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Voorwoord  

Het kalenderjaar 2015 heeft binnen SaKS in het teken gestaan van de vertaling van het 
strategisch beleid op stichtingsniveau naar de scholen. Geheel in lijn met de visie en stu-
ringsfilosofie van SaKS stond bij deze schoolplanontwikkeling de eigenheid van de scholen 
centraal. Scholen hebben allemaal een eigen proces doorlopen om tot hun nieuwe school-
plan te komen. Deze processen varieerden qua aanpak, ondersteuning, tijd et cetera. De 
variatie onder de schoolplannen is daarmee ook groot geworden, waardoor de eigenheid 
van de school goed tot uiting komt. 

Naast de ruimte die de scholen hebben gepakt om hun schoolplan naar eigen inzicht vorm 
te geven, zien we dat de scholen over het algemeen, geïnspireerd door de strategische vi-
sie van SaKS, met vergelijkbare thema’s bezig zijn. thema’s als professionele ruimte voor 
de leerkracht, 21ste eeuw vaardigheden, doorgaande leerlijnen, groep doorbrekend, on-
derzoekend leren en themagericht werken, komen terug in de diverse schoolplannen. Op 
sommige thema’s wordt door de scholen meer accent gelegd dan op andere, wat ons heeft 
geholpen om onze focus voor de tweede helft van de strategische planperiode te verster-
ken.  

SaKS beweegt zich als lerende organisatie naar een omgeving waarin het werken steeds 
professioneler wordt ingericht. Met de vele noodzakelijke huis op orde processen is een 
grote slag gemaakt. De beweging naar toekomstgericht onderwijs is goed op gang geko-
men. Op één van onze scholen, de Matthieu Wiegmanschool, is het roer volledig om ge-
gooid en zijn we met grote mijlslaarzen de toekomst ingestapt. Hoewel dit niet de norm is 
binnen SaKS – immers; alle scholen bepalen zelf in welke mate en in welk tempo zij bewe-
gen – is hiermee een verrijkend voorbeeld ontstaan voor velen.  

De komende twee jaar van de huidige planperiode zullen we onze koers, vanuit het ver-
trouwen dat wij inmiddels kunnen putten uit de tot nu toe behaalde resultaten, voortva-
rend voortzetten. 

Helma van der Hoorn 

Voorzitter College van Bestuur 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2015. Dit jaarverslag geeft inzicht in de resultaten 
van 2015. Het jaarverslag is openbaar en bedoeld om te informeren over de stand van za-
ken en de behaalde resultaten. In hoofdstuk 4 wordt een terugblik gegeven van de jaar-
plandoelen van 2015 op basis van de vier pijlers: 

a. Onderwijskundig Leiderschap 
b. Vakmanschap 
c. Educatief Partnerschap 
d. Leeromgeving 

2. Samenvatting 

In 2015 is SaKS halverwege het strategisch beleidsplan. Er is de tijd genomen voor een uit-
gebreide evaluatie van de plannen. Inmiddels is er voor alle pijlers een uitvoeringsplan ge-
schreven en hebben alle scholen een schoolplan wat aansluit bij het strategisch beleids-
plan. 

De contouren van de SaKS Academie zijn in het jaar 2015 steeds duidelijker geworden. Per 
augustus is er een Manager Onderwijs & Ontwikkeling aangesteld. Deze initieert de activi-
teiten rondom de SaKS Academie zoals een prikkelend aanbod op het gebied van professio-
nalisering en ontwikkeling. 

Vanuit de Denktank (een groep en-
thousiaste, “out of the box denkende” 
medewerkers) is er ten behoeve van 
de Matthieu Wiegmanschool, een eer-
ste concrete vertaling gemaakt naar 
een nieuw onderwijsconcept, waarin 
de ambities vanuit het strategisch be-
leidsplan in ultieme vorm tot uiting 
zijn gekomen. Tot de zomervakantie 
is er volop gewerkt aan de voorberei-
dingen, zodat vanaf augustus 2015 
een nieuw onderwijsconcept kon wor-
den uitgerold. Onderwijs van de 21ste 
eeuw in de praktijk!   

Per augustus 2015 is de fusie tussen ‘t Baeken en de Gondelier gerealiseerd. De jarenlange 
terugloop van het leerlingaantal op de Gondelier heeft ertoe geleid dat in 2014 gestart is 
met een uitgebreid onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de school. 2015 is ge-
bruikt voor overleg met ouders, MR en personeel. Vanaf augustus 2015 is de fusieschool ge-
start. 

Het nieuwe schoolgebouw voor de Matthias is in december opgeleverd. De school is 15 de-
cember verhuisd van de Coornhertkade naar het Spieghelplein. 

Het leerlingenaantal is op bestuursniveau gedaald met 98 leerlingen ten opzichte van 2014. 
Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de fusie tussen ’t Baeken en de Gondelier, 
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waardoor toch een groep leerlingen voor een andere school gekozen heeft, en de demogra-
fische krimp in de gemeente Bergen. Voor de komende jaren wordt er wel weer een groei 
van het leerlingaantal op bestuursniveau verwacht. 

September 2014 was de nieuwe cao PO een feit. In januari 2015 zijn we gestart met de 
daadwerkelijke implementatie, de nieuwe wet- en regelgeving die voortvloeit uit de cao is 
vertaald naar SaKS-beleid. Belangrijkste onderwerpen in deze cao zijn de aanpak van de 
werkdruk door de introductie van een 40-urige werkweek, het vervallen van de BAPO-rege-
ling, de introductie van de duurzame inzetbaarheid regeling en de verplichte begeleiding 
startende leerkrachten.  
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3. Organisatiestructuur 

3.1  Organogram 
 

 

 

3.2 Missie 

SaKS wil zich ontwikkelen tot een organisatie, die onderwijs aanbiedt dat past bij elke in-
dividuele leerling en bij de 21e eeuw. Onderwijs, waarin planmatig handelen centraal 
staat en dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces.  

We leven in een complexe tijd, waar steeds meer informatie via steeds meer bronnen be-
schikbaar is. Kinderen kunnen zich alleen ontwikkelen als het onderwijs niet langer activi-
teitengericht, maar juist opbrengstgericht is. We hanteren daarbij een brede definitie van 
opbrengsten, dus meer dan alleen taal- en rekenopbrengsten. . Het onderwijs is vraagge-
richt en past zich op elk niveau aan bij de ontwikkelingsbehoefte van elke individuele leer-
ling. Het onderwijs van de 21e eeuw is niet meer tijd- en plaatsgebonden. Een optimale 
ontwikkeling van iedere individuele leerling is het uitgangspunt. Alleen dan is het mogelijk 
het maximale uit de leerlingen te halen. 

Twee invalshoeken 
We willen een onderwijsaanbod, dat past en rekening houdt met de eisen van een snel ver-
anderende samenleving en dat gebruik maakt van nieuwe inzichten en mogelijkheden. We 
willen onderwijs, dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces. Gedu-
rende deze planperiode ontwikkelen we het onderwijs van SaKS langs twee invalshoeken: 

a. De beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw: we bewegen naar de onderwijsvorm 
die past bij de 21e eeuw. We bereiden kinderen voor op een toekomst van de 21e eeuw 
en zorgen ervoor dat elke school hiervoor op zijn eigen wijze is toegerust. Kinderen zijn 
dan in staat om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau en leren is niet meer tijd- en 
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plaatsgebonden. Kenmerkend voor deze beweging is dat niemand nog precies weet waar 
het eindpunt ligt en hoe dit er precies uit zal zien. 

b. Het huis op orde: we brengen het huis op orde op het gebied van opbrengsten, passend 
onderwijs en zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering. De huidige aanpak kan effectie-
ver en daar gaan we samen aan werken. Er zijn nog steeds kinderen die tussen wal en 
schip vallen, talenten gaan verloren, het omgaan met verschillen moet en kan nog beter. 

 

 

3.3 Visie 

De visie en de strategische doelen staan niet op zichzelf en kennen een gedegen voorge-
schiedenis. Daarom steunt het strategisch beleidsplan op een aantal belangrijke bestaande 
onderleggers: 

 de kernwaarden van de organisatie 

 de sturingsfilosofie 

 de strategische visie en uitgangspositie 

De kernwaarden 
Deze onderlegger zegt voor SaKS iets over onze grondhouding. Onderwijs is niet waarden-
vrij. Als katholieke organisatie werken wij vanuit een levensbeschouwelijke identiteit. De 
school heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en wereldbeeld. Dit is 
een pedagogische taak, waarbij zes kernwaarden richtinggevend zijn, namelijk: 

Ontmoeting:  Jezelf leren kennen door de ander 
Vertrouwen:  Door vertrouwen te geven groeit het zelfvertrouwen 
Eigenheid:  Uniciteit en authenticiteit 
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Spiritualiteit:  Niet alles is met het verstand te verklaren 
Traditie:   Wat goed was voortzetten, delen, doorgeven en vieren 
Verwondering:  Open staan voor nieuwe inzichten 

De sturingsfilosofie 
“Het is een illusie te denken dat onderwijsorganisaties zonder meer bestuurbaar zijn. Be-
sturing van onderwijs is bepaald geen kwestie van ‘aan de juiste knoppen draaien’. Daarvoor 
zijn onderwijsleerprocessen veel te ingewikkeld, te ondoorzichtig en gaan ze gepaard met 
teveel interactie.”1 

De sturingsfilosofie is een belangrijke onderlegger van het strategisch beleidsplan en is op-
gebouwd uit een vijftal pijlers, te weten: 

 Vakmanschap  

 Intrinsieke motivatie (relatie, competentie, autonomie) 

 Vertrouwen en controle 

 Kwaliteitsbeleid 

 Ethisch leiderschap 

Strategische visie 
De laatste onderlegger is de uitwerking van een lange termijn visie op onderwijs, geba-
seerd op trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lange termijn visie is tot stand 
gekomen tijdens een aantal sessies met directeuren, adjunct-directeuren en IB’ers en is 
uitvoerig beschreven in het strategisch visiedocument ‘Groots denken, klein organiseren’. 
In dit document worden een aantal ambities beschreven, die de komende vier jaar in alle 
lagen van de organisatie, de drijfveren van ons werk zullen zijn. 

Deze ambities luiden als volgt:  

 Het onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling;  

 Elke vakman / vakvrouw kan aansluiten op de ontwikkelingsvraag / -behoefte van 
kinderen; 

 Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor het eigen vakmanschap; 

 Bestaande patronen over onderwijs en de benadering van leerlingen zijn niet meer 
vanzelfsprekend; 

 Uitkomsten zijn er om processen te verbeteren; 

 We denken groots en organiseren klein.  

                                            
1 =Citaat uit de oratie van Edith Hooge (2014) 
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3.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

In dit jaar hebben er op de volgende data vergaderingen plaatsgevonden: 

17 maart – 16 april – 18 juni – 17 september – 10 november – 8 december 

De volgende items zijn in deze vergaderingen aan de orde gekomen of behandeld: 

 Er is een observatie-instrument Kapablo uitgekozen. Dit is een onderdeel van de 
beoordeling en houdt niet de hele beoordeling in. De implementatie van de 
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken moet nog aan de orde komen. De 
GMR stemt in met het instrument Kapablo. 

 Om scholen de mogelijkheid te bieden te kiezen voor het overlegmodel, moet er een 
voorgenomen besluit liggen van de bestuurder tot invoering van het overlegmodel op 
bestuurlijk niveau. Er wordt mee ingestemd. Niet iedere school is hier al aan toe en dus 
zal de bestuurder een checklist samenstellen voor scholen om te zien of zij hieraan 
voldoen. De GMR stemt in. 

 Er is gesproken over het project Samen Professioneel Sterk. De SAKS heeft besloten dit 
niet te ondertekenen, omdat niet alle onderdelen belangrijk zijn voor de SAKS. Wel wil 
ze betrokken blijven bij dit project. 

 De Matthieu Wiegmanschool in Bergen . Wij krijgen informatie ter kennisname. Om te 
zorgen dat deze school niet heel snel zal moeten sluiten, is er gekozen voor een nieuw 
onderwijsconcept: SAKS 2020. Dit concept zal als pilot uitgevoerd gaan worden  en de 
evaluatie komt later terug in de GMR.  Pas dan zal er door de GMR  besproken worden 
of er instemming verleend wordt op dit concept.  

 We zijn op de hoogte gebracht van de posities van de directeuren binnen de SAKS-
scholen. Er komen veel wisselingen aan en er functioneren veel interim directeuren. 

 De werkkostenregeling wordt ter instemming aangeboden. De werkgroep heeft echter 
nog geen antwoord op hun openstaande vragen gekregen. Aangezien deze regeling al 
per 1 jan. diende in te gaan, krijgt de werkgroep mandaat om instemming te verlenen 
, als zij antwoord hebben gekregen. 

 Het concept Functiebouwhuis SAKS is ons ter kennisname en voor inhoudelijk advies 
aangeboden. Ons advies hierbij is, dat er gekeken gaat worden naar de verzwarende 
taken als IB-er en opleider in school. Dat er een voetnoot komt bij de functies, die nu 
nog wel vervuld worden, maar in de toekomst komen te vervallen. En dat het niet ten 
koste gaat van de formatie. 

 Het vakantierooster en de werktijdenregeling wordt ter kennisname en voor inhoudelijk 
advies aan ons voorgelegd. Doordat het vakantierooster en de werktijdenregeling 
voorheen bij het CvB en de GMR lag , werd hierdoor de beleidsruimte voor de scholen 
beperkt. Het CvB wil de bestuurlijke besluitvorming laten vervallen om zodoende de 
medezeggenschap volledig bij de directie en de MR van de scholen neer te leggen. Wel 
zal er voor vaststelling van het vakantierooster en de werktijdenregeling goedkeuring 
moeten worden verkregen van het CvB, als laatste check. In de toekomst hoopt zij die 
ook te kunnen laten vervallen. De GMR stemt positief in. 

 Het mobiliteitsbeleid is ruim opgezet en geeft veel ruimte voor de persoon. In de CAO 
staat hoe hij moet worden uitgevoerd. De GMR stemt in. 

 De Klachtenregeling in combinatie met de Melding misstanden vormt nu samen 1 pakket, 
waarin de input van de werkgroep is verwerkt. Met beiden stemt de GMR in. 

 De werkkostenregeling was al eerder klaar, maar zonder bijlage en de input van de 
werkgroep moest hierin verwerkt worden. Nu stemt de GMR in. 
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 Werkgelegenheidsbeleid sluit aan bij het mobiliteitsbeleid. Ook hier moeten we de CAO 
volgen voor de uitvoering. Indien er functies verdwijnen uit het functiebouwhuis, 
moeten we er tijdig op inspringen. De GMR stemt in. 

 Het verzuimbeleid en de bijlagen. Waar het eerst alleen ging om de relatie directeur – 
leerkracht, is er nu ook aandacht voor de laag erboven. Nu wordt het voorproces ook 
belangrijker. De GMR stemt in. 

 De Centrale toets of de eindtoets van groep 8. De werkgroep van directeuren heeft een 
keuze gemaakt uit drie toetsen. Uiteindelijk gaan ze voor de IEP toets, omdat die 
aansluit op ons Strategisch Beleidsplan en van het kind uitgaat. Als de kwaliteitszorg 
straks in de stutten staat, wordt er weer gekeken naar de keuze van de IEP-toets. 

 Er is gesproken over een intentieverklaring voor een Integrale Kind Centrale. De 
gemeente wil met subsidie pilots gaan draaien. Na de zomervakantie valt er hopelijk 
een keuze op scholen. Echter de subsidie is nog niet doorgekomen, dus zijn ze hier nog 
niet verder meegegaan.  

