verleden aan deze peiling meegewerkt. Deze respondenten dienen als referentiegroep.
Het rapport bevat een algemeen beschrijvend gedeelte. Daarna wordt per vragencluster een overzicht gegeven van
de tevredenheidsscores, uitgedrukt in het percentage respondenten dat 'tevreden' is over een bepaald onderwerp
en worden de resultaten per school/ locatie vergeleken met de referentiegroep. Daarna wordt van elk van de negen
scholen en locaties afzonderlijk een overzicht gegeven van beleidspunten waarop de scholen zich kunnen profileren
en wordt een overzicht gegeven van de plus- en minpunten van de school. Allereerst worden enkele globale
karakteristieken van de scholen in het onderzoek gegeven.
Medewerkers zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen
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De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de medewerkers met hun school. Het gemiddelde
rapportcijfer dat personeelsleden in de referentiegroep aan hun school geven is 7.6. De scholen van Stichting SOM
scoren (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.8. De waardering van de medewerkers voor de scholen van
Stichting SOM is daarmee 'goed'.
Hieronder staat voor elk van de scholen of locaties het rapportcijfer vermeld. Achter de scholen staat tussen haakjes
steeds het aantal respondenten vermeld.
De rode verticale lijn representeert het rapportcijfer dat de medewerkers in de referentiegroep aan hun school
gaven.

Van de medewerkers van de scholen van Stichting SOM is 98 procent tevreden over de sfeer op school (in de
referentiegroep is dit 93%). Verder is respectievelijk 52 en 84 procent van de personeelsleden van de scholen van
Stichting SOM tevreden over de werkdruk binnen het team en de taakverdeling binnen het team. Vijfentachtig
procent van de personeelsleden is tevreden over de motivatie van de leerlingen, 15 procent van de medewerkers is
daarover ontevreden.
Oudertevredenheidspeiling
Inleiding
In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van negen scholen en locaties die vallen
onder het bestuur van de scholen van Stichting SOM en die eerder hebben deelgenomen aan de
oudertevredenheidspeiling (OTP), die sinds 1999 wordt afgenomen onder ouders en verzorgers met kinderen in het
basisonderwijs.
De resultaten worden per school of schoollocatie gepresenteerd. Telkens worden ook de resultaten van alle negen
scholen/ locaties in de analyse gezamenlijk gepresenteerd (Totaal Stichting SOM). In heel Nederland hebben in totaal
240161 ouders en verzorgers bij circa 2855 metingen onder vergelijkbare scholen aan deze peiling meegewerkt.
Deze ouders dienen als referentiegroep.
Het rapport bevat een algemeen beschrijvend gedeelte. Daarna wordt per vragencluster een overzicht gegeven van
de tevredenheidsscores, uitgedrukt in het percentage respondenten dat 'tevreden' is over een bepaald onderwerp
en worden de resultaten per school/ locatie vergeleken met de referentiegroep. Daarna wordt van elk van de negen
scholen en locaties afzonderlijk een overzicht gegeven van beleidspunten waarop de scholen zich kunnen profileren
en wordt een overzicht gegeven van de plus- en minpunten van de school. Allereerst worden enkele globale
karakteristieken van de scholen in het onderzoek gegeven.
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen
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De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de scholen van hun kinderen. Het
landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.5. De scholen van Stichting SOM
scoren (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7.6. De waardering van de ouders voor de scholen van Stichting
SOM is daarmee 'goed'.
Hieronder staat voor elk van de scholen of locatie het rapportcijfer vermeld. Achter de scholen of locatie staat tussen
haakjes steeds het aantal respondenten vermeld. De rode verticale lijn representeert het rapportcijfer dat de ouders
en verzorgers in de referentiegroep aan de school van hun kind gaven.

Van de ouders geeft 87 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de school (landelijk is dit eveneens 87%).
Verder zou 79 procent andere ouders aanraden hun kind naar de scholen van Stichting SOM te sturen (landelijk zou
76% andere ouders de school van hun kind aanraden).
Volgens 68 procent van de ouders staat de school goed bekend in de wijk, 9 procent van de ouders is het daar niet
mee eens.
Leerlingtevredenheidspeiling
Inleiding
In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van 9 scholen/ schoollocaties die vallen
onder het bestuur van de scholen van Stichting Som die eerder hebben deelgenomen aan de
Leerlingtevredenheidspeiling (LTP). De peiling wordt sinds 1999 wordt afgenomen onder leerlingen van de hoogste
klassen van scholen voor basisonderwijs in geheel Nederland.
De resultaten worden per school of schoollocatie gepresenteerd. Telkens worden ook de resultaten van alle 9
scholen/ locaties in de analyse gezamenlijk gepresenteerd (Totaal Stichting Som). In heel Nederland hebben in totaal
170581 leerlingen van circa 1869 vergelijkbare scholen aan deze peiling meegewerkt. Deze scholen dienen als
referentiegroep.
Het rapport bevat een algemeen beschrijvend gedeelte. Daarna wordt per vragencluster een overzicht gegeven van
de tevredenheidsscores, uitgedrukt in percentage leerlingen dat 'positief' reageert op een bepaald onderwerp en
worden de resultaten per school/ locatie vergeleken met de referentiegroep. Daarna wordt van elk van de 9 scholen
afzonderlijk een overzicht gegeven van de plus- en minpunten van de school. Allereerst worden enkele globale
karakteristieken van de scholen in het onderzoek gegeven.
Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen
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De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun school. Het landelijk
gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8.0. De scholen van Stichting SOM scoren
(nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 8.1. De waardering van de leerlingen voor de scholen van Stichting SOM
is daarmee 'goed'.
Hieronder staat voor elk van de scholen of locaties het rapportcijfer vermeld. Achter de scholen staat tussen haakjes
steeds het aantal leerlingen vermeld dat aan de peiling deelnam. De rode verticale lijn is het rapportcijfer dat de
leerlingen in de referentiegroep aan hun school gaven.

Van de leerlingen geeft 42 procent aan dat zij het leuk vinden om naar school te gaan (landelijk is dit 44%). Verder
vindt 75 procent dat je op de scholen van Stichting SOM veel leert (landelijk zegt 77% dit van de eigen school).
Volgens 81 procent van de leerlingen zijn de ouders zeer tevreden over onze school, 4 procent denkt echter dat hun
ouders niet zo tevreden zijn.

Inspectie van het onderwijs
De inspectie heeft in januari en februari 2016 een onderzoek verricht bij Stichting SOM in het kader van de pilot
bestuursgericht toezicht 2015/2016. In de pilot is onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende
kwaliteit en of de financiële continuïteit wordt gewaarborgd. De onderwijskwaliteit van vier scholen van Stichting
SOM is onderzocht met behulp van een verificatieonderzoek, dit om na te gaan of het bestuur van Stichting SOM
daadwerkelijk zicht heeft op de onderwijskwaliteit en haar kwaliteitszorg op orde heeft. Binnen de pilot is tevens
een audit op verzoek uitgevoerd naar het onderwijs aan het jonge kind.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
Zorgt het bestuur voor onderwijs van voldoende kwaliteit en voor deugdelijk financieel beheer?
Onderliggende vragen zijn:
1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van het onderwijs en de resultaten?
2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en die van zijn scholen?
3. Is het financieel beheer deugdelijk?
Het onderzoek naar deze deelvragen is daarmee gericht op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer.
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Conclusie
De conclusie is dat Stichting SOM op alle standaarden die te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs als
goed is beoordeeld. Op de standaarden die betrekking hebben op het financieel beheer scoort Stichting SOM
voldoende. Hierbij moet opgemerkt worden dat de standaarden op kwaliteitsgebied beoordeeld kunnen worden
met onvoldoende-voldoende-goed en dat de standaarden over financieel beheer enkel de waardering onvoldoende
of voldoende kent. Een optimaal resultaat derhalve.
Stichting SOM vervult haar opdracht, namelijk het geven van goed onderwijs, goed en is daar ook terecht trots op.
De Stichting werkt volgens de Code Goed Bestuur en gaat hier in de dagelijkse praktijk integer en zorgvuldig mee
om. De transparante wijze van communiceren, zowel intern als extern, heeft een positieve weerslag op de gehele
organisatie.
Stichting SOM staat voor Samen Onderwijs Maken. In alle gesprekken met vertegenwoordigers uit diverse
geledingen en de schoolbezoeken was dit heel herkenbaar en goed terug te zien. Iedere school en alle betrokkenen
dragen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs op de negen scholen van Stichting SOM. De algemeen directeur
bepaalt de kaders maar de invulling gebeurt in samenwerking met de werkvloer. Dit creëert een gevoel van gedeelde
verantwoordelijkheid.
Stichting SOM heeft een duidelijk en goed beeld van de kwaliteit op haar scholen. Ze stelt hoge, ambitieuze doelen
die zij beschrijft in het strategisch beleidsplan. Daarbij is aandacht voor de specifieke situatie en omgeving waarin
een school opereert
Een ander sterk punt is het hanteren van de PDCA –cyclus. Zowel op bestuursniveau als op schoolniveau is dit terug
te zien. Alle aspecten van het onderwijsleerproces komen binnen deze cyclus aan bod en zodra bijstelling nodig is,
wordt deze meteen toegepast. Op alle onderzochte scholen is te zien dat men met plezier werkt. Er is sprake van
een gedeelde visie op onderwijs en een professionele cultuur die een heldere structuur kent.
De SOM academy is een mooi voorbeeld van het delen van kennis binnen de Stichting. De opzet van academies is
door de Stichting zelf ontwikkeld en voorziet in een kennisnetwerk waar alle leerkrachten een beroep op kunnen
doen. In het kader van verdere professionalisering van het personeel wordt dit door de leerkrachten erg
gewaardeerd.
In 2011 dreigde voor Stichting SOM nog een faillissement. Sindsdien is de financiële positie sterk verbeterd. De
financiële kengetallen ultimo 2015 zoals de liquiditeit en de solvabiliteit zijn ruim boven de signaleringsgrenzen en
laten zien dat de financiële positie van de Stichting SOM in orde is. In bestaan en opzet stelt de inspectie vast dat er
sprake is van een goede administratieve organisatie en interne beheersing. Het door het bestuur gevoerde financieel
beheer, waarmee met name bedoeld wordt het begrotingsproces, de planning en control cyclus, het hanteren van
risicomanagement en een structuur van verantwoording tussen de scholen, de bestuurder en het toezichthoudend
bestuur, laat zien dat het bestuur financieel “in control” is.