 Er is een visie VVE en de Brede School ter kennisname ingediend. De subsidie volgt de 
keuze van de scholen, alleen  is de subsidie voor de achterstandswijken. De SAKS pakt 
deze drie groepen op onder Educatief partnerschap. 

 Het jaarverslag en de jaarrekening. De cijfers uit het jaarverslag waren in juni nog niet 
af. De werkgroep heeft dus eerst alleen met een voorlopig concept gewerkt. In 
september is er door Marieke een uitleg gegeven over de jaarrekening aan de voltallige 
GMR. Dit is als zeer prettig ervaren. Het geeft ons allemaal een duidelijker beeld. 

 Elk kwartaal is er een kwartaalrapportage van de SAKS. De eerste was pas verlaat 
binnen. In mei was hij nog niet af, dus is hij pas in juni besproken. Het ziekteverzuim 
geeft hoge cijfers aan bij verzuim van 92 – 182 dagen. Dit baart zorgen. In de tweede 
kwartaalrapportage komt naar voren, dat onze reserves nog niet echt zijn verminderd. 
De directeuren hebben hier moeite mee. Het is echter niet wenselijk dit aan structurele 
kosten , zoals personeel, op te maken. 

 De evaluatie van het Strategisch Beleidsplan. Omdat we halverwege de rit zijn, wordt 
dit plan tussentijds bekeken. Het huis op orde scoort groen en ook de beweging scoort 
groen. Maar bij beweging blijkt, dat scholen niet goed van elkaar weten wat ze nu doen 
en waar ze staan. Om dit uitvoerbaar te maken, kunnen de reserves ingezet worden om 
mensen uit te roosteren of toe te voegen. 

 Het werken met werkgroepen in de GMR wordt onder de loep genomen. De indeling van 
de groepen zal weer aangepast moeten worden, vanwege wisselingen of vertrek van 
leden. De wens is er om meer leerkrachten in de finan. werkgroep te zetten. 

 De derde kwartaalrapportage wordt doorgenomen. Speerpunten van deze rapportage 
zijn: prognose begroting,  prognose leerlingaantal en ziekteverzuim. Er zal een 
projectplan gemaakt worden t.b.v. het aannamebeleid en pas dan wordt er gekeken of 
er een werkgroep mee aan de gang gaat. 

 Profiel voor coach/projectleider. Dit komt nog niet voor in het functie-bouwhuis. 
Degene die nu aangesteld is, werkt op tijdelijke basis tot het profiel klaar is en zal dan 
mee kunnen solliciteren. 

 De aanpak van het hoge ziekteverzuim zal meegenomen worden in de verbetering van 
het HR-beleid. 

 De Kaderbrief. Hierin staat dat SAKS financieel op orde is en dat er nu de mogelijkheid 
is om de begroting beleidsrijk in te richten. 

 Het bestuurlijk jaarplan is in eerste instantie begeleid door het DB. Dit DB geeft aan de 
GMR-leden mee, dat het zaak is dat vooral personeelsleden van de GMR het jaarplan 
doornemen op haalbaarheid en wat de scholen zelf nodig hebben om dit plan uit te 
voeren. 
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 De bespreking van de begroting 2016 incl het bestuursformatieplan. Op de begroting is 
adviesrecht en op het bestuursformatieplan voor het komend jaar is instemmingsrecht. 
De formatie zal volgend jaar met 8,5 FTE teruglopen. Er zal het komende jaar gekeken 
worden naar LB en LC functies. Hier komt men op terug als het functiebouwhuis dit 
komende jaar aan de orde komt, omdat de LC functie nog geen criteria heeft.  De GMR  
brengt een positief advies uit. 

 Bestuurlijk jaarplan. Heeft instemmingsrecht. Dit plan heeft uitgewerkte ambities en 
doelen uit verschillende pijlers weer samen gebracht. In de notulen staat vermeld, dat 
alle reguliere, dagelijkse werkzaamheden in die 40 uur moeten passen en dat 
directeuren met hun team een juiste mix moeten vinden. We zullen er voor moeten 
waken , dat de mix binnen die 40 uur moet gaan vallen. Anders kan de 40 urige werkweek 
nooit gerealiseerd worden. De GMR stemt in. 

 Tot slot hebben wij het uitvoeringsplan van het Educatief Partnerschap ter informatie 
gekregen. 

3.5 Externe ontwikkelingen 

Passend onderwijs 
De contouren van het beleid van het Samenwerkingsverband worden in de praktijk steeds 
duidelijker. Het ondersteuningsplan van ons Samenwerkingsverband is ambitieus en visie 
rijk. Het plan sluit goed aan bij de beweging binnen SaKS, daar de professionalisering van 
leerkrachten in beide plannen centraal staat. Beide plannen vereisen én veroorzaken bo-
vendien een omslag in het denken en doen, waardoor de beweging naar nieuw denken en 
nieuw doen wederzijds wordt versterkt. 

Centraal in het ondersteuningsplan zijn de werkgebieden. Alle scholen in ons samenwer-
kingsverband zijn geografisch ingedeeld in zes werkgebieden. Binnen de werkgebieden 
werken de scholen samen aan het bieden van Passend Onderwijs. Per werkgebied worden 
bijeenkomsten georganiseerd voor directeuren IB’ers, waardoor samenwerking en kennis-
deling wordt bevorderd. Tevens heeft elk werkgebied een onderwijsexpert, die de scholen 
ondersteunt en adviseert op het gebied van ondersteuningsvragen.  

Door de nieuwe werkwijze zijn de routes voor aanvraag van arrangementen en verwijzen 
van leerlingen anders dan men in het verleden gewend is. Het vergt tijd om aan de nieuwe 
werkwijze te wennen en nieuwe routines op te bouwen. Steeds duidelijker wordt echter 
dat de wijze waarop ons samenwerkingsverband is ingericht sterk bijdraagt aan de bevor-
dering van het handelingsgericht werken, de professionalisering van de scholen op het ge-
bied van ondersteuningsvragen, oftewel: het bieden van Passend Onderwijs aan ieder kind. 

Zomerschool 
Van 3 t/m 13 augustus hebben er 14 leerlingen vanuit de gemeente Alkmaar deelgenomen 
aan de Zomerschool. De Zomerschool werd feestelijk geopend met een openingsdans van 
leerkrachten en leerlingen. Daarnaast heeft de wethouder, mevrouw Elly Konijn, het start-
schot gegeven voor twee mooie weken Zomerschool. Deze twee weken is er door de leer-
lingen hard gewerkt aan hun eigen leerdoelen, gericht op leervaardigheden. Er vonden al-
lerlei activiteiten rond het thema ’Een leven lang fit’ plaats. De foto’s en verhalen zijn te-
rug te vinden op de website www.zomerschoolalkmaar.nl . De afsluiting van de Zomer-
school op 13 augustus bestond uit een work-out voor de ouders, georganiseerd door de 
leerlingen.  

http://www.zomerschoolalkmaar.nl/
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4. Terugblik Jaarplandoelen 

Vanuit de uitvoeringsplannen zijn voor 2015 diverse projecten opgenomen in het jaarplan. 
Op deze wijze wordt stap voor stap gewerkt aan de uitvoering van het strategisch beleid. 
De maatschappelijke context waarmee we in deze tijd te maken hebben, vraagt echter om 
een continue aanscherping van de strategische doelen. De verwachting dat men met het 
statisch uitstippelen van plannen over een periode van vier jaar blijvend aansluit bij de re-
aliteit is in deze tijd niet realistisch. De ‘mythe van de bestuurbaarheid van onderwijsorga-
nisaties’ maakt dat een continu schakelen tussen strategie en praktijk noodzakelijk is. 

Om die reden hebben we, naast het werken aan de uitvoering van de plannen, in 2015 ook 
wat uitvoeriger stil gestaan bij de evaluatie van de plannen tot nu toe. Dit heeft geleid tot 
de constatering dat we met 
veel van onze plannen nog 
steeds aansluiten bij de prak-
tijk en bij onze dromen. Alle 
scholen hebben in 2015 een 
nieuw schoolplan geschreven. 
De plannen sluiten allemaal 
redelijk tot goed aan bij de 
bestuurlijke missie en geven 
tevens mooie aanknopings-
punten waarmee we onze be-
stuurlijke plannen hebben 
kunnen aanscherpen. Voor 
een deel hebben we onze 
speerpunten moeten herijken 
en/of opnieuw vaststellen. 
Dit is tot uiting gekomen in 
en aangescherpt bestuurlijk jaarplan voor 2016. 

In het bestuurlijk jaarplan voor 2015 zijn drie pijlers aangegeven: 

1. Vakmanschap 
2. Educatief Partnerschap 
3. Leeromgeving 

Per thema zijn ontwikkelingsdoelen gesteld, waarvan de jaarplandoelen op de volgende 
pagina’s zijn weergegeven. 
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4.1.  Vakmanschap 

 

Ambitie  

Ontwikkeling van de ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht  

Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en de on-
derwijspraktijk voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerling. Kennis 
hebben van leerlijnen en leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende houding kennis heb-
ben van nieuwe onderwijsinhoudelijke en didactische inzichten en kunnen reflecteren op 
het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.  

SaKS Academie 
Om gestalte te geven aan SaKS als lerende netwerkorganisatie, is het noodzakelijk dat er 
verbinding ontstaat tussen de initiatieven en vernieuwingen binnen de organisatie. Daar-
naast is er behoefte aan een orgaan dat middels een prikkelend aanbod een katalysator 
kan zijn op het gebied van professionalisering en ontwikkeling. 

De SaKS Academie is bij uitstek het platform dat voor en door medewerkers ingezet kan 
worden als vindplaats van kennis en faciliterend kan zijn in het ontstaan van leernetwer-
ken.  

De contouren van de SaKS Academie zijn in het jaar 2015 steeds duidelijker geworden. Per 
1 augustus is er een Manager Onderwijs & Ontwikkeling aangesteld. Deze initieerde de ac-
tiviteiten rondom de SaKS Academie zoals; de invulling van het workshop-aanbod, facilite-
ring van leergemeenschappen en advisering van bestuur en directie rondom onderwijs- en 
professionaliseringsvraagstukken. 

Er zijn diverse workshops en cursussen aangeboden en voor leerkrachten en directies zijn 
er SaKS-brede studiedagen georganiseerd.  

De vernieuwde website geeft snel overzicht in het aanbod van trainingen en heeft een ge-
makkelijke inschrijfmodule. Daarnaast is de website een etalage voor de e-learning web-
site van Heutink. Ook beschikt de website over een kennislab; een nieuwsgroep waarbin-
nen artikelen staan met good-practice en kennis uit de scholen. 

Om het aanbod binnen de SaKS Academie herkenbaar te laten zijn voor de medewerkers, is 
er een z.g. DNA-groep gevormd. Dit is een netwerk van leerkrachten dat bij uitstek de ver-
taling kan maken vanuit bestuurs- en jaarplannen naar het concrete professionaliseren en 
nascholen. Kortom; de strengen verbinden binnen het DNA van SaKS. 

De e-learning omgeving met tal van modules staat ter beschikking voor ieder personeelslid 
van SaKS. Het voordeel van deze wijze van kennisverwerving is dat de modules op eigen 
tijd, tempo en plaats kunnen worden doorlopen. Deze omgeving is uitgebreid met extra 
modules en het instrument ‘Direct know”. Hierbij kan op gemakkelijke wijze eigen kennis 
toegevoegd worden aan het cursusaanbod, waardoor lesparels en gebruikersinstructies op 
toepasbaarheidsniveau beschikbaar zijn, inclusief filmpjes, lesmateriaal en presentaties. 
Het gebruik van e-learning is toegenomen, de hoeveelheid gebruikers is echter nog aan de 
lage kant. In overleg met medewerkers en directie wordt hier meer en op een andere 
wijze aandacht aan besteed. 
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Als structureel aanbod en op afroep van de scholen worden er ICT cursussen gegeven door 
de vaste cursusleider ICT van SaKS. Zo is na aanvraag van directeuren op een aantal scho-
len de cursus SharePoint gegeven dat integraal in gebruik is genomen op alle scholen. Op 
deze manier is het voortaan mogelijk om bestanden web-based op te slaan. 

Daarnaast hebben onder andere de volgende cursussen en workshops op het bestuurskan-
toor plaatsgevonden: Sharepoint (voor nieuw personeel), Gynzy, Website bijhouden voor je 
groep, Esis (toetsen invoeren en overzichten maken), en Kurzweil in de klas. 

In het jaar 2016 zou de SaKS Academie de professionalisering verder kunnen ondersteunen 
door een focus te legen op de drie speerpunten uit het nieuwe jaar plan, een continu aan-
bod van workshops en cursussen te genereren en een online platform voor medewerkers te 
faciliteren. 

Opleiden in School 
Tot het voorjaar van 2015 is er gewerkt met een aantal opleiders in de school. Na evalua-
tie is gebleken dat deze wijze van werken niet langer passend is bij de huidige context. 
Rond de zomer is er intern een vacature opengesteld voor een pionier om de school-
coach/opleider in de school te verbinden en een nieuw kader aan deze taken te geven. Na 
de procedure is gebleken dat de eisen in het profiel te ambitieus waren gesteld. Om deze 
reden is besloten tijdelijk een stap terug te doen en opnieuw het profiel te schetsen. In 
2016 wordt er middels een aangepast profiel gezocht naar een coach die binnen SaKS. 

Denktank SaKS2020 
In januari is met een groep enthousiaste medewerkers gestart met de denktank SaKS2020. 
Zij hebben een tekenaar gevraagd om te tekenen over onze opbrengsten en dit is tot een 
waaier vervaardigd. In de waaier zijn de drijfveren, dromen maar ook de obstakels die 
door de dagelijkse waan van de dag in de weg zitten in visuele vorm verwerkt. De waaier is 
de opbrengst van de denktank en dient ter inspiratie van de beweging naar SaKS2020. 

Vanuit deze eerste Denktank bijeenkomsten is, ten behoeve van de Matthieu Wiegman-
school, een eerste concrete vertaling gemaakt naar een nieuw onderwijsconcept, waarin 
de ambities vanuit het strategisch beleidsplan optimaal tot uiting komen. Tot de zomerva-
kantie is volop gewerkt aan de voorbereidingen, vanaf augustus 2015 is het nieuwe onder-
wijsconcept uitgerold. Onderwijs van de 21ste eeuw in de praktijk! 

Observatie instrument 
Er is voor gekozen om binnen SaKS gebruik te maken van het observatie instrument Kapa-
blo. Dit is een instrument ter verbetering van de onderwijskwaliteit en om als leidraad te 
nemen bij gesprekken rondom de ontwikkeling van medewerkers. De leerkracht wordt ge-
observeerd aan de hand van zorgvuldig samengestelde criteria van effectief leerkrachtge-
drag in negen categorieën op het gebied van o.a. klassenmanagement, het volgen van leer-
lingen en instructiegedrag. De directeuren zijn dit jaar getraind en hebben een aantal me-
dewerkers geobserveerd. Daarna is er steeds een gesprek gevoerd over de gezamenlijke 
standaarden binnen de lessen. Het observatie instrument Kapablo is digitaal inzetbaar, sti-
muleert het eigenaarschap van de medewerker, laat talenten en de mogelijkheden tot 
groei worden zichtbaar. 

CAO Primair Onderwijs 2014 
De cao Primair Onderwijs 2014-2015 loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Deze 
cao is in september 2014 definitief geworden en de concrete teksten zijn gepubliceerd op 
19 december 2014. De implementatie van de cao is landelijk grotendeels doorgeschoven 
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naar 2015 en in januari 2015 is gestart met de daadwerkelijke implementatie. Het doel 
was de nieuwe wet- en regelgeving die voortvloeit uit de cao 2014 vertalen naar SaKS-be-
leid.  

De belangrijkste onderwerpen in deze cao zijn de aanpak van de werkdruk door de intro-
ductie van een 40-urige werkweek, het vervallen van de BAPO-regeling, de introductie van 
de duurzame inzetbaarheid regeling, de mogelijkheid om de vaste verhouding van lesge-
bonden tijd en niet lesgebonden tijd los te laten, verplichte begeleiding startende leer-
krachten en de introductie van start-, basis- en vakbekwaam als professionele ontwikke-
lingslijn voor leerkrachten. Doordat de PO-raad en de vakbonden geen nieuwe cao per 1 
juli 2015 hebben afgesloten, loopt de huidige cao PO door.  

Het doorschuiven van de cao betekent tevens dat de schoolbesturen het komend school-
jaar gebruik mogen maken van een jaar overgangsrecht voor de ketenregeling zoals deze is 
opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Tot 1 juli 2016 hoeft de ketenregeling 
niet te worden nageleefd. Op 1 juli 2016 is de WWZ direct van toepassing, ook op de lo-
pende contacten. 

Wijzigingen Wet werk en zekerheid 
In januari 2015 zijn alle medewerkers middels een schrijven van het bestuur op de hoogte 
gebracht van de diverse wijzigingen die zowel plaatsvonden in de Wet Werk en Zekerheid, 
het ABP keuze pensioen en de cao.  

Medewerkers zijn uitgenodigd in gesprek te gaan over de wijze waarop deze wijzigingen 
invloed hebben op hun persoonlijke situaties. Deze informatieve gesprekken hebben soms 
geresulteerd dat zij vervroegd met (keuze) pensioen zijn gegaan of gebruik hebben ge-
maakt van een mobiliteitsregeling/ outplacement traject (van werk naar werk). Dit heeft 
geleid tot een mobiliteit waarbij 28 werknemers (18,9 fte) de organisatie hebben verlaten. 

Werkgroep CAO/HR  
Om de wijzigingen in de cao PO goed te kunnen vertalen naar passend HR-beleid en te im-
plementeren is er in het eerste kwartaal van 2015 een Werkgroep CAO/HR samengesteld, 
bestaande uit de HR specialist, directeur en leden van de GMR met afvaardiging van zowel 
ouders als leerkrachten. 

De werkgroep is bij alle voorbereidende en soms ook in de uitvoerende fase betrokken. Zij 
heeft in alle stadia haar visie en inbreng geven op de diverse beleidsstukken die aan de 
GMR zijn aangeboden.  

Tevens is er onder meer gesproken over; 

 Toepassing cao (verplichte begeleiding startende leerkrachten) 

 Werktijden- en vakantiereglement (40-urige werkweek) 

 Basismodel/Overleg model (verhouding van lesgebonden- en niet lesgebonden tijd) 

 Diverse beleidsstukken waaronder; 
o Werkgelegenheidsbeleid 
o Mobiliteitsbeleid 
o Werkkostenregeling 
o Verzuimbeleid 
o Privacyreglement 
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De werkgroep CAO/HR is in het afgelopen jaar 6 keer bijeen gekomen en organiseerde 3 
plenaire bijeenkomsten met medewerkers om input te krijgen over het te ontwikkeling be-
leid. Tevens zijn er door leden van de werkgroep schoolbezoeken afgelegd om presentaties 
te geven over de nieuwe cao en de mogelijkheden die deze biedt. 

Functiebouwhuis 
Het functiehuis is een verzameling van alle mogelijke functies inclusief beschrijvingen en 
waarderingen binnen het Primaire Onderwijs. In het huidige functiehuis van SaKS ontbre-
ken een aantal functieomschrijvingen en deze dient compleet gemaakt te worden. Door 
het beschrijven en waarderen van deze functies wordt inzicht gegeven in de diverse func-
ties binnen SaKS. 2015 heeft in het teken gestaan van een inventarisatie van reeds be-
staande functies en het vaststellen van de rollen die in het functiebouwhuis een plek moe-
ten krijgen. 

 

Digitaal personeelsdossier 
Begin 2014 is SaKS overgestapt naar een ander administratiekantoor. Hierdoor werd het 
mogelijk de basis te leggen voor een digitaal personeelsdossier. Medewerkers hebben toe-
gang tot hun digitale salarisstrook en jaaropgave. Dit jaar heeft in het teken gestaan van 
de inrichting van de digitale personeelsdossiers en zijn de belangrijkste werkprocessen op-
nieuw beoordeeld en geschikt gemaakt. 

In 2016 zal het gebruik van het digitaal dossier verder worden geïmplementeerd en be-
schikbaar gemaakt voor de verschillende gebruikers. 
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Banenmarkt 
Voor de 2de keer heeft er een banenmarkt plaatsgevonden, dit keer in een van de scholen 
van SaKS. Deze banenmarkt is georganiseerd om de medewerker in de gelegenheid te stel-
len informatie in te winnen over specifieke scholen en hun schoolplan, kennis te maken 
met de leidinggevende en de collega’s van de diverse scholen. Dit heeft geleid tot een mo-
biliteit waarbij 17 werknemers van school zijn gewisseld naar een reguliere vacature op 
een andere school. 
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Ambitie  

Verbetering van onderwijsprocessen door samenwerking 

a. Inspelen op de ontwikkelingsvragen en rekening houden met de verschillen en 
omstandigheden van kinderen vraagt om: afstemming in het opvoedend denken en 
handelen.  

b. De effectiviteit van de school als organisatie vergroten door inbreng van ouders en 
andere organisaties. 

c. Het informeel meedenken en meebeslissen van ouders en ketenpartners.  

Een beweging van ouderhulp naar ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de school. 
Onderwijs en opvoeding zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een beweging van 
vrijblijvendheid naar wederzijdse verwachtingen. Binnen deze afstemming heeft de school 
een duidelijke regiefunctie. De school hoeft het zelf niet uit te voeren, maar moet het wel 
kunnen bieden. Het gaat hierbij om een structurele samenwerking met ketenpartners. 

Uitvoeringsplan EP 
Net zoals de andere pijlers Vakmanschap en Leeromgeving is er voor de pijler Educatief 
Partnerschap een uitvoeringsplan opgesteld. De organisatie heeft afgelopen jaar zich inge-
zet om tot voltooiing van het uitvoeringsplan te komen. Diverse geledingen hebben zich 
hiervoor ingezet. SaKS wil Educatief Partnerschap graag een centrale rol binnen haar orga-
nisatie geven. Het uitgangspunt hierbij is: aan ieder kind ongeacht de omstandigheden 
waarbinnen zij opgroeien een mogelijkheid bieden om zijn talenten te kunnen ontplooien. 
Dit kunnen ze doen zowel op school als bij naschoolse activiteiten of thuis. De professio-
nals en ouders kennen het kind en weten elkaar te vinden waanneer dit nodig is. 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)/Brede school/IKC 
Voor- en Vroegschoolse Educatie begint op de Peuterspeelzalen of de kinderopvang en 
loopt door in de kleutergroepen van de basisschool. Het is een gemeentelijk gefinancierd 
programma conform de landelijke kaders. Het doel van de VVE is om de leerachterstanden 
zo effectief mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Een aantal SaKS scholen doet mee 
met het VVE-programma. In de praktijk betekent dit dat de scholen een aantal doelgroep-
leerlingen (kinderen uit taalzwakke milieus) hebben en met de afgesproken  programma’s 
werken. Het huidige VVE-beleid richt zich vooral tot de doelgroepkinderen, het gesubsidi-
eerde gedeelte. 

Vanuit het werkveld kwam steeds meer naar voren dat het wenselijk is om het beleid 
rondom het jonge kind te optimaliseren, met inachtneming dat het alle kinderen betreft. 
Afgelopen jaar is de aandacht uitgegaan naar het opstellen van het visiedocument VVE. Om 
aan deze vraagstelling te kunnen voldoen, is er een projectgroep VVE opgericht. De pro-
jectgroep heeft naast het formuleren van het visiedocument ook een aandeel geleverd bij 
de organisatie van de diverse VVE bijeenkomsten in het kader van de pijler Educatief Part-
nerschap. 

De wens te optimaliseren is ook van toepassing op het brede school beleid zoals dat binnen 
SaKS wordt gevoerd. Tot op heden is dit beleid meer gericht geweest op de subsidie dan op 

4.2. Educatief Partnerschap   
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de inhoud. Daar wil SaKS verandering in brengen. In dat kader is ook een visiedocument 
opgesteld voor brede scholen. 

Daarnaast is er een start gemaakt om de visiedocumenten VVE en Brede school te verbin-
den. Om dit te kunnen bereiken heeft de projectgroep een analyse gemaakt van de huidige 
situatie. Het vervolg hiervan zal plaatsvinden in 2016. 

Vanuit SaKS is de intentie geuit om de ouderbetrokkenheid te vergroten tussen peuterop-
vang en groepen 1/2. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het ontwikke-
lingsgericht werken bij de peuters en de kleuters zal de nadruk krijgen bij de vervolg inter-
visie. 
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4.3. Leeromgeving 

 

Ambitie 

Beweging van plaats- en tijdgebonden leren en werken naar leren en werken op maat 
 
Het gaat om het ontwikkelen en inrichten van leer- en werkomgevingen, zowel virtueel als 
fysiek. Hierdoor is men in staat om minder tijd- en plaatsgebonden te leren en te werken.  

Centrale Eindtoets 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 
in het reguliere basisonderwijs. Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze gaan 
gebruiken. De IEP Eindtoets van Bureau ICE is één van de door het ministerie van OCW 
goedgekeurde eindtoetsen waar basisscholen voor kunnen kiezen. 

Met ingang van 1 augustus hanteren de scholen van SaKS de IEP eindtoets van Bureau ICE.  

Dit besluit is tot stand gekomen door de verschillende eindtoetsen proef te laten draaien 
op 4 scholen. Directies en Intern begeleiders hebben hun voorkeur hierover uitgesproken. 

Labschool  
Hogeschool IPABO en SaKS hebben de ambitie om een gezamenlijke (vak)didactische visie 
op wetenschap & techniek uit te werken en wetenschappelijk te onderbouwen vanuit de 
doorgaande lijn van spelend en ontdekkend leren bij jongere kinderen naar onderzoekend 
en ontwerpend leren bij oudere kinderen.  

Van onderzoekend leren is bekend dat het een effectieve manier is om oudere kinderen te 
laten leren.  

In de doorgaande lijn staat de betrokkenheid van kinderen centraal: dit is de motor van 
het leren. Bovendien is er in deze benadering veel ruimte voor de autonomie van kinderen, 
een belangrijke kernwaarde van SaKS.  

Groeidocument 
Het samenwerkingsverband heeft een document ontwikkeld waarmee alle leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften op de scholen gevolgd kunnen worden. Dit groeidocument 
is ontwikkeld door het samenwerkingsverband en de beleidsmedewerkers van de verschil-
lende besturen. Het groeidocument is via de onderwijsexperts en de interne begeleiders 
van de scholen ingevoerd. In 2015 zijn er verschillende bijeenkomsten voor teams en IB’ers 
geweest waarbij leerkrachten en/of zorg coördinatoren geschoold zijn in het gebruik van 
dit document. Het groeidocument vervangt alle andere individuele handelingsplannen of 
ontwikkelingsperspectieven. 

Leerlijnen en portfolio 
Samenwerken en de ontwikkeling van leerlingen volgen, vraagt om brede kennis over de 
leerlijnen voor iedereen. Binnen SaKS staat dit in het teken van de ontwikkeling van ge-
meenschappelijke kennis van leerlijnen en de borging daarvan.  
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De uitvoering van het projectplan leerlijnen en portfolio zou in 2015 van start gaan. Voort-
schrijdend inzicht heeft er toe geleid dat dit project zoals nu beschreven niet in samen-
hang was met de overige pijlers uit het strategisch beleidsplan. In het jaarplan 2016 zullen 
deze bouwstenen dan ook als integraal speerpunt centraal staan. 

Kurzweil 
Kurzweil is dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te 
laten zien wat ze werkelijk kunnen. In 2015 is de nieuwste versie van Kurzweil is op alle 
schoolnetwerken geïnstalleerd.  

Er zijn scholingsmomenten voor nieuwe leerkrachten in de bovenbouw georganiseerd. In 
2016 zal het programma worden geëvalueerd.  

 

Europese aanbesteding schoonmaak 
In 2015 heeft SaKS de schoonmaak voor de scholen Europees aanbesteed. Anculus heeft 
SaKS bij deze Europese aanbesteding begeleid. Diverse partijen hebben zich hiervoor inge-
schreven. De gunning aan AlcmariA Schoonmaak is inmiddels definitief. Zij zullen vanaf 1 
maart 2016 verantwoordelijk zijn voor de schoonmaak in onze scholen. 

Facility 
Samenvoeging tot een Facility dienst 
Door de veranderingen in de organisatie is gebleken dat de dienstverlening aangepast 
moest worden passend bij de missie en visie van het organisatie. In 2015 is de dienst faci-
lity tot stand gebracht met als doel een betere samenwerking en afstemming t.b.v. de on-
dersteuning aan de scholen. Deze integrale dienst bestaat uit 3 disciplines afdelingen na-
melijk; Huisvesting, ICT en Financiën.  
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Inkooptool 
Door het ontbreken van een gestructureerd inkoopbeleid wordt er momenteel door de 15 
verschillende scholen bij verschillende leveranciers inkopen gedaan. Dit leidt tot een on-
doorzichtige inkoopadministratie zonder tussentijdse fiattering waarbij controle pas ach-
teraf plaatsvindt. Dit kan leiden tot duurdere aankopen of van mindere kwaliteit, of door 
aankopen dit niet zijn opgenomen binnen de begroting van de desbetreffende school. Bo-
vendien wil SaKS op den duur zich meer richten op contractmanagement waarbij er raam-
contracten met diverse leveranciers aangegaan worden en betere prijsafspraken gemaakt 
worden. 

Het oogmerk van de inkooptool is het stroomlijnen van de inkoop op de scholen en het rea-
liseren van een meer efficiënte facturering. Na een selectietraject is de keuze gemaakt 
voor de inkoop module van ProActive.  

Directieondersteuning 
In 2015 hebben verschillende scholen aangegeven dat zij behoefte hebben aan ondersteu-
ning bij administratieve en technische (beheer) taken. Door middel van een bovenschoolse 
inventarisatie is dit gegeven preciezer in kaart gebracht in samenspraak met alle direct be-
trokken stakeholders. Dit alles heeft er toe geleid dat er in 2016 een advies zal worden uit-
gebracht hoe SaKS dit efficiënter zou kunnen inrichten. 

Producten diensten Catalogus  
Met de komst van de dienst Facility is gebleken dat er behoefte is aan betere informatie-
voorziening. Scholen van SaKS hebben aangegeven dat zij ten allen tijde informatie willen 
kunnen opzoeken die van toepassing kan zijn op de organisatie. Dit heeft er toe geleid om 
een Producten diensten Catalogus (PDC) te verwezenlijken. De PDC krijgt de vorm van een 
digitale databank die voor personeel via SharePoint is te benaderen. Hierin worden alle 
procedures, draaiboeken en overige beschrijvingen van de werkwijze binnen de organisatie 
opgenomen.  