Klachtenregeling
Voor alle scholen is er een klachtenregeling ingesteld waar ouders, leerlingen en personeelsleden met problemen
of klachten terecht kunnen. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle
betrokkenen op te lossen.
De externe vertrouwenspersoon, mevrouw drs. A.A.H.M. de Koning-Meeùs van Edux Onderwijspartners, kan
worden ingeschakeld voor bemiddeling tussen het bestuur en ouders, c.q. personeel.
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Voor alle gevallen waarin het niet lukt om naar tevredenheid problemen of klachten af te handelen is de stichting
SOM aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in
Woerden.
NB: In 2016 is er geen formele klacht gemeld.
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PERSONEELSBELEID
Het integrale personeelsbeleid van stichting SOM is geënt op de gedachte dat door het voeren van goed
personeelsbeleid, medewerkers met plezier werken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt.
Stichting SOM is gericht op het vinden van afstemming tussen de doelen van de school en de doelen van de
medewerker. Het scheppen van duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen is hierbij essentieel.
In 2016 heeft het personeelsbeleid van stichting SOM met name in het teken gestaan van de oriëntatie
Eigenrisicodragerschap (ERD) Vervangingsfonds, uitvoering geven aan de nieuwe CAO PO 2016-2017, en het
aanstellen van nieuwe leerkrachten (eenmalige onderbreking van de vacaturestop).
De volgende protocollen/beleidsstukken zijn reeds aanwezig (personeel-organisatie-financieel):
Protocollen/werkafspraken


Time out, schorsing en verwijdering

Februari 2011; herzien oktober 2014



Medicijnverstrekking en medische handelingen

Februari 2010



Inschrijfprocedure allochtone leerlingen

April 2009



Leerlingenvervoer

Juni 2008



Aanmelding nieuwe leerling



Intakegesprek ouders



Klachtenprocedure

Maart 2010; herzien februari 2012



Bankbetaling

2009



Financieel Handboek

Juli 2009

 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Beleidsnotities

November 2011; herzien oktober 2012



Bewegingsonderwijs

Januari 2010



Studieverlof bewegingsonderwijs

Maart 2009



Studieverlof lerarenbeurs

Juni 2010



Contactname bedrijfsarts

Juni 2010



Gesprekscyclus

Januari 2010



LIO
+ bijlage stagevergoeding

September 2009
November 2009



Tijdelijke aanstellingen en vervangingen

November 2010



Vervangingspool

Januari 2012



Ambtsjubileum

Augustus 2012



Zwangerschap, borstvoeding en arbeid

Augustus 2012



Formatiebespreking

Augustus 2014



Inzetten coaching en begeleiding

Oktober 2014



Tegemoetkoming beeldschermbril

December 2014



Samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en
bevallingsverlof

April 2016
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Beleidsstukken


Gesprekkencyclus

April 2011



Notitie dossiervorming

December 2010



Invoeringsdocument Functiemix

Juni 2010



Ziekteverzuimbeleid en verzuimprotocol

Juni 2011; herzien februari 2014



Nascholingsbeleid

Januari 2012



Mobiliteitsbeleid

Januari 2012; herzien februari 2016



Gedragscode

Januari 2012



Privacyreglement verwerking gegevens personeel

April 2014

In ontwikkeling zijnde protocollen/beleidsstukken


Functiehuis (in concept klaar)



Werkkostenregeling



Veilige school

Vacaturestop
Stichting SOM heeft in 2016 een aantal medewerkers die reeds via payroll of langdurige vervanging verbonden zijn
aan de stichting aangesteld. Stichting SOM heeft nog steeds te maken met een daling van het aantal leerlingen,
waardoor er geen structurele uren beschikbaar komen in de formatie. Om toch nieuwe leerkrachten aan de stichting
te binden, en tevens de onderwijskwaliteit verder te bevorderen, is eenmalig een aantal nieuwe collega’s geworven.
Om financieel geen risico’s te lopen, kunnen de nieuw aangestelde leerkrachten ingezet worden in de A-pool van
het Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland (TCOZ), zodat de loonkosten grotendeels worden terugverdiend.
Voor de nieuw aangestelde leerkrachten biedt de inzet in de A-pool meer baanzekerheid dan losse vervangingen.
Aansluiting bij TCOZ verplicht schoolbesturen ook om leerkrachten in de A-pool aan te leveren.

Functiemix en SOM Academy
Stichting SOM voert een actief Functiemixbeleid. De LB-functie geeft leerkrachten meer mogelijkheden om door te
groeien binnen hun vakgebied. Daarnaast geeft de LB-functie een extra impuls aan de kwaliteit van het onderwijs.
Vanuit het eigen specialisme richt de LB-er zich vooral op begeleiding en coaching van collega’s, het signaleren van
behoeften tot vernieuwing en het ontwikkelen en implementeren van beleid. De LB-er draagt binnen de school meer
verantwoordelijkheid, maar speelt ook op bestuursniveau een belangrijke rol.
De verdeling van de LB- functies bij Stichting SOM.
Stichting SOM kent de volgende LB-functies (met vermelding van het aantal personeelsleden erachter), die deze
functie bekleden (peildatum 31-12-2016). Er zijn drie personeelsleden, die twee LB-functies vervullen.
7
 Teamleider
7
 Intern Begeleider
3
 ICT-coördinator
2
 Rekencoördinator
1
 Taalcoördinator
4
 Bewegingsonderwijs
1
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
1
 Gedragsspecialist
1
 NT2
1
 VVE
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Stichting SOM kent goed draaiende SOM Academy’s. Dit zijn zogenaamde kennisnetwerken, waar kennis gedeeld
wordt tussen scholen op bepaalde vakgebieden. Alle scholen zijn in deze kennisnetwerken vertegenwoordigd.
De volgende SOM Academy’s zijn in 2014 operationeel geweest.
 Veilig leren lezen (VLL)
 NT2 / woordenschat
 ICT
 VVE / Jonge kind
 Rekenen
 Estafette (voortgezet lezen)
 Bewegingsonderwijs
Op schoolniveau is per 1 augustus 2016 een percentage van 30% vastgesteld. In onderstaand schema is het bereikte
resultaat per school weergegeven. De helft van de scholen van stichting SOM voldoet aan de gestelde 30% LBfunctie. Vier scholen behalen niet de gestelde 30%, waarvan één school slechts op 12,18% zit.
Het is van belang te noemen dat in verband met mobiliteit het aantal gerealiseerde LB-functies per school per
schooljaar kan verschillen.
School
De Regenboog
De Noordster
Parelmoer
De Reigersberg
Voorhoute
De Klimroos
De Eendracht
De Kreek
De Dobbelsteen
Bestuurskantoor

Dienstverbanden LB
3
4
3
2
1
3
2
3
4
7 (teamleiders)

WTF LB
2,3899
3,2892
2,3558
1,8535
0,6226
2,0636
0,9114
2,6226
2,6881
1,4450

Percentage LB
46,27
33,52
44,21
40,70
12,18
38,96
24,56
25,72
22,51
-

Vervangingspool
Stichting SOM kan onder voorwaarden toestemming krijgen van het Vervangingsfonds om personeel aan te stellen
in een vervangingspool die door het Vervangingsfonds bekostigd wordt. Personeel benoemd in de pool dient voor
minimaal 98% van de beschikbare tijd te worden ingezet voor door het Vervangingsfonds bekostigde
vervangingswerkzaamheden. Bij een inzet voor vervanging die lager ligt, dient het bevoegd gezag een deel van de
gedeclareerde kosten terug te betalen (zijnde het verschil tussen 98% van de nettoloonkosten van de poolers en de
nettoloonkosten gemoeid met de feitelijke vervangingswerkzaamheden).
Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) van start gegaan. De
deelnemende schoolbesturen hebben zich verplicht om een percentage van 5% van hun formatie te benoemen in
de A-pool. De leerkrachten in de A-pool worden als eerste ingezet bij aanvragen voor het eigen bestuur. Indien deze
inzet niet mogelijk is, wordt de A-pooler ingezet bij andere besturen die ook deelnemen aan TCOZ. De inzet van de
A-pooler op ziektevervanging wordt gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. TCOZ verzorgt de inzetverantwoording
naar het Vervangingsfonds. Stichting SOM heeft per 1 augustus 2016 ca. 1,6 fte in de A-pool.
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Professionaliseringstraject
In 2014 is het professionaliseringstraject van start gegaan. Met het professionaliseringstraject wil stichting SOM
bereiken dat de ontwikkeling, inzet en professionaliteit van medewerkers op een hoger niveau komen. De
projectdoelen die binnen het professionaliseringstraject vallen zijn:
het versterken van kennisdeling binnen de stichting.
zicht op (verborgen) ‘potentials’ binnen de stichting.
een intensievere en effectievere gesprekkencyclus.
het uitbreiden van het functiehuis met concrete competentiebeschrijvingen.
het invoeren van meerdere competentieniveaus binnen een functie.
het opzetten van een eigen SOM-kweekvijver.
een effectieve inzet van het professionaliseringsbudget voor schoolleiders.
het versterken van de LB-functies.
De medewerkers van stichting SOM hebben in het najaar van 2014 al hun Bekwaamheidsdossier (BKD)
geactualiseerd. Aan de hand van het BKD is geïnventariseerd welke opleidingen en nascholingen zijn gevolgd, over
welke specialisaties men beschikt en welke wensen en ambities de medewerkers hebben.
Tevens heeft stichting SOM zich in het najaar 2014 georiënteerd op het in company aanbieden van een Post
HBO/Masteropleiding aan (meerscholen)directeuren en teamleiders van de scholen. Dit interne opleidingstraject is
in januari 2014 van start gegaan en eindigt medio 2016. Vier deelnemers hebben de opleiding met een diploma
afgesloten. De opleiding wordt nog vervolgd door enkele anderen.
In september 2016 is de in company IB-opleiding van start gegaan waar elf collega’s aan deelnemen. De opleiding
eindigt in het voorjaar van 2018.

Gesprekkencyclus
Stichting SOM hecht veel belang aan dialoog tussen werkgever en medewerker. De gesprekkencyclus is hiervoor een
onmisbaar instrument binnen het personeelsbeleid. Het is een middel om op een gestructureerde en professionele
wijze aandacht te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, dit in relatie tot de ontwikkeling
en het realiseren van de visie van de stichting.
Zeker in samenhang met de functiemix blijft het harmoniseren van de gesprekkencyclus binnen stichting SOM een
belangrijk speerpunt. Medewerkers mogen verwachten van hun werkgever dat deze zich op dezelfde wijze, op basis
van dezelfde criteria uitspreekt over het functioneren. Tevens is het voor medewerkers belangrijk dat ze weten wat
er van hen verwacht wordt, en de verwachtingen moeten goed met elkaar afgestemd worden.
In 2016 hebben alle medewerkers weer een functioneringsgesprek gehad met de leidinggevende van de school.

(Na)scholing
Scholing maakt een belangrijk deel uit van het personeelsbeleid van stichting SOM. De directeur stelt jaarlijks een
scholingsplan op waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van het team en de individuele
medewerkers. Het schoolbelang gaat vóór het individueel belang. Met andere woorden, eerst wordt gekeken naar
teamscholing, overige ruimte is voor individuele scholing.
Nascholing wordt beschouwd als een doorlopend proces dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school
én aan de ontwikkeling van individuele medewerkers.
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Scholing op bovenschools niveau
 Jaarlijks volgen circa 45 medewerkers een herhalingstraining BHV om de kennis en vaardigheden met betrekking
tot Brandveiligheid en Eerste Hulp op peil te houden.
 In 2016 is de Post HBO/Masteropleiding Bovenschools- en Meerscholendirecteur afgerond. Deze in company
opleiding voor directeuren en teamleiders van stichting SOM werd verzorgd door Via Vinci. Vier deelnemers
hebben de opleiding met een diploma afgesloten.
 Cultuuropleiding.
 Cursus cultuur intern
 Drama: coaching in de klas
 Drama: Opleiding Rotterdam of Den Haag
 Muziek: HZ Vlissingen
 Muziek: Fontys Tilburg en vervolgens coaching in de klas.
 PO-raad interne audit.
Auditorentraining 3 van de PO-Raad
Deelnemers twee directeuren van Stichting SOM.
 Business control/management control opleiding door algemeen directeur/bestuurder: Universiteit Maastricht.

Lerarenbeurs
Voor het volgen van een (tweede) bachelor- of masteropleiding kunnen leraren een Lerarenbeurs aanvragen bij het
Ministerie van OCW. De Lerarenbeurs is een van de maatregelen uit het actieplan LeerKracht van Nederland (2007).
Elke leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs voor een opleiding naar
keuze. Tevens is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor studieverlof (in overleg met de schooldirectie).
Binnen stichting SOM heeft in 2016 1 leerkracht gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs en het studieverlof.

Taak- en functiedifferentiatie
Bij taakdifferentiatie worden zogenaamde taken verdeeld over mensen met eenzelfde functie. Bij de verdeling wordt
uitgegaan van het feit dat de taken gelijksoortig zijn aan de eigen werkzaamheden en dus passen bij de eigen functie.
Het toedelen van de diverse taken leidt in de regel niet tot een functiewijziging, tenzij de ta(a)k(en) een substantieel
en structureel onderdeel gaan uitmaken van het uitoefenen van de functie. Normaliter leidt de verdeling van taken
op hetzelfde niveau dan ook niet tot een hogere (of lagere) inschaling. Dit biedt de meeste flexibiliteit en mobiliteit
voor zowel de werkgever als de werknemer. Tevens wordt op deze manier horizontale loopbaanontwikkeling
gestimuleerd; het biedt medewerkers een uitdaging om aan persoonlijke ontwikkeling te werken.
Functiedifferentiatie gaat verder dan taakdifferentiatie omdat taken zo’n substantieel onderdeel gaan uitmaken van
de functie-uitoefening, dat ze structureel in de functie worden opgenomen. Bij functiedifferentiatie gaat het om het
uitsplitsen van taken in een functie waardoor soms nieuwe functies kunnen ontstaan, die op basis van een procedure
van functiebeschrijving en functiewaardering een eigen rechtspositionele status en salarisschaal krijgen. Dat kan
organisatorisch wenselijk zijn vanwege het structurele en substantiële karakter van de taak.
Binnen stichting SOM is in 2016, buiten de aanstelling van LB-leerkrachten in het kader van de functiemix, geen
sprake geweest van verdere functie- en taakdifferentiatie. De koppels tussen directeuren en IB-ers zijn doorgezet
om zo de kwaliteit van de zorgstructuur op de scholen en de interne afstemming te versterken.
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Verzuimcijfers
In onderstaande tabel zijn de verzuimgegevens over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 opgenomen,
op totaal SOM-niveau.

In- en uitstroomgegevens
Uitstroom
Zes personeelsleden zijn in 2016 uit dienst getreden bij stichting SOM.
Datum uit dienst

Reden uit dienst

31-01-2016

Eigen verzoek

30-04-2016

Beëindiging om dringende redenen

31-05-2016

Blijvende arbeidsongeschiktheid

30-09-2016

Eigen verzoek

31-07-2016

Eigen verzoek

30-09-2016

Keuzepensioen

In 2016 is er geen sprake geweest van gedwongen ontslag waarbij een ontslagvergoeding is uitgekeerd. Stichting
SOM heeft geen ontslagbeleid waarbij ontslagvergoedingen worden uitgekeerd bij ontslag.
Instroom
Negen leerkrachten hebben voor schooljaar 2016-2017 een tijdelijk boven bestuurlijk dienstverband aangeboden
gekregen, met zicht op een vast dienstverband bij voldoende functioneren.

Mobiliteit
Met ingang van het nieuwe schooljaar (1 augustus 2016) zijn er diverse personele wisselingen geweest binnen
stichting SOM. Aanleiding waren personeelsoverschotten en -tekorten op de scholen.
Op directieniveau is er een (tijdelijke) wisseling geweest op De Regenboog wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
van de directeur.
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Personeelsgegevens
Totaal aantal Fulltime medewerkers:

29

Totaal aantal Parttime medewerkers:

83

Personeelssterkte per arbeidsrelatie
Type aanstelling
Vast

Totaal

Fulltime

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Tijdelijk

94

28

66

67,0794

28,0000

39,0794

23

1

22

11,1427

1,0000

10,1427

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Parttime

Personeelssterkte per deeltijdcategorie
Deeltijd (WTF) cohort
Totaal
Aantal Personen
Bezetting (wtf)

0 - 0.2

0.2 - 0.4

0.4 - 0.6

0.6 - 0.8

0.8 - 1.0

>= 1.0

112

6

5

22

27

23

29

78,2221

0,2331

1,5548

10,7491

17,4037

19,2814

29,0000

Personeelssterkte per functiegroep
Functiegroep
OP

Totaal

Fulltime

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

OOP

26

65

0

14

3

4

65,8168

Aantal Personen

14

Bezetting (wtf)
DIR

Parttime

91

6,0752

Aantal Personen

7

Bezetting (wtf)

6,3301

Personeelssterkte per geslacht
Geslacht
Vrouw

Totaal

Fulltime

Aantal Personen

86

Bezetting (wtf)
Man

Parttime
13

73

16

10

57,8763

Aantal Personen

26

Bezetting (wtf)

20,3458

Personeelssterkte per leeftijdscategorie
Leeftijd cohort
Totaal
Aantal Personen
Bezetting (wtf)

0/19
112

78,2221

20/24
0

25/29

30/34

35/39

40/44

45/49

50/54

55/59

60/64

>= 65

2

7

19

14

10

15

15

14

15

1

0,9500

4,3500

15,1486

10,0620

6,2583

9,4084

11,1154

10,0150

10,9143

0,0001
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Personeelssterkte per salarisschaal
Schaal
LA

Totaal

Fulltime

Aantal Personen

67

Bezetting (wtf)
LB

Aantal Personen

24

Aantal Personen

6

1

4

Bezetting (wtf)

6

4

1

0

0

4

0

6

0

2

0

1

0

1

3,6992

Aantal Personen

2

Bezetting (wtf)

1,0006

Aantal Personen

1

Bezetting (wtf)
0010

2

0,0004

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

0007

14

1,0000

Aantal Personen

0005

10

5,3301

Aantal Personen
Bezetting (wtf)

0004

51

20,2417

Bezetting (wtf)
B3

16

45,5751

Bezetting (wtf)
DB

Parttime

0,5750

Aantal Personen

1

Bezetting (wtf)

0,8000

Leeftijdsverdeling

Leeftijdscategorie

Vrouw

Man

Totaal

15 tot 25 jaar

1

1

2

25 tot 35 jaar

23

3

26

35 tot 45 jaar

17

7

24

45 tot 55 jaar

24

6

30

55 tot 65 jaar

21

8

29

65+ jaar
Totaal

0

1

1

86

26

112
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Verdeling Man en Vrouw per Salarisschaal
Schaal

Man/Vrouw

0004

Man

2

Totale WTF
man/vrouw
1,6000

Gem. WTF
man/vrouw
0,8000

Vrouw

4

2,0992

0,5248

Subtotaal

6

3,6992

0,6165

Vrouw

2

1,0006

0,5003

Subtotaal

2

1,0006

0,5003

Vrouw

1

0,5750

0,5750

Subtotaal

1

0,5750

0,5750

Vrouw

1

0,8000

0,8000

Subtotaal

1

0,8000

0,8000

Man

1

1,0000

1,0000

Subtotaal

1

1,0000

1,0000

Man

2

2,0000

1,0000

Vrouw

4

3,3301

0,8325

Subtotaal

6

5,3301

0,8884

Man

8

6,7454

0,8432

Vrouw

59

38,8297

0,6581

Subtotaal

67

45,5751

0,6802

Man

9

9,0000

1,0000

Vrouw

15

11,2417

0,7494

Subtotaal

24

20,2417

0,8434

Man

4

0,0004

0,0001

Subtotaal

4

0,0004

0,0001

112

78,2221

0,6984

0005
0007
0010
B3
DB

LA

LB

onbekend
Totaal

Aantal man/vrouw
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Verlofcijfers
Duurzame inzetbaarheid
Werkgever

Leeftijd op
peildatum

Datum
ingang

Overgangsrecht BAPO

WTF

1-1-2015

170

0,1025

1-12-2016

92,73

0,0559

41778

61

41778

62

41778

57

41778

60

41778

60

41778

58

1-8-2015

162

0,0976

41778

56

1-1-2015

130

0,0784

41778

62

1-1-2015

170

0,1025

1-1-2015

130

41778

63

1-1-2015

136

0,0820

1-1-2015

41778

61

41778

57

41778

60

41778

57

41778

63

1-8-2015

1-8-2016
1-1-2015
Totaal
Overgangsrecht BAPO

117,78

0,01

Datum
ingang

Flex-BAPO

WTF

0,0710

Datum
ingang

Bijzonder
budget

WTF

1-1-2015

130

0,0784

Totaal uren
ouderenverlof

Totale WTF
ouderenverlof

Totale WTF
benoeming

300

0,1809

1,0000

92,73

0,0559

0,6217

1-8-2016

130

0,0784

130

0,0784

1,0000

1-8-2015

90,4

0,0545

208,18

0,1255

0,6954

1-1-2015

130

0,0784

130

0,0784

0,4000

1-8-2015

130

0,0784

292

0,1760

1,0000

130

0,0784

1,0000

0,0784

300

0,1809

1,0000

104

0,0627

240

0,1447

0,8000

1-8-2016

116,03

0,0699

116,03

0,0699

0,8925

1-4-2016

130

0,0784

130

0,0784

1,0000

0,01

0,0000

0,9272
0,6239

0,0000
1-8-2016

14

0,0084

1-2-2016

81,04

0,0488

95,04

0,0572

0,0646

1-8-2016

21

0,0127

1-1-2015

81,9

0,0494

210

0,1267

0,6300

Uren

WTF

Totaal FlexBAPO

Uren

WTF

Totaal
Bijzonder
budget

Uren

WTF

Totaal uren
ouderenverlof
werkgever

Totale WTF
ouderenverlof
werkgever

Totale WTF
benoeming
werkgever

1085,62

0,6545

35

0,0211

1253,37

0,7557

2373,99

1,4313

11,5907

107,1

Zwangerschaps- en bevallingsverlof
In het kalenderjaar 2016 hebben vier personeelsleden zwangerschaps-en bevallingsverlof genoten.
Ouderschapsverlof
In het kalenderjaar 2016 hebben zes personeelsleden gebruik gemaakt van betaald ouderschapsverlof. Vijf
personeelsleden hebben gebruik gemaakt van onbetaald ouderschapsverlof.
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FACILITAIR
Contracten
Stichting SOM werkt met diverse contracten voor schoonmaak, ICT, verzekeringen, onderhoud van de
speeltoestellen op de schoolterreinen, dagelijks klein onderhoud, controle en onderhoud van de blusmiddelen,
tuinonderhoud, onderhoud zandbakken, planmatig onderhoudsbeheer, energielevering, afvalverwerking, en
onderhoud cv’s.

Brede Schoolontwikkeling
Stichting SOM neemt deel aan de ontwikkeling van de brede school voor De Dobbelsteen, De Noordster, Parelmoer,
De Regenboog en De Eendracht.
NB: Brede Schoolontwikkeling betekent ook het streven naar samenwerking op inhoud.

Samenwerking Stichting de Maatjes en OBS De Kreek, stichting ZON
De peuteropvang en de naschoolse opvang zijn op deze locaties gebouwelijk geïntegreerd. In 2016 zijn aanpassingen
aan het gebouw uitgevoerd voor kinderen van stichting ZON.

Meerjarenonderhoudsplanning
De planning en uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen is voor rekening van het bestuur. Voor alle
scholen is er eenzelfde systematiek voor de meerjarenonderhoudsplanning. Dyade Vastgoed Bergen op Zoom is
hierbij betrokken als adviseur.

Website Stichting SOM en scholen
De website van stichting SOM is vernieuwd in 2015 en zal regelmatig up-to-date gehouden worden.
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FINANCIEEL
Elk Brinnummer vormt in de stichting een zelfstandige financiële eenheid. Toekenning van de budgetten wordt op
bestuurlijk niveau besloten, op grond van een door de scholen ingediende begroting en directieplannen voor
besteding van de budgetten.

Integrale verantwoordelijkheid
Elke schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op zijn school binnen de afgesproken
kaders. Dat geldt ook voor de financiële aspecten. Daarbij wordt hij ondersteund en/of gefaciliteerd door het
bestuursbureau. De directeur heeft regelmatig contact met ouders, de Inspectie, de MR en eventueel
buurtbewoners.