Uitbesteding technisch beheer ICT 
Door ontevredenheid over de service en kwaliteit van de toenmalige ICT aanbieder is er 
gekeken naar bestaande alternatieven die passen bij de eisen en wensen van de SaKS scho-
len. Hierbij is gekeken naar de mate van geleverde service en in hoeverre scholen worden 
“ontzorgd”. In het 2015 is de pilot op de Lispeltuut met QL-ICT succesvol afgerond. De er-
varingen bleken positief. De dienstverlening van QL-ICT is erg toegankelijk en men rea-
geert snel op vragen. In 2015 zijn alle scholen gemigreerd naar de QL-ICT omgeving. Dit 
heeft ertoe geleid dat alle scholen nu naar tevredenheid gebruik maken van hun school-
netwerk en de daarbij behorende infrastructuur. 

Parallel aan de uitrol van QL-ICT op alle scholen zijn tevens alle scholen voorzien van 100% 
dekkende Wifi. 
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5. Resultaten 2015 

5.1 Leerlingen  

Scholen en leerlingaantallen 
Onder SaKS ressorteren veertien basisscholen, verspreid over heel Alkmaar en één school in 
Bergen. De eigenheid van de scholen is bij SaKS belangrijk: er is een grote verscheidenheid 
in scholen met een meer traditioneel onderwijsconcept en ook scholen met een meer spe-
cifiek onderwijsconcept zoals ontwikkelingsgericht onderwijs. 

De Vlindertuin, onze school voor speciaal basisonderwijs (SBO) heeft een voedingsgebied 
dat afhankelijk is van het Samenwerkingsverband. Behalve voor kinderen uit Alkmaar ver-
zorgt De Vlindertuin ook het onderwijs voor kinderen uit omringende gemeenten. 

De Waaier is een bijzondere voorziening van de Wegwijzer voor kinderen die nog geen jaar 
in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Op een specifieke 
wijze en met een speciaal programma worden deze kinderen binnen één jaar voorbereid 
op deelname aan het reguliere basisonderwijs.  

Per 1 augustus zijn de scholen ’t Baeken en de Gondelier gefuseerd. De scholen zijn geza-
menlijk verder gegaan onder de naam ’t Baeken. De scholen hadden al dezelfde directeur 
en werkten al samen op vele gebieden. Hierdoor is de fusie soepel verlopen. 

Het leerlingenaantal op 1 oktober 2014 is 4.016, op bestuursniveau is het leerlingenaantal 
op 1 oktober 2015 gedaald met 98 leerlingen naar 3.918. Dit wordt voor een groot deel 
veroorzaakt door de fusie tussen ’t Baeken en de Gondelier waardoor toch een groep leer-
lingen voor een andere school gekozen heeft. De demografische krimp in de gemeente Ber-
gen speelt ook een rol. Voor de komende jaren wordt een groei van het leerlingaantal op 
bestuursniveau verwacht. Deze groei wordt mede verwacht door de bouw van nieuwbouw-
wijk De Vroonemeer-Noord in de gemeente Alkmaar. 

 

Bestuurlijk gesprek met de Inspectie van het Onderwijs 
De inspectie van het onderwijs heeft een nieuwe inspecteur aan het SaKS-bestuur verbon-
den. Hiermee is in het najaar kennis gemaakt en zijn, zoals jaarlijks gebruikelijk is, alle 
scholen besproken. Tevens is stil gestaan bij de actuele ontwikkelingen binnen het bestuur 
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en binnen het inspectietoezicht. Er is aandacht besteed aan de verschillende toezichtka-
ders waarmee de inspectie te werk gaat en het thema ‘Burgerschap’. Tijdens de schoolbe-
zoeken van 2016 zal de inspectie variëren in gebruik van het kader en bij twee scholen een 
pilot onderzoek doen op het gebied van ‘Burgerschap’. 

Daarnaast zijn de actuele ontwikkelingen binnen SaKS besproken en de scholen waar we 
risico’s zien ontstaan gezien de opbrengsten. Het bestuur heeft de interventies toegelicht 
die bij de desbetreffende scholen gepleegd zijn. Een aantal scholen krijgen het komende 
jaar een kwaliteitsonderzoek. 

Netwerk Intern Begeleiders  
In 2015 zijn de ingezette veranderingen naar meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het netwerk voortgezet. Er is een focus op een beperkt aantal onderwerpen per bijeen-
komst, zoals: het gebruik van Esis binnen de scholen, Passend Onderwijs, Sharepoint, de 
NSCCT-test en intervisie. 

De rol van de IB-er heeft tevens op de agenda gestaan. Deze is voortdurend in beweging en 
de nieuwe cao schept ruimte om opnieuw na te denken over de invulling van zorg-gerela-
teerde taken binnen de scholen. 

Binnen het netwerk wordt meer gebruik gemaakt van elkaars expertise en er is meer geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor de agenda en de jaarplanning.  

Met de komst van de manager Onderwijs & Ontwikkeling wordt ervaren dat lijnen binnen 
de organisatie meer duidelijk worden. De IB’ers voelen zich daardoor meer betrokken bij 
het geheel.  

Het is prettig dat er een budget beschikbaar is voor het inhuren van expertise voor het IB-
netwerk. Het komende jaar zal er een focus zijn op het werken als Professionele Leerge-
meenschap en blijft er aandacht voor de rol van de IB-er.  
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5.2 Personeel  

Personeelsbestand 
Het personeelsbestand bestaat op peildatum 31 december 2015 voor 13,2% uit mannelijke 
medewerkers en voor 86,8% uit vrouwelijke medewerkers.  

Van de vrouwelijke medewerkers werkt een meerderheid parttime (79,6%) en van de man-
nelijke medewerkers werkt een minderheid parttime (42,5%). 

 

Betaald en onbetaald ouderschapsverlof 
In het kalenderjaar 2015 zijn in totaal 16 medewerkers met zwangerschap- en bevallings-
verlof gegaan, 19 medewerkers hebben gebruik gemaakt van betaald ouderschapverlof. In 
totaal hebben 3 medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot onbetaald ouder-
schapsverlof. 

Ziekteverzuim 
In het kalenderjaar 2015 is ingezet op het verbeteren van de begeleiding en het terugdrin-
ging van het verzuim. We zijn gestart met een SMT (Sociaal Medisch Team) bestaande uit 
de bedrijfsarts, schooldirecteuren en Manager HR. Doel van het SMT is de activiteiten in 
het kader van verzuim en re-integratie op elkaar af te stemmen en/of knelpunten in dit 
proces te signaleren en op te lossen. Het resultaat is dat sneller interventies mogelijk zijn 
bij dreiging verzuim. Vaste agendapunten hierbij zijn; overzicht ziekteverzuim, frequent 
ziekteverzuim en casuïstiek.  

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de intensivering van het verzuimbege-
leiding een positief effect lijkt te laten zien. Desondanks kan ook worden geconcludeerd 
dat intensivering noodzakelijk blijft om verder verlaging van het verzuim te kunnen borgen 
en verdere daling te kunnen realiseren. 

Om meerdere redenen richt SaKS haar inspanningen op het beperken van langdurige ar-
beidsongeschiktheid. Immers, naast het kostenaspect is de continuïteit van het onderwijs 
in de scholen belangrijk. Begeleiding van langdurige zieke medewerkers is derhalve cruci-
aal. Die begeleiding is, naast de eigen inspanningen, afkomstig van een aantal externe des-
kundigen. Een deel van die externe verzuimbegeleiding is in het afgelopen jaar verzorgd 
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door o.a. de arbodienst Arbo Vitale, ZorgvandeZaak, Coaching en de inzet van BeterAlk-
maar.nl. 

Voor 2016 verwachten we een daling van het verzuim met een percentage onder het lande-
lijk gemiddelde. We doen dit door meer in te zetten op de gedragscomponent bij (de pre-
ventie van) verzuim.  

Ziekteverzuim 
Algemeen 

 
 
Het totaal aan verzuim is ook dit jaar gelijk gebleven aan het percentage van 2014 en 
2013, namelijk rond de 6,3 %. In het tweede kwartaal is het verzuim bij SaKS elke maand 
gelijk of lager uitgevallen in vergelijking met het jaar daarvoor. In het eerste en derde 
kwartaal ligt het percentage gemiddeld iets hoger dan vorig jaar en we zien  een daling in 
de laatste maanden van 2015. De toename in het 1ste kwartaal is het gevolg van griep en 
verkoudheid. 

Het nul verzuim onder het personeel, oftewel het aandeel medewerkers dat het gehele ka-
lenderjaar niet heeft verzuimd, is bij SaKS 48,6%. In 20142 was dit een percentage van 
49,7%, waar het landelijk percentage van 2014 op 47,2% lag. 

  

                                            
2 Landelijke verzuimcijfers voor 2015 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. 



 

28 
 

 

Verzuim per verzuimduur 

 

Het verzuimpercentage daalt zowel bij kortdurend, middellang en lang als extra lang ver-
zuim. Door een betere regie rol van de directeuren en door scherper te letten op de ver-
zuimprocessen, daalde het verzuimpercentage. Oorzaken van kortdurend verzuim zijn net 
als de afgelopen jaren, veelal door verkoudheid en griep. 

Verzuim per functiecategorie 

 

Ziekteverzuim in de functiecategorie ‘onderwijzend personeel’ is gestegen t.o.v. 2014 
maar ligt lager dan het landelijk gemiddelde. In 2015 is het verzuim 5,88% (5,55% in 2014). 
Het landelijk gemiddelde was 6,1% in 2014. 
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Het verzuim in de functiecategorie ‘directie’ ligt lager dan in 2014. Uit de analyse blijkt 
dat het ziekteverzuim in deze categorie van 8,9% (2014) is gedaald naar 5,5% (2015). Ver-
houdingsgewijs is in deze categorie, met een relatief klein aantal werknemers, al gauw 
sprake van een hoog dan wel snel dalend percentage. 

In de functiecategorie ‘ondersteunend personeel’ is het ziekteverzuim relatief hoog. In 
2015 was het verzuim 10,7% (9,2% in 2014). In totaal is dit 4,7% hoger dan het landelijk ge-
middelde, die uit komt op 6,0% in 2014. Opvallend is dat het verzuimpercentage van het 
ondersteunend personeel aanzienlijk hoger is dan van het onderwijzend personeel. Uit 
analyse blijkt dat dit wordt veroorzaakt doordat in het afgelopen jaar 1 medewerker lan-
ger dan 1 jaar afwezig is geweest en 2 medewerkers bijna 1 jaar ziek zijn geweest. In to-
taal hebben 23 medewerkers zich ziekgemeld, van de 34 medewerkers in de functiecatego-
rie ‘ondersteunend personeel’.  

Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 

 

De leeftijdscategorie 55 tot 64 laat een grote verzuimstijging zien die veroorzaakt wordt 
door de verschuiving van leeftijdsklasse.  

Het ziekteverzuimpercentage van 9,3% ligt nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde 
van 9,5% (cijfers 2014). Desondanks kan geconcludeerd worden dat extra (preventieve) 
zorg van belang is.  

In alle andere leeftijdscategorieën is er een daling van het verzuimpercentage, desondanks 
lopen wij nagenoeg in gelijke tred met het landelijk gemiddelde van 2014. 

Samen Professioneel Sterk 
Het bestuur heeft tot op heden een samenwerkingsverband met de Ipabo en Inholland. Met 
de Ipabo en omringende besturen neemt SaKS sinds medio 2014 deel aan een door de over-
heid gesubsidieerd project: ‘Samen professioneel sterk’. We nemen deel aan dit project --
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omdat het kansen biedt voor en aansluit bij de ontwikkeling van de SaKS Academie en het 
daaraan gekoppelde opleiden en leren binnen organisatie. 

Kerstmarkt 
Op woensdag 16 december vond er in het PCC gebouw aan de Vondelstraat de inmiddels 
bekende Kerstmarkt plaats. Be-
halve dat er natuurlijk naar ei-
gen smaak en inzicht verschil-
lende cadeaus konden worden 
aangeschaft, met de door het 
bestuur verstrekte bonnen, was 
het tevens weer een mooie ge-
legenheid om collega’s buiten 
de eigen schoolorganisatie in 
een gezellige kerstsfeer te 
spreken. 

De initiatiefnemers hadden er-
voor gezorgd dat een flinke 
verscheidenheid aan plaatse-
lijke ondernemers was uitgeno-
digd zodat er keuze genoeg 
was. De teamleden van de scholen waren in groten getale aanwezig en konden met hun 
bonnen ook het goede doel, dat dit jaar Stichting de Vrolijkheid was, ondersteunen. Deze 
stichting bekommert zich om kinderen in asielzoekerscentra. 
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5.3 Financiën 

Planning en Control 
SaKS werkt met een Planning en Control cyclus. Deze cyclus bestaat uit het plannen van 
acties (meerjarige formatie- en financiële begroting), het ten uitvoer brengen van deze 
plannen, het controleren of de resultaten (maand- en kwartaalrapportages en jaarverslag 
& jaarrekening) van de acties werkelijk zijn zoals bedoeld en het bijsturen van de uitvoe-
ring of de plannen o.b.v. resultaten. 

5.4 Facilitair Beheer 

Huisvestingsplan 1e fase 
Het nieuwe schoolgebouw voor de Matthias is in december aan de gemeente Alkmaar opge-
leverd en aan SaKS overgedragen. De gemeente heeft het economisch claimrecht en het 
juridisch eigenaarschap is overgedragen aan de SaKS. De school is 15 december jl. verhuisd 
van de Coornhertkade naar het Spieghelplein. 

De voorbereiding voor de nieuwbouw van de Wegwijzer is gestart. De firma M3V heeft op-
dracht gekregen voor de procesbegeleiding en planontwikkeling. Deze werkzaamheden zijn 
in 2015 grotendeels afgerond. Op dit moment ligt bij de gemeente Alkmaar de vraag wat 
de mogelijkheden voor de locatie zijn. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, kan de 
initiatiefase worden afgerond en na akkoord van de gemeente Alkmaar, de ontwerpfase 
worden aangevangen. 

De firma M3V begeleidt tevens de initiatie fase voor het vervangen van de noodset bij ‘t 
Baeken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt welke inzicht zal geven in de uitgangspun-
ten voor het ontwerp van de nieuwe huisvesting. 

De gesprekken voor de nieuwbouwplannen voor basisschool Kardinaal en de Fontein wor-
den in 2016 aangevangen. 

Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 
(VVHO) 
De decentralisatie is per 1 januari 2015 ingevoerd. De financiering voor het buitenonder-
houd komt nu rechtstreeks vanuit het Rijk naar SaKS. De onderhoudsvoorzieningen welke 
binnen het decentralisatiebudget vallen, zijn geïntegreerd binnen het Meerjaren Onder-
houd Plan (MOP).   

Met de schooldirecteuren zijn afzonderlijk gesprekken gevoerd over de staat van onder-
houd aan onderwijshuisvesting en de facilitaire dienstverlening. Het geplande onderhoud 
aan de school en de wettelijk verplichte maatregelen m.b.t. veiligheid en gezondheid zijn 
besproken, evenals de wensen voor schoolhuisvesting in relatie tot onderwijs. Het bespro-
ken noodzakelijk onderhoud is opgenomen in het MOP. 

De projecten met een VVHO toekenning vanuit de gemeente zijn uitgevoerd. Voor de ove-
rige projecten uit het MOP is opdracht verstrekt en zijn grotendeels uitgevoerd. Een aantal 
projecten lopen door tot in 2016. 