Onderwijsleerpakketten en inventaris
Elke school is verantwoordelijk voor de aanschaf en vervanging van onderwijsleerpakketten en inventaris. De
planning daarvoor is gebaseerd op uniforme afschrijvingstermijnen en realistische kengetallen.

Reserves en voorzieningen
De stichting kiest er voor om reserves en voorzieningen op schoolniveau te administreren.

Grondslagen
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling worden in het jaarrekeninggedeelte
beschreven.
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Kengetallen

Huisvestingsratio
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Liquiditeit

Rentabiliteit
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Solvabiliteit

Weerstandsvermogen
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Financieel beleid

Passiva:
Eigen vermogen:
Het positieve exploitatieresultaat van 2016 is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het totale eigen
vermogen is hierdoor met € 80.933 toegenomen.
Voorzieningen:
De stichting heeft drie voorzieningen, een jubileumvoorziening, een onderhoudsvoorziening en
een voorziening voor medewerkers die spaarverlof gespaard hebben.
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de jubileumgratificaties bij een 25- en een 40-jarig
ambtsjubileum. In 2016 waren er voor 2 medewerkers een ambtjubileau, de hoogte van de
bijbehorende onttrekking uit de voorziening was € 6.210 . Aan de voorziening is in 2016 een bedrag
ad € 10.413 .
De voorziening bedraagt per 31 december 2016 € 78.901.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter dekking van de lasten van het groot onderhoud.
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Treasuryverslag
De Stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is bepaald binnen welke
kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is
dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemmingen worden besteed.
De Stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen.
De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.

SOM JAARVERSLAG en JAARREKENING 2016 DEFINITIEF d.d. 18-04-17

52

Continuïteitsparagraaf (cijfermatig)
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LEERLINGENPROGNOSES
Overzicht leerlingenprognoses DUO en Pronexus (2012-2026)

Leerlingenprognoses per school (2016-2020 + 2026)
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

SOM JAARVERSLAG en JAARREKENING 2016 DEFINITIEF d.d. 18-04-17

56

Managementsamenvatting
In dit bestuursverslag over 2016 is de continuïteitsparagraaf opgenomen. Hierin worden de belangrijkste risico’s
voor Stichting SOM onderkend conform de adviezen van de Commissie Don.
De onderkende risico’s zijn voor zover als mogelijk verwerkt in de meerjarenbegroting. Hierdoor zijn deze risico’s
(automatisch) verwerkt in ons toekomstige weerstandsvermogen. Naast deze onderkende risico’s, zijn er ook
zogenaamde rest-risico’s. Dit zijn risico’s die zich kunnen voordoen en niet zijn voorzien (worst-case-scenario).
De periodieke risico-analyse van de rest-risico’s en aanpalend risicomanagement (evenals het hebben van inzicht in
de noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen) is een belangrijk onderdeel van de ‘in control situatie’. Deze
kenmerkt zich door hogere eisen vanuit de interne en externe omgeving, onder meer vanuit het ministerie van OCW,
en de krimpende inkomstenstromen vanuit zowel het rijk als de gemeenten als gevolg van bezuinigingen.
Vervolgens is de risicoanalyse aangevuld met mogelijke rest-risico’s en zijn hiervan een aantal scenario’s uitgewerkt.
Deze scenario’s zijn vervolgens met het minimaal benodigd weerstandsvermogen (vrij besteedbare algemene
reserve) vergeleken om tenslotte via planvorming, via een bestemmingsreserve, binnen een overzichtelijke termijn
naar deze positie toe te werken. Hierdoor is er een goed beeld van de ontwikkeling van de financiële positie van
Stichting SOM bij een aantal worst-case-scenario’s. Tevens is in het jaarverslag de liquiditeitsontwikkeling in kaart
gebracht bij de uitwerking van deze scenario’s.
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Inleiding
Stichting SOM ontvangt jaarlijks gelden van rijk en/of gemeente en het is zaak om hiermee op een juiste wijze om
te gaan. Om zicht te krijgen en te houden op de verschillende geldstromen van scholen is het van belang om
planmatig met financiën om te gaan. Zicht krijgen op het bekostigingsstelsel, het opstellen van de begrotingen en
het bijhouden van de uitgaven in vergelijking met deze begroting en tenslotte het vaststellen van een jaarrekening
zijn van groot belang. De gelden die een school ontvangt zijn simpel gezegd afhankelijk van het aantal leerlingen per
1 oktober. Dat aantal is bepalend voor de vergoeding in het gehele daaropvolgende kalenderjaar. We kennen twee
categorieën: groepsafhankelijke vergoeding en leerling afhankelijke vergoeding. Om een goed inzicht te verkrijgen
in de inkomsten en uitgaven van een school wordt jaarlijks een begroting opgesteld.
Sinds de invoering van lumpsum (per 1 augustus 2006) dienen ook de personele inkomsten en uitgaven op dezelfde
wijze inzichtelijk te worden gemaakt. We houden ons voornamelijk bezig met het realiseren van een uniforme
financieringssystematiek en het bewaken en verder ontwikkelen van een goed financieel beleid. Verder is het van
belang beleidsmatig om te gaan met de opgebouwde reserves. Daarnaast vindt er budgetbewaking plaats. In eerste
instantie door de directeuren, in tweede instantie door het bestuur.
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Het begrip risicomanagement
Van waarde behouden naar waarde creëren
Het is niet mogelijk en financieel ook niet verantwoord om alle denkbare risico’s uit te sluiten. Het is een misverstand
om te denken dat bij goed risicomanagement alle denkbare risico’s in beeld en in de greep zouden zijn.
Risicomanagement behoort tot de verantwoordelijkheden van management en maakt integraal deel uit van alle
processen van de organisatie, met inbegrip van strategische planning en alle processen op het gebied van projecten veranderingsmanagement.
Risicomanagement is nooit af. Risico’s zijn nu eenmaal niet statisch, risico’s bewegen als het ware mee met de
ontwikkeling van de organisatie en de veranderingen in de omgeving. Er komen risico’s bij en er vallen risico’s af.
Proces
Risico’s zijn aan verandering onderhevig. Dat geldt zowel voor de risico’s in verband met de bescherming van de
waarden van de organisatie, als ook en in versterkte mate voor risico’s die zijn gerelateerd aan het bereiken van de
doelstellingen. Risico’s bewegen als het ware mee met de ontwikkelingen in de organisatie en in de omgeving van
de organisatie.
Daarmee is risicomanagement niet een statisch proces, maar een dynamisch proces ‘Ondernemingsrisicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur, de gehele onderneming, ontworpen om
potentiele gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om risico’s te
beheersen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van
het behalen van de ondernemingsdoelstellingen’ (COSO-ERM framework, 2004).
De dynamiek van risicomanagement ziet zowel op een regelmatige actualisatie van de risico’s en van de
beheersingsmaatregelen als op frequente evaluatie en bijstelling van de risicomanagementorganisatie wat betreft
opzet en werking van de beheersing, informatie en rapportage. Beide aspecten van risicomanagement, actualisatie
van risico’s en actualisatie van de risicostructuur, moeten zijn ingebed in de planning- en controlcyclus.
Risicomanagement is management control
Risicomanagement is de afgelopen jaren geëvolueerd van het voorkómen van schade (waardebehoud) naar het
managen van risico’s met invloed op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie (waardecreatie). De
koppeling van risico’s aan de organisatiedoelstellingen maakt risicomanagement tot onderdeel van management
control.
Managementcontrol is in de definitie van Franssen & Arets: ‘…het beïnvloeden van het gedrag van mensen, zodat
door het toepassen van de juiste methoden en technieken, binnen de gewenste periode de doelstellingen van de
organisatie in continuïteit worden gerealiseerd’.
Risicomanagement is binnen het totaal van management control het vakgebied waarbij het managen van risico’s en
kansen centraal staat met als doel dat de doelstellingen van de organisatie beter en met zekerheid kunnen worden
gerealiseerd.
Met de introductie in 2004 van COSO-ERM is risicomanagement verbreed qua risicobegrip en qua dynamiek. COSOERM introduceert nadrukkelijk een PDCA-cyclus, waarin risico’s en beheersingsmaatregelen regelmatig worden
geëvalueerd en geactualiseerd. Het risicobegrip verbreedt, van risico’s die inherent zijn aan de bedrijfsvoering naar
risico’s die verband houden met de strategische doelen en belangen van de organisatie. COSO-ERM fungeert op dit
moment voor risicomanagement als norm voor het basisniveau.
Succesfactoren risicomanagement
Het doel van het risicobeheerssysteem is om met de gewenste mate van zekerheid te kunnen stellen dat de
organisatiedoelstellingen worden bereikt (Emanuels, 2006). De organisatiedoelstellingen komen voort uit de
strategie zoals deze is uitgezet binnen een organisatie door het management voor de komende periode.
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Een werkend risicomanagementsysteem verhoogt de kans op het behalen van de strategische doelen die een
organisatie wenst te bereiken.
Risicobewustzijn (cultuur)
Ongeacht welke doelen men wil bereiken binnen welke organisatie dan ook, als de cultuur van de organisatie niet
past bij de methoden waarmee deze doelen gehaald moeten worden zal het proces niet slagen, dan wel op een
inefficiënte en ineffectieve wijze worden uitgevoerd. Cultuur wordt in standaarden altijd als eerste benoemd en
gezien als basis. Het is de voedingsbodem waarop gebouwd moet worden binnen een organisatie. Een framework
als COSO begint ook met het Internal Environment waarbij dit het fundament moet zijn om de overige pijlers op te
bouwen.
Binnen een onderwijsinstelling dient de cultuur dusdanig te zijn dat deze de gekozen aanpak ondersteunt. Bij het
opzetten van een risicomanagementsysteem moet er een cultuur van risicobewustzijn worden gecreëerd die dit
systeem ondersteunt. Conform Emanuels (2006) dient er een cultuur te zijn waarin er gedacht wordt vanuit kansen
en risico’s en waar uitdaging is om deze risico’s op een proactieve wijze te beheersen voor dat ze oncontroleerbaar
worden. Best-practices om een risicobewuste cultuur te bereiken zijn training, opleiding, gemeenschappelijk
taalgebruik en op risico afgestemde maatstaven voor succes en incentives (IMA, 2011)
Hierbij moet worden opgepast voor extreme culturen (Drew, Kelley en Kendrik, 2006). Dit kan een zero-tolerance
cultuur zijn waarbij fouten niet worden getolereerd wat leidt tot een vlucht in regels, excessieve risico’s en misbruik
van systemen en modellen. Het is volgens Drew, Kelley en Kendrik (2006) dan ook van belang dat managers oog
hebben voor de kracht van cultuur op de waarden en het gedrag van medewerkers.
Opzet van het systeem en organisatie van processen(structuur)
Een risicobeheersingssysteem dient op het hoogste niveau binnen een organisatie gedragen en verankerd te
worden. Conform de eigen Onderwijsbrede Governancecode van de PO Raad dient de verantwoordelijkheid van een
juiste opzet en werking van dit systeem bij college van bestuur geplaatst te worden. Dit is direct ook onderdeel van
de cultuur die aanwezig moet zijn voor het slagen van een dergelijk systeem, de tone at the top.
Het implementeren van structuren vraagt om het identificeren van toereikende systemen om te waarborgen dat er
communicatie plaatsvindt door de gehele organisatie en dat er systemen moeten worden geïmplementeerd die het
mogelijk maken dat systemen functioneren. Structuren beïnvloeden de cultuur door versterking van de individuele
rollen van medewerkers binnen de organisatie. Alignement van toereikende structuren met culturele normen,
leiderschap en systemen versterken de mogelijkheden van risicomanagement bij organisaties. Dit alles versterkt het
gegeven dat cultuur de bodem is waarop de rest gebouwd moet worden.
Kennis & vaardigheden (competenties)
Risico denken en risico-evaluatie vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Omdat risicomanagement een breed
en alles omvattende insteek heeft bij het opzetten dient deze kennis verspreid binnen de organisatie te zitten. Het
is niet voldoende om een enkeling te hebben die alle kennis bezig omdat het opzetten van een
risicomanagementsysteem input vereist van medewerkers op alle niveaus. Kennis van het proces wat onderwerp is
van risicomanagement is net zo belangrijk als kennis van risicomanagement. Het is echter efficiënter om
medewerkers met de beginselen van risicomanagement bekend te maken dan om enkelen alle processen met
bijbehorende achtergrond aan te leren. Van belang bij het beginnen van het opzetten van een
risicomanagementsysteem is om alle betrokken medewerkers aanvullende trainingen te laten volgen om dan zo
efficiënt mogelijk een effectief systeem op te zetten.
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Het COSO ERM Framework
Risicomanagement is een onderdeel van Corporate Governance, het ondersteunt de kwaliteit van de dagelijkse gang
van zaken, de betrouwbaarheid van de financiële reportages en compliance. Zoals aangegeven door Koorevaar et
al. is het risicomanagement een methode om de doelstellingen van een onderwijsinstelling te bereiken. Een van die
doelstellingen voortvloeiend uit Corporate Governance is compliance. De definitie die in deze scriptie wordt
gehanteerd voor risicomanagement is ontleend aan het rapport van COSO uit 1992:
“The COSO framework defines internal control as a process, effected by an entity’s board of directors, management
and other personell, designed to provide “reasonable assurance” regarding the achievement of objectives in the
following categories:
Effectiveness and efficiency of operations
-