Beheer 
Het beheer van basisschool de Lispeltuut is, op verzoek van de gemeente Alkmaar, voor 
een jaar waargenomen door SaKS. Dit in afwachting van de besluitvorming voor de nieuw-
bouw.  
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6. Ontwikkelingen 

6.1 Risicoanalyse 

SaKS heeft in februari 2016 het risicomanagement geactualiseerd. Naast de beoordeling 
van de voorgestelde beheersmaatregelen van vorige jaar, is een uitgebreide risicoanalyse 
gedaan in samenwerking met Edunamics. Het instrumentarium van de PO-raad is ook dit 
jaar weer volledig doorlopen. 

Beoordeling beheersmaatregelen uit 2015 
SaKS heeft op basis van de risicoanalyse vorig jaar een aantal beheersmaatregelen getrof-
fen die bij deze actualisatie zijn beoordeeld. In het hier onderstaande overzicht is weerge-
geven in welke mate de maatregelen zijn getroffen en effect hebben (gehad).  

  Beheersmaatregel 

Risico 

Uitge-

voerd  Adequaat 

Personeel     

- Formatiebeheer √ ● 

- Personeelsbeleid √ ● 

Ondersteuning     

- kwaliteit ondersteuning √ ● 

-projecten √ ● 

Schoolleiders     

- voldoende kwaliteit √ ● 

Onderwijsadministratie     

-kwaliteit onderwijsadministratie √ ● 

 

Wat betreft het personeelsbeleid zijn veel HRM-instrumenten vastgesteld en is in vol-
doende mate invulling gegeven aan de beheersmaatregelen. Op dit moment is het voor 
SaKS nog belangrijk om de onderlinge samenhang van al deze instrumenten op te hangen 
aan de kapstokken: aannamebeleid, gezondheid en talentontwikkeling. De afstemming van 
de werkprocessen hoort hier ook bij. 

Schooldirecties krijgen als projectleiders een meer prominente rol binnen de netwerkorga-
nisatie waarmee het eigenaarschap bij projecten nog meer vorm krijgt. Het bestuurskan-
toor van SaKS heeft in het afgelopen jaar haar definitieve vorm gekregen, waarmee de be-
heersmaatregelen ook goed zijn uitgevoerd. De ondersteuning van de projecten blijft ech-
ter fragiel op het moment dat dat sprake is van externe mobiliteit van betreffende mede-
werkers van het ondersteuningsbureau. 

SaKS heeft aangegeven in 2015 een analyse te hebben gemaakt ten behoeve van de onder-
steuning van schooldirecties. Dit heeft nog niet geleid tot het treffen van maatregelen met 
betrekking tot de kwaliteit van de onderwijsadministratie. Vanaf 2016 zijn deze maatrege-
len wel getroffen, waarbij de concerncontroller de opdracht heeft gekregen de functionele 
aansturing van de schooladministraties op haar te nemen. De beoogde verbetering richt 
zich op o.a. tijdigheid, volledigheid en onderlinge vervangbaarheid op de administraties 
van de scholen.  
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Het uitgangspunt van het instrument van de PO-raad is dat wanneer een instelling 60 % van 
de urgente en middelgrote risico’s heeft afgedekt, een “voldoende” scoort voor het mana-
gen van de risico’s. Voor 2015 is dat voor SaKS het geval. 

Risico-inventarisatie over 2015 
Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten kan de waardering van risico’s veranderen. Van-
daar ook dat SaKS ook over 2015 een risico-inventarisatie heeft uitgevoerd. Het risicoma-
nagementmodel van de PO-Raad geeft inzicht in een integraal risicoprofiel van SaKS. Er 
wordt hierbij vooral gekeken naar factoren die de doelstellingen van de organisatie bedrei-
gen, en dus niet op de eerste plaats naar financiële risico's die rechtstreeks tegenvallers in 
de exploitatie kunnen veroorzaken.  

In tabel “Bruto risicoprofiel” worden alle risico’s weergegeven. Hierin staat benoemd laag, 
middelgroot of urgent risico betreft en het domein waarin het risico’s voorkomt. Het is een 
weergave van het zogenaamde bruto risicoprofiel. Hierin staat het totaal aan risico’s, zo-
wel de afgedekte risico als de niet afgedekte risico’s.  

Tabel “Bruto risicoprofiel” 

Domein 

 

Totaal aantal 

weergegeven 

risico's 

laag risico middelgroot ri-

sico 

urgent risico 

Bestuur en 

Organisatie 

9 6 3 0 

Onderwijs en 

identiteit 

8 5 3 0 

Financiën 12 10 2 0 

Personeel 11 8 3 0 

Huisvesting, 

facilitaire 

dienstverlening en 

ICT 

11 9 2 0 

Totaal 51 38 13 0 

 
   Tabel “Netto risicoprofiel”  

Domein Totaal aantal 

afgedekte risico's 

laag risico 

 

middelgroot risico 

(niet adequaat) 

urgent risico 

Bestuur en 

Organisatie 

6 1 2 0 

Onderwijs en 

identiteit 

5 0 3 0 

Financiën 10 1 1 0 

Personeel 9 1 1 0 

Huisvesting, 

facilitair en  ICT 

8 1 1 0 

Totaal 38 5 8 0 
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Er zijn 51 risico’s geïdentificeerd die de (onderwijskundige)doelstellingen van SaKS kunnen 
bedreigen. De meeste risico’s (38) zijn voldoende afgedekt. Dit zijn alweer vijf meer afge-
dekte risico’s dan vorig jaar. 

SaKS heeft een aantal beheersmaatregelen vastgesteld waarbij het streven is deze zo snel 
mogelijk te implementeren om de middelgrote risico’s voor het eind van het jaar volledig 
adequaat af te dekken. Dit zijn 8 middelgrote risico’s, waarvan 3 voortvloeien uit het vo-
rige jaar). De drie uit het voorgaande jaar hebben betrekking op de ondersteuning, pro-
jecten en kwaliteit van de onderwijsadministratie.  

Met dit huidige lage risicoprofiel hoeft SaKS geen extra bufferliquiditeit aan te houden. 
Het huidige eigen vermogen volstaat in ruimvoldoende mate.  

Middelgroot: Ontbreken van een (toereikend) systeem voor kwaliteitszorg incl. informatie-

voorziening door scholen 

Beheersmaatregelen: 

 Er wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld die past bij de sturingsfilosofie van SaKS. Tot die tijd 
is er veel aandacht voor de kwaliteitszorg op de eindopbrengsten en onderwijsleerproces zodat er een 
‘early warning’ systeem ontstaat 

 Scholen worden gestimuleerd om vanuit hun eigen visie te sturen op de voor hen belangrijke onderde-
len van de onderwijskwaliteit (Wanneer ben je tevreden?), ipv impliciet alleen de ondergrens van de 
inspectie aan te houden 

 

Middelgroot: Maatschappelijk belanghebbenden tonen zich ontevreden of haken af 

Beheersmaatregelen 

 Scholen met bovengemiddelde krimp worden begeleid in de ontwikkeling/uitvoering van hun school-
plan om de daarin benoemde onderwijsvisie goed te delen met hun lokale omgeving. 

 Schoolgebonden communicatie wordt gefaciliteerd en professioneel ondersteunt (i.p.v. alleen op be-
stuursniveau).  

 Vanuit de pijler van Educatief partnerschap worden de scholen en schoolleiders actief ondersteund 
 

Middelgroot: Het ziekteverzuim groeit harder van landelijk gemiddeld.  

Beheersmaatregelen 

 In het kader wat doe jij nu…? worden alle medewerkers actief en regelmatig geïnformeerd over het 

ziekte verzuim van SaKS en zij worden voorzien van tips en trics (ziek zijn overkomt je, ziek melden is 

een keuze) 

 Bij een bepaald verzuimpercentage wordt een verzwaarde procedure (protocol) in gang gezet om een 

school te begeleiden bij het verlagen van het ziekteverzuim 

 De overleggen met het Sociaal Medisch Team worden ook in 2016 gecontinueerd 

 De schooldirecties worden blijvend geschoold  in het voeren van verzuimgesprekken, POP gesprekken 

en mobiliteitsgesprekken.  

 

Middelgroot: Continuïteit van ondersteuning en schoolmanagement in gevaar door wegval-

len van sleutelfiguren. / Onvoldoende kwaliteit onderwijsadministratie (incl. focus kwaliteit 

beheer persoonsgegevens).  
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Beheersmaatregelen 

- Een kweekvijver wordt gestart om de aanwas van nieuwe directeuren uit de eigen organisatie te voeden 

- Bij de medewerkers van het bestuurskantoor wordt, voor zover mogelijk, de onderlinge vervangbaar-

heid georganiseerd.  

- Concerncontroller stuurt functioneel de schooladministraties aan met focus op tijdigheid, volledigheid 

en bestuursbrede zorg voor persoonsgegevens 

 

Middelgroot: Te weinig zicht op beheren en bewaren van gebruiksgoederen 

Beheersmaatregelen 

 Op het gebied van digitale devices (computers, laptops en tablets) en mobiele telefonie wordt een 
1op1 activa administratie (activa module) gevoerd. Voor het meubilair wordt een aparte afweging ge-
maakt. 

 Deze administratie wordt, daar waar nodig aangesloten op de werkkostenregeling in de personele ad-
ministratie. 

 Voor zover al niet van toepassing tekenen alle medewerkers een gebruikersovereenkomst voor de de-
vices die door de SaKS zijn aangeschaft tbv het individuele gebruik van de medewerker en of in de 
toekomst de leerling/ouder.  

 In de zomer voert de ICT-stagiaire een nulmeting uit om de bron van de activamodule te kunnen vullen.  
 

SaKS onderschrijft het doel van risicomanagement zoals genoemd in art. 14 en 15 van de 
Code Goed Bestuur. SaKS is heel bewust bezig met “constante optimalisatie van het leer-
proces”. Dit komt onder andere tot uiting in het monitoren van de resultaten in de kwar-
taalrapportage. Andere elementen van het huidige risicomanagement zijn o.a. het veran-
keren van de PDCA cyclus van de beleids- en uitvoeringsplannen en de koepelrapportage 
risico-inventarisatie. 
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6.2 Continuïteitsparagraaf 

Aantallen leerlingen 

 

Het aantal leerlingen binnen SaKS daalt. Op 1 oktober 2015 zijn er 101 leerlingen minder 
ten opzichte van het voorgaand jaar. De directeuren hebben naar eigen inzicht de prog-
nose gemaakt, daarbij wordt gebruik gemaakt van de prognoses die de gemeente Alkmaar 
heeft laten maken. 

Voor de toekomst wordt er verwacht dat de krimp van de afgelopen jaren gecompenseerd 
zal worden en weer zal leiden tot groei van de SaKS-scholen. 

Personele bezetting in FTE 

 

2016 Start met een formatiebegroting van 237,71 Fte. Dit is 14 Fte minder dan in januari 
2015 en 4,5 Fte minder dan begroot voor eind 2015. Door de stimulering van de mobiliteit 
aan het begin van 2015 hebben we op goede wijze, gebaseerd op principes van goed werk-
geverschap, afscheid kunnen nemen van meerdere medewerkers die om uiteenlopende re-
denen een toenemende werkdruk ervoeren en tegen grenzen van hun mogelijkheden aan-
liepen. Door gebruikmaking van de (boven) wettelijk regelgeving, is het verloop van het 
aantal medewerkers in een stroomversnelling gekomen en is er zelfs ruimte ontstaan voor 
het aannemen van nieuwe, jonge leerkrachten. 

In 2016 is er begroot dat de formatie verder terug zal gaan lopen met 8,5 Fte. Dit heeft te 
maken met de terugloop van het aantal leerlingen, doordat er tot nu toe voor een deel 
zorggeld van het SWV direct werd uitgegeven aan vast personeel en door de correctie op 
de gewichtenregeling. Indien de groei, die geprognosticeerd is voor 2017 en later, gehaald 
zal gaan worden zal de formatie niet verder teruglopen. 

  

telling telling T + 1 T + 2 T + 3

Aantal leerlingen

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018

Totaal 4016 3915 3921 3958 3996
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Staat / Raming van Baten en Lasten 

 

Deze cijfers zijn gemaakt voor de meerjarenbegroting. Om deze reden is de realisatie van 2013 en de begroting van 2014 
gebruikt als vergelijkingsmateriaal. 

Baten 
Rijksbijdrage Ministerie van OCW 
De totale bekostiging van de Stichting bestaat voor circa 98% uit de rijksbijdrage; deze be-
vat een personele en een materiële component.  

In de begroting 2016 zijn deze rijksbijdragen begroot op basis van de meest recente be-
schikkingen (oktober 2015) van het Ministerie van OC&W, voor zover van toepassing op het 
schooljaar 2015/2016. De teldatum 1 oktober in 2014 en 1 oktober 2015 zijn uitgangspunt 
geweest voor de berekening ervan. De bekostiging voor de materiële instandhouding vindt 
plaats per kalenderjaar en daarom is voor 2016 uitgegaan van een schatting op basis van 
het leerlingenaantal per 1 oktober 2015.  

Door de fluctuatie in het leerlingaantal loopt de rijksbijdrage de komende jaren terug, 
maar zit hij in 2019 weer op niveau 2016. In 2016 wordt er gestart met € 19,7 miljoen aan 
rijksbijdrage. Dit is ruim € 600.000 minder dan begroot voor 2015. 

Overige overheidsbijdragen 
Onder deze post zijn de bijdragen van de gemeente opgenomen. De vergoedingen voor de 
eigen gymzaal en het sportbureau zijn gelijk gebleven met vorig jaar. Voor de subsidie 
schakelklassen zijn er structureel 2 kleuter- en 2 waaier-schakelklassen begroot. De ver-
goeding voor de Brede school is voor 2016 niet meegenomen binnen de begroting, gezien 
de onzekerheid van deze inkomsten.  

Overige baten 
De overige baten bestaan uit opbrengsten uit verhuur lokalen, detachering personeel en 
ouderbijdragen. In 2016 wordt er gestart met € 284.000 aan overige baten. Dit is ruim € 
250.000 minder dan begroot voor 2015. Dit komt doordat er nog één medewerker van de 
negen die voorheen bij SWV-WSNS gedetacheerd werden, in dienst is.  

Lasten 
Personele lasten 
Het grootste deel van de lasten bij SaKS (78 %) bestaat uit personele lasten.  

Financiën realisatie begroting  begroting begroting begroting

2014 2015 T + 1 T + 2 T + 3

baten 3.1 Rijksbijdragen -20.002.560 -20.325.678 -19.674.068 -19.353.376 -19.452.125

3.2 Overige overheidsbijdragen -336.929 -186.470 -217.300 -217.300 -217.300

3.5 Overige baten -1.360.057 -539.230 -284.184 -237.494 -237.494

Totaal baten -21.699.546 -21.051.378 -20.175.551 -19.808.170 -19.906.919

lasten 4.1 Lonen en salarissen 17.136.739 17.031.162 16.486.061 15.894.095 15.867.168

4.2 Afschrijvingen 592.604 493.255 489.353 499.303 526.646

4.3 Huisvestingslasten 1.610.351 1.892.266 1.803.854 1.791.306 1.811.804

4.4 Overige instellingslasten 1.712.396 1.484.415 1.439.187 1.185.045 1.083.237

4.5 Leermiddelen 644.257 856.434 771.369 731.539 701.573

Totaal lasten 21.696.347 21.757.532 20.989.825 20.101.288 19.990.427

z financiele baten & lasten5.2 Financiële baten & lasten -41.969 0 -37.000 -37.000 -37.000

Totaal z financiele baten & lasten -41.969 0 -37.000 -37.000 -37.000

Eindtotaal -45.168 706.154 777.274 256.118 46.508
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De personele lasten zijn uitgesplitst in de post “Lonen & salarissen” (70%), “Overige perso-
neelslasten” (8%) en “Uitkeringen (-/-)” (0%). 

 

De personele lasten op schoolniveau zijn begroot op basis van bezetting per school, inclu-
sief de nieuwe plannen van de scholen. De huidige bezetting (niveau september 2015) is 
doorgerekend naar de loonkosten voor 2016 en de jaren erna. Daarbij is rekening gehouden 
met jaarlijkse periodieke verhogingen.  

In 2016 wordt er gestart met € 16,5 miljoen aan personeelslasten. Dit is ruim € 500.000 
minder dan begroot voor 2015. De overige personeelslasten bestaan uit kosten voor de in-
zet van ingehuurd personeel, Arbo, nascholing en overige personeelskosten. De stijging van 
dit bedrag zit voornamelijk in ingehuurd personeel (+ € 324.000) en nascholing salarissen (+ 
€ 283.000). Hier is het bedrag begroot voor het vrij roosteren van de personeelsleden voor 
de leergemeenschappen. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn begroot op basis van de op dit moment bekende afschrijvingslasten 
en investeringen en de investeringsplannen van de scholen en de grondslagen die hiervoor 
gelden binnen de scholen. 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn voor een belangrijk deel begroot op basis van het jaarlijkse 
meerjarenonderhoudsplan, binnen- en buitenonderhoud. De huisvestingslasten bestaan 
verder uit kosten voor energie, water, schoonmaak en huur.  

Overige instellingslasten 
Dit zijn de kosten voor Administratie & Beheer, Externe ondersteuning en overige uitgaven.  

Leermiddelen 
Dit zijn de kosten die direct met de leerling verbonden zijn, zoals leer- en verbruiksmateri-
alen, ICT en bibliotheek.  
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Financiële Baten & Lasten 
Binnen de Financiële Baten & Lasten zijn de rente-inkomsten en de bankkosten opgeno-
men. Er is voor 2016 een verwachtte baten opgenomen conform de realiteit van 2015. 

Balans 

 

 
 
Huisvesting 
SaKS is in overleg met de gemeente over nieuwbouwprojecten voor verschillende van onze 
scholen. Voor alle projecten zal er naar gestreefd worden deze nieuwbouw te realiseren 
binnen het budget wat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Wel wordt er onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn met duurzame investeringen die zich in de toekomst kunnen te-
rugverdienen. 

Investeringen 
SakS heeft een meerjaren investeringsplan op het gebied van ICT, inventaris & apparatuur 
en Onderwijsleerpakketten. Deze wordt jaarlijks bijgesteld door de veranderende be-
hoefte binnen de scholen. Met name op Onderwijsleerpakket is zichtbaar dat voor de toe-
komst de investeringen achterblijven. 

31-12-2015 T+1 T+2 T+3 T+4

€ € € € €

ACTIVA

Vaste Activa

Materiele vaste activa 2.108.066 2.421.558 2.471.925 2.575.289 2.492.985

Financiële vaste activa 67.800 67.800 67.800 67.800 67.800

Vlottende activa

Vorderingen 1.415.439 1.415.439 1.415.439 1.415.439 1.415.439

Liquide middelen 6.703.654 7.088.053 7.824.302 8.297.942 8.652.995

10.294.960 10.992.850 11.779.466 12.356.470 12.629.219

31-12-2015 T+1 T+2 T+3 T+4

€ € € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 6.429.707 7.206.981 7.463.099 7.509.607 7.251.860

bestemmingsreserve (privaat) 141.603 141.603 141.603 141.603 141.603

bestemmingsreserve (publiek) 45 45 45 45 45

Voorzieningen 1.465.260 1.385.876 1.916.374 2.446.870 2.977.366

Kortlopende schulden 2.258.345 2.258.345 2.258.345 2.258.345 2.258.345

10.294.960 10.992.850 11.779.466 12.356.470 12.629.219
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Contractactiviteiten 
Derde geldstromen zijn er bij SaKS niet of nauwelijks. Het ligt niet in de planning nieuwe 
contractactiviteiten te ontwikkelen, anders dan onze samenwerking met het Samenwer-
kingsverband of anders partners waar wij reeds mee samenwerken. 

Reserves en Voorzieningen 
In 2014 zijn alle bestemmingsreserves terug geboekt naar de algemene reserve. Het ligt 
daarom niet in de planning om in de toekomst reserves of voorziening specifiek voor be-
paalde bestemmingen te reserveren, anders dan wettelijk bepaald. 

  

Investeringen

2016 2017 2018 2019

ICT 251.445 239.770 227.610 243.530

OLP 308.500 168.000 153.000 118.000

inventaris/app 230.900 141.900 249.400 78.900

Eindtotaal 790.845 549.670 630.010 440.430
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7. Jaarverslag van de Raad van Toezicht  

Samenstelling van de Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht van SaKS bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
leden, van wie één lid wordt benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (GMR).  

De samenstelling van de Raad van Toezicht is ultimo 2015 als volgt: 

K.A.J.E. (Klaas) Kirpensteijn, voorzitter   aftredend 2018 

Mw. I.G.C. (Irene) Beers, secretaris    aftredend 2016 

J.A.P. (Hans) van de Leygraaf    aftredend 2015 

J.C. (Hans) Meijer (Voordracht GMR)   aftredend 2018 

Mw. M.M. (Margret) de Blanken-Hulsebosch  aftredend 2018 

Hans van de Leygraaf heeft zijn lidmaatschap van de Raad per 31 december 2015 beëin-
digd. In de daardoor ontstane vacature is nog niet voorzien. 

Alle leden zijn benoemd voor een statutaire periode van drie jaar. Zij treden af volgens 
een door de Raad opgesteld rooster van aftreden en zijn drie maal herbenoembaar. 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de daartoe in 2011 
opgestelde profielschets. In de Raad zijn verschillende kwaliteiten en deskundigheden aan-
wezig: bestuurlijk, juridisch, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel en 
bouwkundig. 

De rol van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van 
Bestuur, de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het College 
van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de Raad die ta-
ken en bevoegdheden uit, die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toege-
kend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting en de 
daaronder ressorterende scholen. De Raad treedt daarnaast op als werkgever van de be-
stuurder. De Raad kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en staat 
het College van Bestuur met raad terzijde. 

College van Bestuur 
Het bestuur van SaKS wordt uitgevoerd door mw. W.J. (Helma) van der Hoorn. De Raad van 
Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur.  

Vergaderingen 
In het jaar 2015 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd: op 11 maart, 20 mei, 1 
oktober, 4 november en 16 december. Daarnaast heeft de Raad overleg gevoerd met de 
externe accountant en met de GMR. 

In het jaar 2015 heeft de Raad twee scholen bezocht: De Lispeltuut en de Matthieu Wieg-
man. 
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De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt tweemaandelijks met de bestuurder over 
de gang van zaken in de organisatie. 

Onderwerpen 
Vaste onderwerpen op de agenda waren: verantwoording door middel van periodieke ma-
nagementrapportages, de jaarrekening 2014, de meerjarenplanning en de begroting 2016. 
Andere terugkerende gespreksonderwerpen waren de onderwijskwaliteit, het strategisch 
beleidsplan, het bestuurlijk jaarplan, de besturingsfilosofie, de planning & control cyclus, 
het huisvestingsplan, de medezeggenschap en het tevredenheidsonderzoek.  

Bijzondere aandacht is in 2015 besteed aan de introductie van een nieuw onderwijsconcept 
voor de Matthieu Wiegmanschool in Bergen. 

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan de fusie van twee scholen, De Gon-
delier en ‘t Baeken. 

Informatievoorziening 
De Raad wordt mondeling en schriftelijk geïnformeerd. De periodieke verslaglegging ge-
schiedt in de vorm van managementrapportages van het bestuur, waarin wordt gerappor-
teerd over de voortgang van strategische en bestuurlijke ontwikkelingen, onderwijskundige 
zaken, personele ontwikkelingen, facilitaire zaken, medezeggenschap en bedrijfsvoe-
ring/financiële ontwikkelingen. 

De kwaliteit van de periodieke verslaggeving wordt door de Raad als goed beoordeeld. De 
open relatie met de bestuurder draagt bij aan het functioneren van de Raad. 

De Raad van Toezicht heeft zich daarnaast laten informeren door de accountant en door de 
GMR. Tevens is twee maal een school bezocht, waarbij de Raad door de directie werd geïn-
formeerd over de gang van zaken en waarbij op informele wijze werd gesproken met de 
medewerkers. 

Governance 
De Raad hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin de belan-
gen van alle belanghebbenden op passende wijze worden meegewogen. Dit betekent dat 
de Raad regelmatig contact zal hebben met ouders en medewerkers, vertegenwoordigd in 
de GMR. De Raad neemt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs tot uitgangspunt 
van zijn handelen. SaKS is aangesloten bij de Vereniging van toezichthouders in onderwijs-
instellingen, de VTOI. De leden van de Raad kunnen gebruik maken van het door de VTOI 
aangeboden opleidingsprogramma. 

De Raad beoordeelt regelmatig zijn eigen functioneren door middel van het uitvoeren van 
een zelfevaluatie. De volgende zelfevaluatie zal in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. 

Onafhankelijkheid 
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen 
overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is in dienst van SaKS of on-
derhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers.  

De op voordracht benoemde leden vervullen hun functie zonder last of ruggespraak met 
een voordragende partij. 
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Bezoldiging 
De VTOI adviseert een honorering van leden van Raden van Toezicht met een vast bedrag 
per jaar en met een bandbreedte afhankelijk van de omzet van de onderwijsinstelling. De 
honorering van de toezichthouders van SaKS is volledig in overeenstemming met dit advies 
van de VTOI en bedraagt € 3.925 voor de leden, en € 5.887 voor de voorzitter (bedragen 
exclusief BTW). 

Tenslotte 
De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de in het verslagjaar door de organisatie 
bereikte resultaten en spreekt hiervoor zijn erkentelijkheid uit jegens het bestuur en je-
gens alle medewerkers van de stichting. 

Alkmaar, februari 2016. 

Namens de Raad van Toezicht 

mr. Klaas A.J.E. Kirpensteijn, voorzitter 
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8. Governance  

Klachtenregeling 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden 
het niet mee eens zijn. Veruit de meeste zorgen over de dagelijkse gang van zaken in de 
school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 
schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Door in een vroegtijdig stadium met 
elkaar in gesprek te gaan en een oplossing voor het ontstane probleem te zoeken is het ge-
lukkig meestal mogelijk om het indienen van een klacht te voorkomen. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling 
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenre-
geling. 

Sinds de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet op 1 augustus 1998 is het College van Be-
stuur verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Het klachtrecht heeft 
een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs. 

Met de klachtenregeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee 
het belang van betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school en het Col-
lege van Bestuur, namelijk een veilig schoolklimaat. Afgelopen jaar heeft in het teken ge-
staan van een verbeterslag met betrekking tot de bestaande klachtenregeling. Diverse ge-
ledingen hebben inspanning geleverd om dit alles te bewerkstelligen. 

In 2015 zijn er geen klachten ingediend bij de Landelijke klachtencommissie.  

Regeling Melden Misstanden SaKS  
De Regeling Melden Misstanden SaKS regelt de procedure voor het omgaan met een ver-
moeden van een misstand. De regeling draagt bij aan het scheppen van condities om het 
melden van (mogelijke) onregelmatigheden dan wel misstanden gestructureerd, langs hel-
dere lijnen te doen verlopen. Het is belangrijk voor een open interne bedrijfscultuur dat 
(vermoedens van) een misstand laagdrempelig kunnen worden gemeld zonder (zorgen over) 
nadelige gevolgen voor de melder. Een goede procedure voor het intern melden van mis-
standen kan ‘klokkenluiden’, ofwel onnodig extern melden, voorkomen. 

Met deze regeling wordt bij SaKS invulling gegeven aan het toepassen van een meldings- en 
klokkenluidersregeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot cor-
rectie van het eigen functioneren van SaKS. 

De toelichting bij deze regeling heeft ten doel, de inhoud er van en de visie van SaKS ten 
aanzien van het omgaan met vermoedens van misstanden op een toegankelijke wijze te 
duiden. Afgelopen jaar heeft de organisatie inspanning geleverd om deze regeling tot 
stand te laten komen. 

Commissie van Beroep 
In 2015 zijn geen zaken ingediend bij de Commissie van Beroep. 

Communicatie 
Binnen het uitvoeringsplan Educatief partnerschap wordt gesproken over een SaKS-breed 
communicatieplan. Het afgelopen jaar is gebleken dat binnen diverse geledingen tal van 
communicatiemiddelen aanwezig zijn en er geen helder beleid is rond het gebruik hiervan. 
Daarbij is het communicatielandschap is de afgelopen jaren flink veranderd. SaKS heeft 
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behoefte aan een kritische blik op de communicatie, om een heldere communicatievisie te 
formuleren en dit vervolgens door te vertalen naar de organisatie en de middelen. Wat kan 
communicatie doen om de organisatiedoelen te bereiken? Bij de totstandkoming en door-
vertaling van dit plan wordt begin 2016 externe ondersteuning gezocht. Daarnaast is een 
social intranet voor SaKS een actuele vraag. In de eerste fase gaat het om het begeleiden 
van de selectie van het platform. Daarnaast is het opstellen van een implementatieplan 
van belang. De relatie met de SaKS Academie zal gelegd worden. 

Jaarverslag vertrouwenspersoon 
Eén keer per jaar maken de externe vertrouwenspersonen een rapportage van de meldin-
gen en klachten in het afgelopen jaar; het jaarverslag. Het doel van het jaarverslag is, ver-
antwoording af te leggen aan de opdrachtgever c.q. het bestuur ten aanzien van de werk-
zaamheden van de externe vertrouwenspersonen. Ook is het jaarverslag bedoeld om in-
zicht te bieden in eventuele problemen binnen de organisatie met betrekking tot sociale 
veiligheid en integriteit. 

De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersonen omvatten een tweetal aandachts-
gebieden. Enerzijds vloeien de werkzaamheden voort uit het klachtrecht voor (ouders van) 
leerlingen, als geregeld in de z.g. ‘kwaliteitswet’ van 1998 en nader uitgewerkt in de 
‘Klachtenregeling SaKS’. Het betreft de opvang en ondersteuning van melders en klagers, 
bij ‘klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het 
niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde’. In de praktijk gaat het hier om meldin-
gen en klachten van onderwijskundige of school organisatorische aard, dan wel met be-
trekking tot ongewenste omgangsvormen. Zowel ouders als medewerkers vallen binnen het 
bereik van de genoemde regeling. Anderzijds zijn de externe vertrouwenspersonen bena-
derbaar bij meldingen van onregelmatigheden dan wel misstanden, ingevolge de sinds 1 
augustus 2015 vigerende ’Regeling Melden Misstanden SaKS’. Met deze regeling wordt voor-
zien in een vertrouwelijke en daarmee veilige meldprocedure voor hen die een ernstige 
misstand aan de orde willen stellen. Dit type melder wordt vaak aangeduid met het woord 
‘klokkenluider’. 