Reliability of financial reporting

Compliance with applicable laws and regulations

Deze brede definitie biedt een aantal handvatten waardoor het voor deze scriptie van ondersteunende waarde is.
Het beschrijft dat risicomanagement een middel is om tot het doel van compliance aan wet- en regelgeving voor
patiëntveiligheid te komen. Verder onderstreept de definitie het belang van de integrale aanpak waarbij alle functies
betrokken worden. Zij dienen als een geheel samen te werken om het doel te bereiken.
In 2004 heeft COSO een ERM framework uitgebracht waarmee een 4e categorie werd toegevoegd; het bereiken van
strategische doelen. Uit de definitie zijn nog een aantal begrippen te destilleren die middels onderstaand figuur
kunnen worden uitgebeeld. De eerste stap is het bepalen van de strategie (mandaat & draagvlak). Hierna wordt
middels de plan-do-check-act cyclus een systeem opgezet om het raamwerk te implementeren gebaseerd op de
strategie en deze daarna uit te voeren en evalueren.

Figuur 1: Raamwerk voor risicomanagement
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COSO
COSO werd opgericht in 1985 als een particulier initiatief met als doel thought leadership over de 3 samenhangende
onderwerpen ERM, internal control en fraude (ww.coso.org). Het eerste framework werd in 1992 opgesteld en had
betrekking op internal control. Dit werd opgevolgd door andere thought papers en in 2004 door het ERM –Integrated
Framework, - internal control wordt hierin gezien als onderdeel van ERM. Het 2004 framework zal verder als leidraad
worden gebruikt.
Het 2004 framework bestaat uit 8 met elkaar verbonden onderdelen die over alle vier de doelstellingscategorieën
en op alle niveaus binnen een organisatie heenlopen.

Figuur 2: COSO kubus
Deze 8 onderdelen volgen elkaar op en kunnen niet individueel effectief functioneren. Het begint bij Internal
Environment waarbij de basis gelegd wordt voor het functioneren van ERM. De filosofie, risicobereidheid en onder
de tone at the top dienen allemaal helder te zijn. Hierna dient een onderneming doelstelling te definiëren waarna
de gebeurtenissen geïdentificeerd moeten worden die het bereiken van deze doelstellingen kunnen verhinderen.
De risico’s moeten worden ingeschat en een respons moet gekozen worden; ontwijken, verkleinen, delen of
acceptatie. Dit alles met constante vastlegging van informatie en goede communicatie met stakeholders. Afsluitend
dient alles gemonitord te worden en indien nodig bijgesteld (IMA, 2011).
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Analyse van de praktijk
Stichting SOM vervult haar opdracht, namelijk het geven van goed onderwijs, goed en is daar ook terecht trots op,
zo heeft de onderwijsinspectie in 2016 geoordeeld.
De Stichting werkt volgens de Code Goed Bestuur van de brancheorganisatie Primair Onderwijs (PO Raad) en gaat
hier in de dagelijkse praktijk integer en zorgvuldig mee om. De transparante wijze van communiceren, zowel intern
als extern, heeft een positieve weerslag op de gehele organisatie.
Stichting SOM heeft een duidelijk en goed beeld van de kwaliteit op haar scholen. Ze stelt hoge, ambitieuze doelen
die zij beschrijft in het strategisch beleidsplan. Daarbij is aandacht voor de specifieke situatie en omgeving waarin
een school opereert
Een ander sterk punt is het hanteren van de PDCA –cyclus. Zowel op bestuursniveau als op schoolniveau is dit terug
te zien. Alle aspecten van het onderwijsleerproces komen binnen deze cyclus aan bod en zodra bijstelling nodig is,
wordt deze meteen toegepast. Op alle onderzochte scholen is te zien dat men met plezier werkt. Er is sprake van
een gedeelde visie op onderwijs en een professionele cultuur die een heldere structuur kent.
Financiën
In 2010 en 2011 dreigde voor Stichting SOM nog een faillissement. Sindsdien is de financiële positie sterk verbeterd.
De financiële kengetallen ultimo 2015 zoals de liquiditeit en de solvabiliteit zijn ruim boven de signaleringsgrenzen
van de onderwijsinspectie en laten zien dat de financiële positie van Stichting SOM in orde is. In bestaan en opzet
stelt de inspectie vast dat er sprake is van een goede administratieve organisatie en interne beheersing. Het door
het bestuur gevoerde financieel beheer, waarmee met name bedoeld wordt het begrotingsproces, de planning en
control cyclus, het hanteren van risicomanagement en een structuur van verantwoording tussen de scholen, de
bestuurder en het toezichthoudend bestuur, laat zien dat het bestuur financieel “in control” is.
Onder een gezonde organisatie verstaat Stichting SOM in financiële termen dat aan de kengetallen en normeringen
van de PO-raad en de aanbevelingen van de commissie DON wordt voldaan. Het bestuur van Stichting SOM vindt
dat onderwijsgeld niet onnodig opgepot dient te worden en hanteert daardoor de door de inspectie gebruikte
signaleringsgrenzen van de financiële kengetallen als ondergrens. Teneinde de continuïteit op de langere termijn te
borgen, en te blijven spreken van een goede financiële positie.
Zoals door de Commissie Don is geadviseerd, is een belangrijk vereiste om in het kader van een adequaat
risicomanagement een berekening te maken van het benodigde weerstandsvermogen voor Stichting SOM. Deze
berekening kan worden opgesteld aan de hand van een concrete inschatting van de risico’s voor Stichting SOM
gerelateerd aan de omvang en de kans dat deze risico’s zich zullen voordoen.
Voor de inschatting van de belangrijkste financiële risico’s is te denken aan:
1. Leerlingen (bijv. prognoses leerlingenaantal, leerlingenonderwijs);
2. Personeel (bijv. flexibiliteit formatie, kwaliteit, arbeidsvoorwaarden);
3. Materieel (bijv. huisvesting, inventaris, ICT);
4. Overig (bijv. milieurisico’s, besturing en beheer, externe contacten, subsidiëring vanuit gemeenten en ministerie bij
(ver)nieuwbouwprojecten).
NB Op verzoek van het kabinet heeft een commissie onder leiding van Prof. F.J.H. Don (2009) onderzocht hoe
onderwijsinstellingen hun activiteiten financieren. Aanleiding is de al langer durende maatschappelijke discussie over het
vermeende oppotten van financiële middelen door de schoolbesturen. Stond eerst de financiering centraal (voldoende
weerstandsvermogen), nu wordt de kapitalisatie als belangrijkste graadmeter gehanteerd. Met andere woorden, wat is er
met de beschikbare middelen gedaan?
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Het financieel beheer bij Stichting SOM


Administratieve organisatie/interne beheersing.



Begrotingsproces.



Planning en control cyclus.



Risicomanagementbeheer.



De financiële functie binnen het bestuurskantoor, het toezichthoudend bestuur, op schoolniveau en de
verantwoordelijkheden naar elkaar toe.

Ten aanzien van de belangrijkste processen zijn beschrijvingen opgemaakt. Er is tevens een vastlegging van de
administratieve organisatie/interne beheersing (AO/IB). De meerjarenbegroting 2016-2019 is beleidsrijk opgesteld
met tevens opname van een meerjarenliquiditeitsbegroting.
Uit gevoerde gesprekken met afgevaardigden van het bestuurskantoor, op schoolniveau en afgevaardigden van
toezichthoudend bestuur en GMR blijkt de gezamenlijke verantwoording voor een goed financieel beheer binnen
Stichting SOM en voldoende eigen rollen (controletechnische functiescheiding op het niveau van beleid/autorisatie,
uitvoer en monitoring) om dit te borgen.
Doelmatigheid
Het eigen vermogen, gebaseerd op de financiële buffer, is niet te ruim. Er zijn dus geen overtollige spaargelden die
ten onrechte niet geïnvesteerd zijn in het onderwijs.
Tevens is beoordeeld of op een doelmatige wijze gelden geïnvesteerd worden in het onderwijs. Dit is nauw verweven
met de allocatie van de onderwijsgelden vanuit het bestuur naar de scholen. De scholen hebben recht op budget op
basis van het aantal leerlingen. Het bestuur is van mening dat geld niet onnodig opgepot moet worden, maar dient
voor investering in de kwaliteit van het onderwijs. Stichting SOM streeft naar evenwicht tussen inkomsten en
uitgaven met accent op de kwaliteit van het onderwijs en behoud van een gezonde financiële organisatie. Dit blijkt
ook uit gesprekken met betrokken partijen binnen Stichting SOM. Een concreet voorbeeld: bestuurder,
toezichthoudend bestuur, GMR én de scholen vinden dat muziekonderwijs een belangrijkere positie moet verkrijgen
binnen de scholen van Stichting SOM. Bij de voorbereiding hiervan wordt tevens het financieel kader geschetst om
dit te implementeren binnen de scholen. Belangrijk is om dit in de meerjarenbegroting op te nemen en te voorzien
van een (beleidsrijke) toelichting, zodat het ook financieel gemonitord kan worden.
Stichting SOM hanteert daarnaast een meerjarenonderhoudsplan. Hierdoor kunnen gericht (onderhouds)
investeringen worden gepleegd én tevens begroot. Een relatie met de voorzieningen op de balans kan worden
gemaakt. Het is belangrijk dat er voldoende middelen voor deze (toekomstige) uitgaven gereserveerd worden.
Stichting SOM pleegt op een onderwijskundige wijze investeringen in de kwaliteit van het onderwijs op basis van
een geformuleerde meerjarenbeleid. Er vindt een constante afweging plaats tussen besteding van gelden en datgene
wat financieel haalbaar is.
Rechtmatigheid
Er zijn geen signalen of indicaties bekend vanuit de wettelijke controle door de accountant dan wel signalen binnen
de inspectie van het onderwijs dat de rechtmatigheid in het geding is.
Er zijn AO/IB-beschrijvingen aanwezig hoe omgegaan dient te worden met contante betalingen en wie wanneer en
tot welke bedragen functionarissen bevoegd zijn investeringen te plegen. Dit is in bestaan en opzet goed geregeld.
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Organisatie en Planning & Control Cyclus
In deze paragraaf wordt kort de planning & control cyclus van Stichting SOM weergegeven. Het is belangrijk om de
samenhang daarin te zien om de rol en het belang van deze meerjarenbegroting te kunnen plaatsen in het totaal
van alle beleids- en verantwoordingsdocumenten (afbeelding).

In dit schema staat de planning & control cyclus schematisch weergegeven. In het volgende gedeelte worden de
onderdelen kort toegelicht.
De meerjarenbegroting heeft een horizon van vier jaar en is een uiting en vertaling van het voorgenomen beleid.
Het meerjarenbestuursformatieplan is geen onderdeel van de meerjarenbegroting maar de uitgangspunten van dit
document zijn uiteraard wel vertaald en opgenomen in de meerjarenbegroting. In dit plan worden de bezetting en
het beleid ten aanzien van personeel voor de komende periode weergegeven.
Vanuit de meerjarenbegroting en het meerjarenbestuursformatieplan worden de jaarbegroting en het
bestuursformatieplan opgesteld. Deze bevatten meer detail, zowel in financieel als beleidsmatig opzicht, omdat het
een periode van één jaar betreft. Daarnaast dient het als instrument om te meten en te sturen op de voorgenomen
doelen. Per kwartaal worden er managementrapportages opgesteld die een combinatie zijn van kwalitatieve
aspecten als ook de financiële onderdelen. Deze dienen als sturing maar ook als interne verantwoording.
Als laatste is er de jaarrekening en het jaarverslag waarin op stichtingsniveau verantwoording wordt gegeven over
het gevoerde beleid en de resultaten daarvan. Basis voor al deze documenten vormen de schoolbegrotingen.
De meerjarenbegroting is dus een document dat een uiting is van beleidsvoornemens en dusdanig vertaald in
financiële doelen dat ze als sturingsinstrument kunnen worden gebruikt. Het dient dus niet primair om
verantwoording over af te leggen.
Stichting SOM moet zich jaarlijks verantwoorden door middel van een jaarverslag en een jaarrekening. Deze
jaarrekening dient te worden opgesteld per kalenderjaar. Ook de begroting moet daarom worden opgesteld per
kalenderjaar. Een school werkt echter in schooljaren. Personeelsformatieplannen worden per schooljaar gemaakt
en ook de meeste bekostiging wordt per schooljaar vastgesteld.
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Deze zullen dus vertaald moeten worden naar kalenderjaren om aan te sluiten op de begroting en jaarrekening
cyclus. Dit is ook in deze meerjarenbegroting gedaan.
Bedrijfsvoering
Stichting SOM wordt, evenals veel andere besturen, geconfronteerd met een dalend leerlingenaantal vanwege
demografische ontwikkelingen. De stichting voert werkgelegenheidsbeleid, wat inhoudt dat een beleid gevoerd
wordt gericht op het behoud c.q. uitbreiding van werkgelegenheid. Als de werkgever de werkgelegenheidsgarantie
niet meer kan handhaven en hij mogelijk over moet gaan tot gedwongen ontslag, komt hij in overleg met de centrales
in het DGO een sociaal plan overeen (artikel 10.2 cao PO 2009). Een uitvloeisel van dit plan is dat regelmatig met de
centrales overlegd wordt over de omvang van het formatieve probleem dat o.a. tot uiting moet komen in een
meerjarenbegroting.
De school is de bekostigingseenheid. Op basis van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober ontvangt het bevoegd
gezag formatieve middelen, verwerkt in de gemiddelde personeelslast (en materiële instandhouding). De gewogen
gemiddelde leeftijd van de leerkrachten is een factor die meeweegt in de toekenning van de formatieve middelen.
Een school met een ouder team ontvangt voor hetzelfde aantal leerlingen meer geld dan een school met een jong
team. De gemiddelde personeelslast is vastgesteld in het meetjaar lumpsum (2004-2005). Algemene
salarisontwikkelingen, premiewijzigingen en cao-afspraken na de invoering van de lumpsum zijn steeds verwerkt in
de gemiddelde personeelslast. Het meetjaar lumpsum is nog steeds de basis voor de vaststelling van de gemiddelde
personeelslast.
Onderwijs en kwaliteit is waar het om gaat. De aandacht van leerkrachten en directeuren moet niet worden afgeleid
door bijzaken. Op SOM-scholen worden teams daarom ondersteund door administratie en/of facilitaire
medewerkers. Stichting SOM maakt werk van de schaalvoordelen die een grote stichting biedt. Dit leidt tot een
goede beheersing tegen een laag kostenniveau, zodat zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan het
onderwijs aan leerlingen. We schatten risico’s periodiek en systematisch goed in, waarna we de juiste
beheersmaatregelen nemen.
Goed onderwijs onderwijzen wordt gemakkelijker als een schoolgebouw een prettige leer- en werkomgeving biedt.
Een goed gebouw heeft ook lage exploitatiekosten en een duurzaam karakter.
Huisvesting
- Schoolconcept
- Faciliteiten
Wij willen dat ouders kunnen kiezen voor een - veilig bereikbare - openbare school op een reële afstand. Hiertoe wil
Stichting SOM proberen minimaal de huidige scholen in stand te houden en actief te streven naar mogelijke stichting
in nieuwbouwwijken.
Stichting SOM vindt dat een school in ieder geval een centrale functie in de wijk/buurt heeft. De scholen van stichting
SOM zijn als dusdanig magneetpunten in de wijk(en), buurt(en) of dorpskernen.
Scholen streven in eerste instantie actief naar samenwerking met andere partners voor opvang, speciaal
(basis)onderwijs en buitenschoolse activiteiten (keten denken). Hierdoor werken we toe naar samenwerking o.a.
met peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties voor kinderen van 0-4 jaar met een ononderbroken
ontwikkellijn.
Binnen Stichting SOM moeten de schoolgebouwen zoveel als mogelijk aangepast zijn aan het gekozen unieke en
eigentijdse onderwijsconcept. Wij willen moderne multifunctionele (multimediale) accommodaties. Ontwikkeling
hiervan wordt, binnen de financiële ruimte, opgenomen in het bovenschoolse huisvestingsplan.
Omdat het voor kinderen en leerkrachten noodzakelijk is om in een verantwoorde werk- en leefomgeving te werken,
is het noodzakelijk dat elke school aan de basale eisen van schoonmaak, hygiëne, veiligheid en onderhoud voldoet.
De school moet bij de eerste kennismaking een positieve indruk achterlaten.
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Aanleiding voor aanscherpen van het
risicomanagement bij Stichting SOM
Stichting SOM heeft in het bestuursverslag 2015 beschreven voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in de
komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden
het hoofd te bieden. Stichting SOM onderkent dat er naast de geïnventariseerde risico’s, risico’s zijn die zeer moeilijk
te beheersen en nauwelijks te voorzien zijn. De commissie Don noemt in dit kader de volgende risico’s:
















Grote fluctuaties in leerlingenaantallen
Een calamiteit op een van de scholen zou kunnen leiden tot een onvoorziene leerlingendaling. Dit kan op de
kortere termijn grote impact hebben. De verwachting is dat dit effect kortjarig is en zich binnen een termijn
van vier tot vijf jaar heeft hersteld.
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten
Instabiliteit in de bekostiging
Op basis van informatievertrekking door de PO-Raad kan aangenomen worden dat de vergoeding voor de
Prestatiebox PO de komende jaren nog substantieel zal stijgen. Ondanks dat is de overheid in het verleden niet
altijd een betrouwbare partner gebleken.
Onvolledige indexatie van de bekostiging
Restrisico’s
Dit zijn niet of slechts beperkt planbare kostenstijgingen en baten, bijvoorbeeld: achterblijvende gemeentelijke
bijdragen, ouderbijdragen en opbrengsten van nevenactiviteiten. Mogelijke (afgedwongen)
doordecentralisatie van de huisvesting zou financiële consequenties kunnen hebben bij onvoorziene gebreken
aan een gebouw, of langdurige leegstand wegens het niet kunnen verhuren c.q. afstoten van de leegstaande
ruimten. Het onderhoudsbudget en de schoolexploitatie zouden daarmee onder druk kunnen komen te staan.
Om de financiële gevolgen van bovenstaande risico’s op te vangen is kapitaal nodig. Het gaat nadrukkelijk niet
om risico’s die voorkomen of beperkt kunnen worden door beheersmaatregelen als goed management en
verzekeringen. En ook niet om risico’s die men kan inschatten en waarvoor men financiële middelen vrij kan
maken in de meerjarenbegroting. Het gaat om risico’s die niet op bovenstaande manieren beheersbaar zijn,
die niet of onvoldoende voorzien kunnen worden en die een duidelijke financiële impact hebben. Voor deze
risico’s is een liquiditeitsbuffer gewenst.
De commissie Don hanteert de volgende uitgangspunten:
Grote fluctuaties in leerlingaantallen.
Het primair onderwijs heeft 1,25 jaar de tijd te reageren op fluctuaties in leerlingaantallen voordat de daling
impact heeft op de exploitatie. De commissie beschouwt dit als afdoende en adviseert voor het primair
onderwijs om hiervoor geen buffer aan te houden.
Financiële gevolgen van arbeidsconflicten. De commissie adviseert voor een kleine onderwijsinstelling in het
primair onderwijs om een buffer aan te houden van 4-5% van de baten.
Instabiliteit in de bekostiging. De commissie adviseert in het primair onderwijs om een buffer aan te houden
van 2% van de baten.
Onvolledige indexatie van de bekostiging. De commissie adviseert in het primair onderwijs om een buffer aan
te houden van 1% van de baten.
Restrisico’s. De commissie adviseert voor kleine onderwijsinstelling in het primair onderwijs om een buffer aan
te houden van 4-5% van de baten.
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Op basis van bovenstaande is voor Stichting SOM de volgende liquiditeitsbuffer gewenst, in percentages van de
baten:
Fluctuaties leerlingenaantallen
0%
Arbeidsconflicten
4,5%
Instabiliteit bekostiging
2%
Onvolledige indexatie van de bekostiging
1%
Restrisico’s
4,5%
Totaal
12% van de baten
Omdat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen, adviseert de commissie over het geheel een percentage
tussen de 5 en 10%. Voor kleine besturen met baten lager dan €5 miljoen geldt een percentage van 10%. Voor grote
besturen met baten hoger dan €8 miljoen geldt een percentage van 5%. Voor middelgrote besturen geldt een
percentage tussen de 5 en 10%, op basis van de totale baten. Voor Stichting SOM geldt een percentage van 7,7%.
7.7% van € 6.599.541 betekent een financiële buffer van €508.164, afgerond €500.000. Stichting SOM wil deze buffer
aanleggen door middel van een bestemmingsreserve.
Op dit moment is deze buffer niet aanwezig. Stichting SOM beschikt over een beschikbaar kapitaal van € 2,8 miljoen.
Voor het in stand houden van de materiële activa is € 1,7 miljoen nodig, voor het doen van reguliere transacties
€ 1,3 miljoen. Hiervoor komt Stichting SOM € 200.000 tekort.
Er is derhalve op dit moment geen kapitaal beschikbaar voor de restrisico’s. Om de buffer op te bouwen zal ruimte
gecreëerd moeten worden in de meerjarenbegroting. Tijdsraming is afhankelijk van de mogelijkheid tot besparing
op korte termijn en de prioritering hiervan ten opzichte van uitgaven benodigd voor het uitvoeren van het
strategisch plan.
Bovenstaande is gebaseerd op algemeen geldende uitgangspunten voor een middelgroot bestuur in het primair
onderwijs. Een overweging zou kunnen zijn om de risicoanalyse specifieker voor Stichting SOM te maken en een
liquiditeitsbegroting op te stellen om de bufferfunctie en de transactiefunctie specifiek voor Stichting SOM te
bepalen.
Onderstaand een berekening van de kapitaalbehoefte, inclusief de bufferfunctie voor restrisico’s. Vertaald naar het
weerstandsvermogen betekent dit dat het gewenste weerstandsvermogen voor Stichting SOM 20,1% bedraagt,
waar dit in de jaarrekening 2015 12,3% was.
De mathematische uitkomst van de financiële buffer
Deze uitkomst geeft aan, dat bij onverwachte financiële tegenvallers het bestuur andere beleidskeuzes moet maken,
teneinde de liquide middelen op een juiste wijze in te zetten. Zoals reeds eerder door de accountant gerapporteerd,
zal Stichting SOM bij de verdere doorontwikkeling van het risicomanagementbeheer de risico’s nader (financieel)
kwantificeren en relateren aan de noodzakelijke financiële buffer. Hierdoor zal Stichting SOM optimaal inzicht
krijgen in het benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt ingezet om onvoorziene risico’s op
te vangen zoals schommelende leerlingenaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten of niet geïndexeerde
en daardoor gaandeweg ontoereikende bekostiging.
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Risicomanagement systeem
Randvoorwaarden
DEFINITIE VAN RISICOMANAGEMENT

Principe 1. Beschrijving van risico’s wordt consequent in de organisatie
toegepast (waarbij zowel waardecreatie als –behoud centraal staat).