Overzicht aantal klachten 
Periode 1 januari tot en met 31 december 2015 

 2015 2015 Lopend Afgehandeld 

 Klacht off. klacht   

Aard van de klachten:     

Seksuele intimidatie 1*1 - - 1 

Racisme / Discriminatie - - - - 

Agressie en geweld 2 - - 2 

Pesten - - - - 

Onderwijskundig 1 - - 1 

School organisatorisch 2 - - 2 

Anders 1*2 - - 1 

Totaal: 7 - - 7 
 
*1: Deze melding was afkomstig van een vrijwilliger, die (aantoonbaar) onterecht beschuldigd was van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag van leerlingen. 
*2: Deze melding had betrekking op een arbeidsrechtelijk geschil.  

 

 



 

46 
 

 

Klagers ingedeeld naar categorie melder 

Ouder 4 

Leerling - 

Directeur 1 

Medewerker 2 

ICP - 

Anders - 

Totaal: 7 

 

Meerjarenoverzicht 

 2015 2014 2013 

Aard van de klachten:    

Seksuele intimidatie 1 -  

Racisme / Discriminatie - -  

Agressie en geweld 2 -  

Pesten - 1  

Onderwijskundig 1 -  

School organisatorisch 2 7  

Anders 1 -  

Totaal: 7 8  

 
Conclusies 
Het valt op dat het merendeel van de interventies door de externe vertrouwenspersonen 
mogelijk achterwege hadden kunnen blijven wanneer de melders zich door functionarissen 
van de school beter ‘gehoord’ hadden gevoeld. Hoewel daartegenover staat dat het totaal 
aantal meldingen beperkt is gebleven, waaruit kan worden opgemaakt dat veel situaties 
wél adequaat binnenschools zijn afgehandeld, is hier mogelijk nog enige ruimte voor ver-
betering. 

Het valt daarnaast op, dat de z.g. ‘strippenkaart’ grotendeels ongebruikt is gebleven. De-
zelfde constatering werd ook reeds in 2014 gedaan. Het komt nog niet vaak voor dat 
schoolleiders of interne contactpersonen de vertrouwenspersonen benaderen om even te 
‘sparren’. Dat is jammer. Bij sluimerende problematiek is het veelal zaak reeds in een 
vroeg stadium de juiste acties te ondernemen, om escalaties te voorkomen. Om die reden 
heeft SaKS getracht deze vorm van dienstverlening zo toegankelijk en laagdrempelig moge-
lijk te organiseren. 

Aanbevelingen 
Uit het voorgaande volgt, dat het aanbeveling verdient de ‘strippenkaart’ nogmaals na-
drukkelijk onder de aandacht van de schoolleiders te brengen en hen te motiveren hiervan 
gebruik te maken. Het verdient daarnaast aanbeveling, in gezamenlijk overleg stil te staan 
bij de vraag in hoeverre het wenselijk is om te komen tot een algemeen jaarverslag, met 
input van de interne contactpersonen. Zoals eerder beschreven, hebben sommige interne 
contactpersonen weerstand geuit tegen het aanleveren van die input wanneer de eigen di-
recteur daarbij niet betrokken zou zijn. 

Belangenverstrengeling 
Om beweging tot stand te laten komen is een frisse blik van buitenaf soms noodzakelijk. 
Inherent aan de gekozen koers in het strategisch beleidsplan is de ontwikkeling van een 
naar buiten georiënteerde blik en het binnenhalen van externe adviseurs en specialisten. 
Door vanuit andere invalshoeken naar de organisatie te kijken kunnen nieuwe ideeën zich 
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ontwikkelen. Door te werken met een palet van verschillende externen zal worden ge-
tracht onze blik optimaal te verruimen.  

Door niet te werken met voorkeurspartners wordt tevens getracht iedere schijn van belan-
genverstrengeling tegen te gaan. Toch is de wereld van het onderwijs soms klein en daar-
door onmogelijk om elke vorm van verwevenheid te voorkomen. Door de behoefte van de 
organisatie hierbij leidend te stellen, kan een schijn van belangenverstrengeling soms toch 
ontstaan. Indien een dergelijke situatie zich voordoet wordt, voor besluitvorming plaats-
vindt, opgeschaald naar het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.  
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9. Financieel beleid 

9.1 Financiële positie op balansdatum 

Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. 

Vergelijken balansoverzicht 
(na verwerking resultaatbestemming) 

 
 
  

€ % € %

ACTIVA

Materiële vaste activa 1.961.363 19,3 1.669.664 16,7

Financiële vaste activa 67.800 0,7 58.500 0,6

Vorderingen 1.415.439 13,9 1.875.731 18,7

Liquide middelen 6.703.654 66,1 6.421.739 64,1

10.148.256 100,0 10.025.633 100,0

PASSIVA

Eigen vermogen 6.606.041 65,1 6.920.446 69,0

Voorzieningen 1.283.870 12,7 1.130.405 11,3

Kortlopende schulden 2.258.345 22,3 1.974.782 19,7

10.148.256 100,0 10.025.633 100,0

31 december 2015 31 december 2014
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RESULTAAT 
Het resultaat over 2015 bedraagt € -314.405 tegenover € 45.167 over 2014. De resultaten 
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

 

9.2 Investeringen en financieringsbeleid 

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het 
beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een 
spreiding in de aanschaf van de nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen 
worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. 

9.3 Treasuryverslag 

De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de besturenraad. In dit statuut is 
bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggings-
beleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 
overeenkomstig hun bestemmingen worden besteed. De stichting heeft een zeer terughou-
dend financieel beleid gevoerd. Alle rekeningcourant rekeningen zijn ondergebracht bij de 
ING. De spaarrekeningen bij zowel de ING als de Rabobank.  

Realisatie Begroting Verschil  Realisatie Verschil

2015 2015 2014

€ € € € €

Baten

(Rijks)bijdragen 20.612.442 20.325.678 286.764 20.002.560 609.882

Overige overheidsbijdragen en subsidies 337.008 186.470 150.538 336.929 79

Overige baten 658.685 539.230 119.455 1.360.057 -701.372

21.608.135 21.051.378 556.757 21.699.546 -91.411

Lasten

Personele lasten 17.326.885 17.031.162 295.723 17.136.739 190.146

Afschrijvingen 578.389 493.255 85.134 592.604 -14.215

Huisvestingslasten 1.914.736 1.892.266 22.470 1.610.351 304.385

Overige instellingslasten 2.139.049 2.340.849 -201.800 2.356.653 -217.604

21.959.059 21.757.532 201.527 21.696.347 262.712

Saldo baten en lasten -350.924 -706.154 355.230 3.199 -354.123

Financiële baten en lasten 36.519 0 36.519 41.968 -5.449

Nettoresultaat -314.405 -706.154 391.749 45.167 -359.572
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10. Kengetallen 

 
 

Liquiditeit / Quick ratio 
Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is op korte termijn aan alle ver-
plichtingen te voldoen. 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn 
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen. 

Rentabiliteit 
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een on-
derneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen 
het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten. 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de 
exploitatie op te vangen. 

Kapitalisatiefactor 
Dit kengetal geeft de mate aan waarin kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken.   

2015 2014

Liquiditeit 3,60 4,20

(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Quick ratio 3,60 4,20

(Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 65,10 69,03

(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 77,75 80,30

(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit -1,45 0,21

(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen 22,53 26,25

(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Kapitalisatiefactor 46,88 46,11

(Totaal kapitaal (ex gebouwen) / totale baten (incl. fin.baten ) * 100 %)

Materiële lasten / totale lasten (in %) 21,09 21,02

Personele lasten / totale lasten (in %) 78,91 78,98
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Deel B: Jaarrekening SaKS 2015 
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11. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

11.1  Algemene toelichting 

Activiteiten 
De activiteiten van SaKS bestaan voornamelijk uit:  

Dienstverlening op het gebied van onderwijs PO 

Statutaire winstbestemming 
Conform de statuten, artikel 4 lid 2, dient het vermogen van de stichting ter verwezenlij-
king van het doel van de stichting. Te weten, het zonder winstoogmerk in stand houden en 
bevorderen van Primair Onderwijs in Noord-Holland. 

Stelselwijzigingen 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ge-
bleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- 
en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeg-
genschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 
als verbonden partij. 

Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en 
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht geno-
men indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.  

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het 
voorgaande jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar. 

In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast. Door af-
ronding op hele euro’s kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uit-
gegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van SaKS zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in arti-
kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schat-
tingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 
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11.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening 
houdend met de rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investe-
ren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een ge-
bouw door een school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de ge-
meente overgedragen. 

De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:  
Inventaris en apparatuur: 10 jaar.  
ICT: computers, servers, printers en smartboards 4 jaar.  
Onderwijsleerpakket: methoden, 8 jaar.  
Vervoermiddelen, 8 jaar.  
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt 
€ 500,= aangehouden.  

Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsom-
men. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens wor-
den deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Ook transactiekosten 
worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten 
laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering 
gebracht op de winst- en verliesrekening. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de instelling op iedere balansdatum of er ob-
jectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel ac-
tief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor 
bijzondere waardeverminderingen bepaalt de instelling de omvang van het verlies uit 
hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de staat van 
baten en lasten. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald 
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
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Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het 
bestuur. De liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd. 

Schulden 
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactie-
kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking ge-
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op 
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- 
en verliesrekening als interestlast verwerkt. 

Eigen Vermogen 
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke 
door het bestuur is aangebracht. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzienin-
gen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 

De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde. 

Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekom-
stige jubileumuitkeringen gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te 
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. De berekening is ge-
baseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. Op grond van algemene ervaringscij-
fers en schattingen is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE. 

Voorziening groot onderhoud 
Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud, die voor rekening van de school ko-
men, wordt een voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige on-
derhoudskosten. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag 
aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve van groot onderhoud worden direct 
ten laste van deze voorziening gebracht. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 

11.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) 
en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en 
lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
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De reële waarde van financiële instrumenten zijn bij benadering gelijk aan de boek-
waarde. 

(Rijks)bijdragen 
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele - en exploitatiekos-
ten opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. 

Overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wan-
neer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verant-
woord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities 
voor ontvangst kan aantonen. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en 
overige baten. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immate-
riële- en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afge-
schreven. 

Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat 
geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 
toekomstige premies bij een tekort ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het 
boekjaar zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse pensioenwet 
van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan het 
pensioenfonds betaald door SaKS. De premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige beta-
lingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de ef-
fectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rente-
lasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen. 
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12. Balans per 31 december 2015 

(Na verwerking resultaatbestemming) 

 

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Inventaris en apparatuur 774.067 604.612

Vervoermiddelen 6.745 12.364

ICT 653.548 502.496

OLP en apparatuur 527.003 550.192

1.961.363 1.669.664

Financiële vaste activa 2

Borgsom 67.800 58.500

67.800 58.500

Vlottende activa

Vorderingen 3

Ministerie van OCW 1.034.480 1.138.313

Overlopende activa 59.149 75.674

Overige vorderingen 321.811 661.744

1.415.439 1.875.731

Liquide middelen 4 6.703.654 6.421.739

10.148.256 10.025.633

31 december 2015 31 december 2014
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€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 6.464.438 6.778.843

Bestemmingsreserves (privaat) 141.603 141.603

6.606.041 6.920.446

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 154.519 137.253

Overige voorzieningen 1.129.351 993.151

1.283.870 1.130.405

Kortlopende schulden 7

Crediteuren 428.432 295.594

Ministerie van OC&W 112.832 0

Belasting en premie sociale verzekeringen 818.789 748.735

Schulden terzake van pensioenen 169.590 208.995

Overige kortlopende schulden 206.867 149.989

Overlopende passiva 521.834 571.469

2.258.345 1.974.782

10.148.256 10.025.633

31 december 2015 31 december 2014
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13. Staat van Baten & Lasten per 31 december 2015 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Baten 8

(Rijks)bijdragen 20.612.442 20.325.678 20.002.560

Overige overheidsbijdragen en subsidies 337.008 186.470 336.929

Overige baten 658.685 539.230 1.360.057

21.608.135 21.051.378 21.699.546

Lasten 9

Personele lasten 17.326.885 17.031.162 17.136.739

Afschrijvingen 578.389 493.255 592.604

Huisvestingslasten 1.914.736 1.892.266 1.610.351

Overige instellingslasten 2.139.049 2.340.849 2.356.653

21.959.059 21.757.532 21.696.347

Saldo baten en lasten -350.924 -706.154 3.199

Financiële baten en lasten 10

Financiële baten 38.420 3.000 43.446

Financiële lasten 1.901 3.000 1.478

Financiële baten en lasten 36.519 0 41.968

Resultaat -314.405 -706.154 45.167
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Analyse resultaten Jaarrekening 2015 

SaKS heeft in 2015 een negatief resultaat van € 314.405. Dit is als volgt te verklaren: 

(Rijks)bijdragen In 2015 is er € 286.764 meer ontvangen dan begroot. Zoals verwacht 

zou de overheid de bijdragen verhogen conform het herfstakkoord. Bij het maken van de 

begroting was nog onduidelijk hoe dit zo uitwerken. Met name de Materiële vergoeding is 

gestegen, door de decentralisatie van het groot onderhoud en de vergoeding Personeel& 

Arbeid is gestegen. Daarnaast is er een extra subsidie ontvangen voor onderhoud van de 

gebouwen. Wij zijn hiervoor in aanmerking gekomen omdat meer dan 70% vaan onze ge-

bouwen ouder is dan 40 jaar. Het gaat hier om €190.000 

Overige overheidsbijdragen In 2015 is er € 150.538 meer ontvangen dan begroot. 

Door onzekerheid over de ontvangst van bepaalde subsidies zijn deze niet volledig begroot, 

de subsidies voor de derde schakelklas op de Wegwijzer en de subsidie brede scholen is 

uiteindelijk wel ontvangen. 

Overige baten In 2015 is er € 119.455 meer ontvangen dan begroot. De huren zijn 

verhoogd in verband met de decentralisatie van het groot onderhoud. 

Personele lasten In 2015 is er € 295.723 meer uitgegeven dan begroot. Bij de Lonen & 

Salarissen inclusief de uitkeringen wordt er € 336.604 minder uitgegeven. Door de mobili-

teit in juni door de op handen zijnde veranderingen bij de WWZ zijn veel personeelsleden 

uit dienst gegaan. Deze medewerkers zijn niet meer vervangen of via externe inhuur ver-

vangen. Op overige personele lasten wordt € 632.327 meer uitgegeven dan begroot. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de externe inhuur van personeel. 

Afschrijvingen Over de afschrijvingen zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Huisvestingslasten Over de afschrijvingen zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Overige instellingslasten In 2015 is er € 201.800 minder uitgegeven dan begroot. Voor 

schooljaar 2014-2015 zijn er geen middelen door SBO de Vlindertuin afgedragen (2%-rege-

ling). Dit is gestart vanaf augustus 2015. Zeven maanden van 2015 en een “gespaard” deel 

van 2014 is hierdoor niet uitgegeven. 

Financiële baten & lasten In 2015 is er € 36.519 meer ontvangen dan begroot. Uit voor-

zichtigheid was deze post niet meegenomen in de begroting. 
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14. Kasstroomoverzicht over 2015 

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij 
wordt het saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties 
worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en 
uitgaven. 