RISCORAAMWERK

Principe 2. Een algemeen geaccepteerd risicoraamwerk wordt binnen de
organisatie toegepast (zoals COSO).

ROLLEN & VERANTWOORDELIJKHEDEN

Principe 3. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn
gerelateerd aan risicomanagement en zijn helder gedefinieerd.

TRANSPARANTIE

Principe 4. Bestuursorganen (besturen, audit committee, etc.) hebben
voldoende inzicht in het risicomanagement van de organisatie.

UITVOEREND MANAGEMENT

Principe 5. Het management is verantwoordelijk voor het ontwikkelen,
implementeren en in stand houden van risicomanagement.

RISICO INFRASTRUCTUUR

Principe 6. Een gemeenschappelijke risicomanagement infrastructuur
ondersteunt de organisatie(onderdelen) bij het risicomanagement.

VERDEDIGINGSLINIES

Principe 7. De eerste, tweede en derde lijn sluiten goed op elkaar aan en
vormen aantoonbaar effectieve verdedigingslinies.

PRIMAIRE BEDRIJFSUITVOERING

Principe 8. Organisatieonderdelen binnen de primaire processen zijn
verantwoordelijk voor het managen van de risico’s.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Principe 9. Stafafdelingen (financier, risicomanagement, IT, HRM, etc.)
ondersteunen aantoonbaar het organisatiebrede risicomanagement.

In het strategisch beleidsplan 2015-2018 staat de missie van Stichting SOM omschreven. In de visie is aangegeven
hoe Stichting SOM de missie wil gaan realiseren, vervolgens is een vertaling gemaakt naar concrete doelstellingen
die gerealiseerd moeten worden om tot dit beoogde resultaat te komen. Om sturing te kunnen geven aan de
realisatie van de doelstelling is het belangrijk te weten welke kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen die van
invloed zijn op het behalen van de doelen. Door vooraf na te denken over belangrijke mogelijke risico’s kan een
inschatting gemaakt worden of de organisatie voldoende flexibel is om op dergelijke situaties te anticiperen. Er kan
nagedacht worden over maatregelen die genomen kunnen worden om de impact van een risico te beperken zodat
het bereiken van de doelen niet in gevaar komt. Het gaat er dan niet om, om alle risico’s in beeld te hebben en af te
dekken, het gaat om die risico’s die van wezenlijke invloed zijn op het behalen van de doelen en daarmee op het
realiseren van de missie van Stichting SOM.
Concrete voordelen van het systeem risicomanagement:
Aan het stuur zitten in plaats van reageren op onverwachte gebeurtenissen
Tijdig inzicht biedt kansen om risico’s anders op te vangen dan met financiële middelen
Met elkaar van gedachten wisselen over mogelijke risico’s in relatie tot de doelen van de eigen school maakt
risicomanagement van iedereen. Hiermee wordt de school alerter in het reageren op concrete risico’s
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Procesinrichting van het risicomanagement
Op basis van het COSO-ERM-model
Interne omgeving
Risicomanagement is voor een groot gedeelte mensenwerk. Met financiële middelen kan de impact van een risico
beperkt worden. Wanneer mensen tijdig signaleren en anticiperen zijn deze financiële middelen wellicht helemaal
niet nodig en kunnen zij besteed worden aan het primaire proces. Het is van belang dat iedere betrokkene zich
bewust is van zijn of haar rol in het systeem van risicomanagement. Het vraagt van betrokkenen een blik naar buiten,
durf om zaken bespreekbaar te maken en pro activiteit om te handelen als dit nodig is. Iedereen in de organisatie
heeft in feite een rol in het systeem van risicomanagement.
To Do: Risico acceptatiegraad vaststellen
Formuleren van doelstellingen
Doelstellingen moeten bestaan voordat betrokkenen gebeurtenissen die van invloed zijn op de doelstellingen
kunnen erkennen. Stichting SOM heeft haar doelstellingen verwoord in haar strategisch plan.
Identificeren van gebeurtenissen
Op iedere school wordt jaarlijks door de schooldirecteur en een groep vertegenwoordigers met behulp van een
SWOT-analyse bekeken welke sterke en zwakke punten de school heeft en welke kansen en bedreigingen de school
ziet en welke risico’s hiermee gepaard gaan. Risico’s zijn makkelijker te koppelen aan zwakke punten en
bedreigingen, maar ook kansen en sterke punten kunnen gepaard gaan met risico’s. Een sterk punt dat gekoppeld
is aan één persoon bijvoorbeeld, of te snel vernieuwen. Om te zorgen dat vanuit meerdere invalshoeken naar de
school wordt gekeken lopen we bij de SWOT-analyse de kwadranten van de balance scorecard langs: Innovatie,
Markt, Personeel en Financiën.
De groep vertegenwoordigers bestaat minimaal uit vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders (bijvoorbeeld
MR-leden of leden van een schoolraad), beleidsmedewerker en kan aangevuld worden met vertegenwoordigers van
ketenpartners of andere belanghebbenden.
Risicobeoordeling en reactie op risico’s
De groep beoordeelt hoe groot de kans is dat een risico zich voor zal doen en wat de impact op het bepalen van de
doelstellingen zal zijn mocht de gebeurtenis zich voordoen. Risico’s die onder de acceptatiegrens zitten worden
geaccepteerd. Voor de overige risico’s wordt vastgesteld welke acties betrokken als vooronderwijs willen nemen en
welke acties men wil nemen mocht het risico zich voordoen. Doel is om het risico dat het realiseren van een
doelstelling van de school in gevaar brengt te vermijden, te verminderen of te delen of een combinatie van
voorgaande.
Beheersingsactiviteiten en bewaking
Stichting SOM heeft een cyclus van Planning en Control. Het systeem van risicomanagement kan hiermee
geïntegreerd worden. Tijdens de planfase van de jaarcyclus wordt nagedacht over de mogelijke risico’s die de
doelstellingen van het komende jaar kunnen beïnvloeden. In de managementrapportage kan een terugkoppeling
gegeven worden over de werkelijkheid van dat moment: welke risico’s doen zich voor, hoe is hierop gereageerd,
wat was de impact. Maar ook doen er zich nieuwe risico’s voor en hoe willen we daar mee om gaan. In het jaarverslag
volgt een terugkoppeling over het afgelopen jaar.
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Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
In deze rapportage geeft stichting SOM aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet
geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te
bieden. Waar nodig en relevant wordt dit aangevuld met een cijfermatige toelichting.
Dreiging

Opmerkingen

Er is (financiële) ruimte voor innovatie.

Er zijn extra financiële middelen
(herfstakkoordgelden en prestatieboxgelden).
Er zijn voldoende middelen om
leermiddelen, inclusief ICT, up-to-date
te houden. Er is een business case
gemaakt m.b.t. ICT, hardware en
infrastructuur.
SOM ontvangt minder subsidies naast
de bekostiging.
Vanuit OCW is extra budget beschikbaar gesteld voor scholing van
directeuren.
Het aantal 4-12 jarigen daalt
Het werkelijk resultaat was in de
laatste jaren positiever dan
begroot.
Door extra gelden vanuit OCW is het
exploitatieresultaat hoger dan
verwacht.
De liquiditeit is nu nog voldoende;
er zijn geen liquiditeitsproblemen.

De materialen zijn voldoende en niet
Verouderd.

Subsidieverstrekkers verlagen de subsidies.
Er zijn voldoende middelen voor
professionalisering van het personeel en
voor management development.
Er zijn minder leerlingen; krimp.
Exploitatieresultaat wijkt af van begroot
resultaat.
Exploitatieresultaat wijkt af van prognoses
lopende het boekjaar 2015.
Liquiditeit is conform de vastgestelde norm.
Weerstandsvermogen is conform de
vastgestelde norm.
Voorzieningen en bestemmingsreserves
zijn conform de vastgestelde norm.
Solvabiliteit is conform de vastgestelde
norm.
Er is een meerjarenonderhoudsplan
opgesteld gekoppeld aan de voorziening.
Er is leegstand in de gebouwen, met name
Parelmoer te Yerseke.
We hebben geen achterstallig onderhoud;
aanpassing aan de NEN normen moet nog
gebeuren.
Landelijke politiek of landelijke
uitvoeringsorganisaties wijzigen regels
of subsidiebedragen.

Financiële impact?
ja/nee
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

De omvang van de risico’s is
Bovengemiddeld.

Ja
Ja

De dotatie is toereikend.
Door de daling in het aantal leerlingen
is er overcapaciteit; dit nieuwe
gebouw is te ruim opgezet gezien de
leerlingprognoses.
Het onderdeel onderhoud in de
bekostiging is toereikend, behalve
NEN normen (in 2014/14 1e prio
aanpassingen wel gedaan).
Door de situatie van de overheidsfinanciën wordt bekostiging krapper
en premies van bijvoorbeeld
Vervangingsfonds en
Participatiefonds stijgen.
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Risico i.v.m. noodzakelijke
maatregelen m.b.t formatie; er is
daarom voortdurende aandacht nodig.

Ja

Hiervoor moeten financiële middelen
beschikbaar zijn.

Ja

Opbrengsten vallen tegen.

Ja

Stijgende energiekosten door veelvuldig
gebruik van ICT oplossingen.

Energiezuinig beleid, eventueel te
combineren met energiebesparende
maatregelen, bijv. zonnepanelen.

Ja

Schoonmaak bij scholen behoeft
Verbetering.

Contract is herzien.

Ja

Negatieve publicaties in de pers.
Toe- of afname aantal 4-12 jarigen; het
aantal instromers op 4-jarige leeftijd maakt
het extra creëren van de zgn. 0-groepen
noodzakelijk.
De SOM interne vervangingspool wordt
niet volledig benut.

Licentiekosten behorende bij methodes
zijn afgelopen jaren aanzienlijk verhoogd.
Doordecentralisatie onderhoud.
De relatie tussen de daling van het aantal
leerlingen, krimp, en de gelijkblijvende
personeelskosten (het aantal medewerkers dat bij Stichting SOM in dienst is,
blijft ongewijzigd) levert frictie op.

Kleine scholen in Zeeland hebben
leerlingenaantallen die onder de
instandhoudingsnorm zitten van de
betreffende gemeente.

Gedwongen winkelnering bij
educatieve uitgevers veroorzaakt
dit probleem.
Zie bij toelichting huisvestingsbeleid.

Ja
Ja

Indien nodig een nieuw sociaal en
reorganisatieplan vanaf 2018 of
eerder, indien nodig.

Ja

De gemiddelde schoolgrootte van
stichting SOM, al dan niet in
combinatie met dat van een ander
schoolbestuur, wordt vooralsnog als
ontheffingsmogelijkheid gebruikt.
Dit is een zeer reëel risico gezien de
daling van het aantal leerlingen in de
regio.

Ja

Rapportage toezichthoudend orgaan
In deze rapportage, onderdeel van het jaarverslag, geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij stichting
SOM ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.
De stichting SOM is in 2009 ontstaan uit een fusietraject met voor elke fusiepartner een eigen cultuur en werkwijze.
Er is en wordt binnen de stichting hard gewerkt aan de ‘in-control’-situatie. In de afgelopen vier jaren heeft er al
een duidelijke verbetering plaatsgevonden van de ‘in-control’-situatie binnen de stichting. Dit blijkt onder andere
uit:
 het helder en duidelijk formuleren van het treasurystatuut.
 het helder en duidelijk formuleren van de procuratieregeling.
 het opstellen van de (meerjaren)begroting.
 reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico’s voor de stichting.
 de beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.
 de aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.
 beleid omtrent aanbestedingen en verrichten van inkopen door de stichting.
 afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.
 een meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.
 de aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het verwerken
van de financiële administratie etc.
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De stichting SOM heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de belangrijkste risico’s als eerste te beperken, dan
wel te ondervangen binnen de organisatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd door de SOM-organisatie voor
een optimale ‘in control’-situatie.
Het bestuur is van mening dat dan ook kan worden geconcludeerd dat de SOM-organisatie ‘in control’ is.
Aangaande de reeds genoemde risico’s in de bedrijfsvoering zal het bestuur, vanuit haar toezichthoudende rol, extra
aandacht schenken aan een aantal aspecten, waarover zij de directeur-bestuurder de komende periode wil
ondersteunen en adviseren

Externe risico’s
Bij de demografische ontwikkelingen vormt voornamelijk de krimp van de bevolkingsgroei en de daarmee gepaard
gaande terugloop van de leerlingenaantallen het belangrijkste risico op middellange termijn. Vooral vanaf het jaar
2017 leidt dit, bij ongewijzigd personeelsbeleid, tot een negatief financieel resultaat. Daarom is het van belang om
tijdig te anticiperen op een juiste afstemming tussen leerlingenaantallen en de personele omvang van de SOMorganisatie.
Verdere beperking van risico’s kan worden gerealiseerd door samenwerking met andere onderwijsstichtingen. De
huidige samenwerking met ABBO heeft de afgelopen periode al geleid tot concrete resultaten op het terrein van de
administratieve ondersteuning, de gezamenlijke huisvesting van directie en administratie, en ondersteuning van de
ICT. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke besparing op de bovenschoolse kosten.
Daarom streeft het bestuur er naar om deze samenwerking op langere termijn te continueren en waar mogelijk te
intensiveren. Daarnaast staat het bestuur open voor samenwerking met andere partners in het onderwijs, voor zover
er sprake is van borging van onderwijskwaliteit en kostenreductie.
Om invulling te geven aan het “passend onderwijs” participeert stichting SOM in een tweetal regionale
samenwerkingsverbanden, om gezamenlijk adequaat passend onderwijs te kunnen bieden aan de doelgroep en om
zo de beschikbare financiële middelen optimaal in te kunnen zetten.

Personele risico’s
Het bestuur is van mening dat lasten van de meerjarige financiële verplichtingen niet mogen uitstijgen boven de te
verwachten rijksbijdrage (lumpsum financiering). Het bestuur streeft er naar om op langere termijn een juiste balans
in stand te houden tussen leerlingenaantallen en personele omvang, zoals ook al eerder is aangegeven bij de externe
risico’s.

Materiele risico’s
Het opstellen van de (meerjaren)begroting en het rapporteren van de managementinformatie op kwartaalbasis,
bieden het bestuur de mogelijkheid tijdig significante afwijkingen te onderkennen en te kunnen bijsturen. Dit geldt
eveneens voor de Meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen. Die biedt inzicht in de
noodzakelijke investeringen op langere termijn en de daarvoor benodigde financiële middelen in de toekomst.

Toezichthoudend Bestuur
Sinds 1 augustus 2010 is er een wetswijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van
verdere deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap over
de wijze waarop de school functioneert.
Om die reden heeft de stichting SOM in 2011 gekozen voor functionele scheiding met een algeheel
mandaat/delegatie aan de algemene directie, waardoor de algemene directie bestuurder wordt (maar niet toetreedt
tot het bestuur) en waarbij het bestuur de rol van toezichthouder krijgt. Op 1 december 2011 is dit model van kracht
geworden. De toenmalige Bestuursmanager werd per 1 december 2011 benoemd tot directeur/bestuurder en het
executieve bestuur werd op die datum toezichthoudend bestuur.
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Good Governance en adequaat intern toezicht zijn taken die het toezichthoudend bestuur op zich heeft genomen.
Echter met het oog op verdere professionalisering heeft het toezichthoudend bestuur in 2014 besloten om het
huidige bestuursmodel om te zetten naar een Raad van Toezicht (RvT) model. In februari 2014 zijn de eerste stappen
gezet in de procesgang, het is de bedoeling dat de transitie in het derde kwartaal van 2014 kan worden afgerond.

Lidmaatschap VTOI
Vooruitlopend op de omzetting naar het RvT-model heeft het bestuur van de stichting SOM zich aangesloten bij de
Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI). Deze beroepsvereniging draagt bij aan de verdere
professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder
professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan
van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn.

Risicomanagement
De financiële risico’s hebben vooral betrekking op de effecten van een daling van het aantal leerlingen in relatie tot
relatief jong personeelsbestand bij stichting SOM. Daarnaast is er een risico dat de Rijksbekostiging niet meegroeit
met de ontwikkeling van het prijsniveau van de kosten. Dit is in feite nu ook al het geval waar de prijs- en
premiestijgingen niet voldoende worden gecompenseerd in aanpassingen van de bekostiging.
De volgende maatregelen worden genomen:
1. De noodzaak voor een ‘’in-control’’ omgeving.
2. Een sterk leiderschap binnen de organisatie die zorg draagt voor voldoende verandervermogen om adequaat
te kunnen reageren op zowel interne ontwikkelingen als op ontwikkelingen vanuit de omgeving.
3. Het beheersen van de financiële middelen en het behouden van voldoende liquiditeit en voldoende vermogen
zorgt ook op langere termijn voor stabiliteit.
4. Een eenduidig besturingsmodel met betrekking tot integraal schoolleidersschap draagt er zorg voor dat er
voldoende eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie aanwezig is.
5. Bestuurlijke informatievoorziening die up-to-date en betrouwbaar is zorgt voor een hoge mate van kwaliteit
op het vlak van besluitvorming, zowel op bestuurlijk als op managementniveau.
Binnen stichting SOM is er sprake van een “in-control” situatie. Dit blijkt onder andere uit het helder en duidelijk
formuleren van:
1. Het treasurystatuut.
2. De procuratieregeling.
3. Opstellen van de (meerjaren)begroting.
4. Reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico’s voor de stichting.
5. Beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.
6. Aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.
7. Beleid omtrent aanbestedingen en het verrichten van inkopen door de stichting.
8. Afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.
9. Meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.
10. Aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het
verwerken van de financiële administratie etc.
Binnen de stichting wordt gefocust om de belangrijkste risico’s als eerste te mitigeren dan wel te ondervangen.
Hiermee is een belangrijke basis gelegd door onze organisatie voor een optimale “in-control’’ situatie.
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De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
1. Verscherping en waar mogelijk beëindiging van kostenposten op materiële zaken: schoonmaak,
abonnementen, advertentiekosten, contributies, energie, onderhoud van gebouwen en reprokosten zijn
kritisch onder de loep genomen.
2. Verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel moet hier leiden tot verdere kostenreductie.
3. De kosten van het bestuurskantoor (locatie) naar 1/3 terug gebracht.
4. Zes meerscholen directiefuncties binnen de stichting SOM in combinatie met de aanstelling van teamleiders
(LB).
5. Samenwerking met andere schoolbesturen is en wordt steeds gezocht (ABBO en anderen) in het kader van
efficiency, effectiviteit en verhoging kwaliteit.
6. Inzet van medewerkers via pay-roll organisaties wordt verminderd.

Investeren, Kwaliteitsimpulsen
Stichting SOM is zich bewust van de noodzakelijke focus op zuinig financieel beleid, maar ziet daarnaast ook een
noodzaak om te blijven investeren in goed onderwijs en promotie van openbaar onderwijs. Het is haar taak om de
kwaliteit van het onderwijs op een goed niveau te handhaven en zo mogelijk verder te optimaliseren.
Afgelopen jaren zijn dan ook diverse noodzakelijke investeringen in personeel - directie en IB - en onderwijskundige
vernieuwingen gedaan bij de scholen. Verdere investering zal nodig zijn om de bereikte verbeteringen minimaal te
kunnen handhaven. Daar waar nodig zal de stichting SOM toch ook nog financiën beschikbaar moeten stellen voor
het kunnen realiseren van benodigde specifieke omstandigheden en kwaliteitsimpulsen bij scholen. Dat zal wel
dienen te gebeuren middels goed overleg en overeenstemming hierover met de directies van scholen en op basis
van een goed onderbouwd projectplan.
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AFKORTINGENLIJST
Afkorting
ABBO
AVS
CFI
CITO
COSO ERM
DGO
DUO
ERD
FTE
GMR
IB-er
ICT
IKC
KIK
LAS
LEA
LIO
LPS
MR
NOT
NT2
OBS
OCW
OO
OP
OOP
OPP
PDCA-cyclus
PO
RPCZ
SOVA
SWOT-analyse
SWV
TCOZ
VLL
VOS/ABB
VVE
WTF
ZON

Betekenis
Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
Algemene vereniging schoolleiders
Centrale Financiële Instellingen (agentschap van het ministerie van OCW)
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk
Management
Decentraal Georganiseerd Overleg
Dienst uitvoering onderwijs
Eigen risicodragerschap
Fulltime Equivalent
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Interne begeleider
Informatie communicatie technologie
Integraal Kindcentrum
Kwaliteit in Kaart
Leerlingadministratie Systeem
Lokale educatieve agenda
Leraar in opleiding
Lowys Porquinstichting
Medezeggenschapsraad
Nationale onderwijstentoonstelling
Nederlands als tweede taal
Openbare basisschool
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Openbaar Onderwijs
Onderwijzend Personeel
Onderwijsondersteunend Personeel
Ontwikkelingsperspectief
Plan Do Check Act-cyclus
Primair Onderwijs
Regio Pedagogisch Centrum Zeeland
Sociale vaardigheid
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats
Samenwerkingsverband
Team Onderwijsinhoudelijk Overleg SOM
Veilig Leren Lezen
Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen
Voor- en vroegschoolse educatie
Werktijdfactor
Stichting Zorg en Onderwijs Nu
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JAARREKENING 2016
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De bestemmingsreserve ‘financieel buffer’ is gecreëerd om mogelijke financiële calamiteiten op te vangen. De
bestemmingsreserve BAPO is overgeheveld naar de algemene reserve (bestuursbesluit november 2016).
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
Er zijn geen subsidies die toegelicht dienen te worden.
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