  

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en Lasten -350.924 3.199

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 9 578.389 592.604

- Mutaties voor voorzieningen 6 153.466 113.285

731.855 705.889

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 3 460.291 35.613

- Kortlopende schulden 7 283.562 -43.024

743.854 -7.410

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.124.784 701.677

- Ontvangen interest 10 38.420 43.446

- Betaalde interest -1.901 -1.478

36.519 41.969

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.161.303 743.645

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- Investeringen materiele vaste activa 1 -870.087 -485.455

- Mutaties financiele vaste activa Borgsom 2 -9.300 -58.500

-879.387 -543.955

Mutaties liquide middelen 4 281.916 199.691

Beginstand liquide middelen 6.421.739 6.222.048

Mutatie liquide middelen 281.916 199.691

Eindstand liquide middelen 6.703.654 6.421.739

2015 2014
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15. Toelichting op de balans per 31 december 2015 

ACTIVA 

Referentie 1 Materiele vaste activa 

 

De door de SaKS beheerde schoolgebouwen zijn economisch wel, doch juridisch geen ei-
gendom van de stichting. 

Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de 
bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de gemeente. Voor een 
overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar hoofdstuk 20 gege-
vens rechtspersoon. 

 

De inventaris, leermiddelen en computers zijn voor een bedrag van € 100.000 per school 
verzekerd.  

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Inventaris en apparatuur 774.067 604.612

Vervoermiddelen 6.745 12.364

ICT 653.548 502.496

OLP en apparatuur 527.003 550.192

1.961.363 1.669.664

Inventaris en  

apparatuur

Vervoers-

middelen ICT OLP Totaal

€ € € € €

Boekwaarde 31 december 2014

Aanschaffingswaarde 1.834.135 50.883 1.412.336 1.284.289 4.581.643

Cumulatieve afschrijvingen -1.229.523 -38.519 -909.840 -734.097 -2.911.979

604.612 12.364 502.496 550.192 1.669.664

Mutaties

Investeringen 300.600 0 445.549 123.938 870.087

Afschrijvingen -131.145 -5.619 -294.498 -147.127 -578.389

Mutaties boekwaarde 169.455 -5.619 151.051 -23.189 291.698

Boekwaarde 31 december 2015

Aanschaffingswaarde 2.134.735 50.883 1.857.886 1.408.227 5.451.731

Cumulatieve afschrijvingen -1.360.668 -44.138 -1.204.338 -881.224 -3.490.368

Boekwaarde 31 december 2015 774.067 6.745 653.548 527.003 1.961.363
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Referentie 2 Financiële vaste activa 

 
Referentie 3 Vorderingen 

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

Toelichting vordering OC&W 

 

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Borgsom

Borg tablets 67.800 58.500

67.800 58.500

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Ministerie van OC&W 1.034.480 1.138.313

Overige vorderingen 321.811 661.744

Overlopende activa 59.149 75.674

1.415.439 1.875.731

Ministerie van OC&W

Bekostiging OC&W 1.034.480 1.138.313

1.034.480 1.138.313

Overige vorderingen

Gemeente inzake schade / ozb 3.141 10.816

Gemeente huisvesting 134.411 174.705

Gemeente overig 9.680 0

Vervangingsfonds inzake salariskosten 59.889 98.901

Overige vorderingen 114.689 377.322

321.811 661.744

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 59.149 75.674

59.149 75.674

briefnr. datum €

Personele bekostiging regulier 2015/2/97645 20-10-2015 990.510

Prestatiebox 2015/2/97645 20-10-2015 43.970

1.034.480
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Referentie 4 Liquide middelen 

 

Er is een garantiestelling afgegeven aan W.A.M. Oostenbrink voor een bedrag van € 15.395. 
Deze garantie treedt in werking als SaKS niet aan haar verplichtingen voldoet. 

De overige liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.  

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Kasmiddelen 2.493 3.888

Banktegoeden 801.987 579.861

Spaarrekeningen 5.903.930 5.835.211

Overige -4.755 2.779

6.703.654 6.421.739

Kasmiddelen

Kas 2.493 3.888

2.493 3.888

Banktegoeden

Betaalrekening bestuur 1 801.987 579.861

801.987 579.861

Spaarrekeningen

ING zakelijke spaarrekening 1.777.355 1.750.341

Rabobank vermogen sparen 1.698.335 1.671.869

ING spaarrekening 2.428.240 2.413.000

5.903.930 5.835.211

Overige

Kruisposten -4.755 2.779

-4.755 2.779
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PASSIVA 

Referentie 5 Eigen vermogen 
Verloopoverzicht reserves 

 

De private bestemmingsreserve zal ingezet worden voor uitgaven die niet door rijksbekos-
tiging bekostigd mogen worden. 

  

Saldo
Resultaat

Overige 

mutaties Saldo

1-1-2015 31-12-2015

Algemene reserve 6.778.798 -314.405 0 6.464.393

Statutaire reserve (stichtingskapitaal) 45 0 0 45

Algemene reserve publiek (A) 6.778.843 -314.405 0 6.464.438

Bestemmingsreserves privaat (B) 141.603 0 0 141.603

Eigen vermogen (A + B) 6.920.446 -314.405 0 6.606.041
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Referentie 6 Voorzieningen 
 

 

Jubileum:  kortlopend deel < 1 jaar € 27.217 
   langlopend deel > 1 jaar € 127.302 

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor de verwachte lasten gedurende het dienst-
verband van de werknemers. 

Groot onderhoud: kortlopend deel < 1 jaar € 727.490 
   langlopend deel > 1 jaar € 401.861 

De voorziening groot onderhoud wordt opgenomen voor verwachte lasten in de toekomst. 

  

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rentemutatie Saldo

1-1-2015 31-12-2015

Personeel:

Jubilea 137.253 30.707 -13.441 0 0 154.519

137.253 30.707 -13.441 0 0 154.519

Overig:

Onderhoud 993.151 513.473 -377.273 0 0 1.129.351

993.151 513.473 -377.273 0 0 1.129.351

Voorzieningen 1.130.405 544.180 -390.713 0 0 1.283.871
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Referentie 7 Kortlopende schulden 
 

 
  

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Crediteuren 428.432 295.594

Ministerie van OC&W 112.832 0

Belasting en premie sociale verzekeringen 818.789 748.735

Schulden terzake van pensioenen 169.590 208.995

Overige kortlopende schulden 206.867 149.989

Overlopende passiva 521.834 571.469

2.258.345 1.974.782

Ministerie van OC&W

OC&Wterug te betalen subsidies 112.832 0

112.832 0

Belasting en premie sociale verzekeringen

Loonheffing 490.902 432.594

Premies sociale verzekeringen 224.628 213.235

Premie vervangingsfonds / participatiefonds 103.260 102.907

818.789 748.735

Overige kortlopende schulden

Vervangingsfonds inz. USZO-uitkeringen 4.015 4.245

Overige kortlopende schulden 13.962 145.743

WSNS 188.890 0

206.867 149.989

Overlopende passiva

OCW  geoormerkt: DUO lerarenbeurs 16.272 0

OCW niet geoormerkt: Overige subsidies 0 27.059

Nog te betalen vakantiegeld 499.554 538.402

Gemeente huisvesting 6.008 6.008

521.834 571.469
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Model G1 Verantwoording van subsidie zonder verrekeningsclausule 
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub A) 

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking: 

 

 Alle subsidies zijn nog niet afgerond. 

 De subsidie met kenmerk 708277 betreft drie medewerkers waarvan er twee nog niet 
zijn afgerond. Eén medewerker is gestopt. Dit bedrag is inmiddels terug betaald en in 
dit overzicht al verrekend. 
  

kenmerk datum

bedrag 

toewijzing

ontvangen t/m 

verslagjaar

geheel 

uitgevoerd en 

afgerond

nog niet geheel 

afgerond

lerarenbeurs LB LBP4 707564 sep-15 4.910 4.910 x

lerarenbeurs LB LBP4 708206 sep-15 7.365 7.365 x

lerarenbeurs LB LBP4 708277 sep-15 15.620 15.620 x

lerarenbeurs LB LBP4 645077 jul-14 3.446 3.446 x

lerarenbeurs LB LBP4 644314 jul-14 5.570 5.570 x
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16. Toelichting op de staat van Baten & Lasten 

8 Baten 

 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

(Rijks)bijdragen

Vergoeding Personeel 13.965.176 14.354.676 14.153.997

Vergoeding rijksbijdrage SWV 834.073 851.604 323.127

Vergoeding Materiele Instandhouding 2.878.133 2.683.098 2.619.388

Vergoeding P&A 1.968.136 1.579.712 1.708.268

Vergoeding impulsgelden               218.820 248.019 316.764

Vergoeding prestatiebox           360.179 392.363 396.547

Vergoeding leerling gebonden financiering 0 14.290 251.986

Niet-geoormerkte subsidies 196.990 201.916 232.483

Vergoeding aanvullende bek. buitenonderhoud 190.936 0 0

20.612.442 20.325.678 20.002.560

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: vergoeding declarabele kosten 1.291 0 183

Gemeente: subsidie schakelklas 200.231 129.167 179.507

Gemeente: vergoeding gymzaal      45.290 45.000 60.204

Gemeente: overige vergoedingen 3.325 2.303 59.049

Gemeente: vergoeding brede school    71.269 10.000 37.986

Gemeente: prestatiesubsidie 15.602 0 0

337.008 186.470 336.929

Overige baten

Verhuur onroerende zaken 217.459 159.225 150.848

Baten schoolfonds 0 0 400

Samenwerkingsverband - detachering 154.257 352.830 720.831

Ouderbijdragen 1.851 18.361 13.211

Overige baten personeel 157.534 0 139.500

Vergoeding REC    0 0 20.238

Vergoeding salaris detachering  50.175 8.814 55.078

Overige baten 77.409 0 259.952

658.685 539.230 1.360.057
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9 Lasten  
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Personeelsbezetting 

 

Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam geweest. 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Overige personele lasten

Nascholing 379.412 457.809 336.079

Mutatie VU/EJU 3.535 0 -117.739

Kosten Arbo 105.324 88.630 79.068

Dotatie voorziening jubilea 30.707 0 0

Vrijval voorziening jubilea 0 0 -3.807

Afdracht bovenschools 0 -29.607 0

Overige personeelskosten 161.707 195.075 66.780

Verrekening uitk.kosten DUO 13.318 0 0

Salariskosten detachering 871.655 274.135 337.093

Werkkosten FA 65.370 12.660 23.050

1.631.029 998.702 720.524

Uitkeringen (-/-)

Uitkeringen (-/-) -873.722 -139.528 -848.205

-873.722 -139.528 -848.205

2015 2014

aantal Fte's aantal Fte's

DIR 27,27 29,26

OP 212,86 221,65

OOP 22,97 24,99

263,10 275,90
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende 
op SaKS van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs. 

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor SaKS is € 165.901. Het weergegeven individuele 
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband 
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad 
van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezol-
digingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden. 

De bestuurder is in dienst van de stichting, haar beloning is conform de geldende cao. 

  

bedragen x € 1

2015                                                      

W.J. van der Hoorn

2014                                                      

W.J. van der Hoorn

Functie(s) Voorzitter College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

  Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 

maanden werkzaam? n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging

Beloning 88.115 82.396

Belastbare onkostenvergoeding 803 1.375

Beloningen betaalbaar op termijn 12.290 13.366

Totaal bezoldiging 101.208 97.137

Toepasselijk WNT-maximum 165.901 165.901

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen 2015 

De vergoeding voor mw. Beers, dhr. Meyer en mw. De Blanken geldt voor 2014 en 2015.  

Vergelijkende cijfers 2014 

  

bedragen x € 1

K.A.J.E 

Kirpensteijn

J.A.P. van de 

Leygraaf I.G.C. Beers J.C. Meyer

M.M. de Blanken 

- Hulsebosch

Functie(s) Voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging

Beloning 5.888 3.925 16.354 16.354 10.347

Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 5.888 3.925 16.354 16.354 10.347

Toepasselijk WNT-maximum 24.885 16.590 16.590 16.590 16.590

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

bedragen x € 1

K.A.J.E 

Kirpensteijn

J.A.P. van de 

Leygraaf I.G.C. Beers J.C. Meyer

M.M. de Blanken 

- Hulsebosch

Functie(s) Voorzitter RvT lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/8 - 31/12

Bezoldiging

Beloning 5.888 3.925 0 0 0

Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 5.888 3.925 0 0 0

Toepasselijk WNT-maximum 12.443 8.295 8.295 8.295 3.477

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Afschrijvingen 

Huisvestingslasten 

 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

OLP en apparatuur 147.127 146.570 151.555

ICT 294.498 176.753 282.095

Vervoermiddelen 5.619 6.360 6.360

Afschrijvingskosten inventaris/app.     131.145 163.572 152.594

578.389 493.255 592.604

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Huur huisvesting/terrein 370.588 375.342 266.934

Dotatie onderhoudsvoorziening 513.473 542.623 313.408

Onderhoud gebouw/installaties 127.723 75.900 122.137

Energie en water 336.005 315.348 372.313

Schoonmaakkosten 487.003 455.962 472.442

Heffingen 19.419 22.289 25.940

Tuinonderhoud 13.075 13.320 14.601

Bewaking en beveiliging 17.893 16.482 19.985

Overige huisvestingslasten 29.556 75.000 2.591

1.914.736 1.892.266 1.610.351
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Overige instellingslasten 

 

 

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 185.985 182.412 189.173

Accountantskosten 22.869 30.017 27.141

Telefoonkosten 147.128 186.846 144.456

Overige administratie- en beheer 511.391 478.941 600.125

867.373 878.216 960.895

Inventaris en apparatuur

Aanschaf kleine inventaris    14.404 7.968 17.223

14.404 7.968 17.223

Overige

Contributies 22.441 42.772 42.734

Kopieerkosten     86.180 65.486 60.123

Vakliteratuur 11.126 11.528 16.931

Kantoorbenodigdheden 7.029 2.200 2.296

Buitenschoolse activiteiten 104.570 69.444 83.268

Medezeggenschap 11.294 41.621 8.700

Verzekeringen 18.037 18.174 18.562

Afdracht expertisemiddelen SWV          20.611 227.512 375.685

Portikosten 2.145 2.455 2.778

Culturele vorming 0 0 52

Schooltest / onderzoek / begeleiding 48.673 55.539 51.823

Kosten eigen vervoermiddelen     4.256 3.000 3.569

Overige gemeente -1.036 0 904

Overige uitgaven 91.782 58.500 53.242

Lasten schoolfonds 0 0 13.611

427.106 598.231 734.278

Leermiddelen (PO)

Onderwijsleerpakket 346.922 336.493 341.095

Informatietechnologie 441.002 458.441 261.295

Kosten kindonderzoek     42.242 61.500 41.867

830.166 856.434 644.257

Totaal Overige instellingslasten 2.139.049 2.340.849 2.356.653
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Accountantshonoraria 

 

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij SaKS zijn uitgevoerd door ac-

countantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet 

toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele 

netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op 

het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2015, ongeacht of de werkzaamhe-

den reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. 

10 Financiële baten en  

  

2015
PwC 

Accountants Overig netwerk Totaal netwerk

€ € €

Controle van de jaarrekening 18.634 0 0

Andere werkzaamheden 4.235 0 0

Fiscale advisering 0 0 0

Andere niet-controle diensten 0 0 0

22.869 0 0

2014
PwC 

Accountants Overig netwerk Totaal netwerk

€ € €

Controle van de jaarrekening 21.158 0 0

Andere werkzaamheden 5.983 0 0

Fiscale advisering 0 0 0

Andere niet-controle diensten 0 0 0

27.141 0 0

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Financiële baten

Rentebaten 38.420 3.000 43.446

38.420 3.000 43.446

Financiële lasten

Rentelasten 1.901 3.000 1.478

1.901 3.000 1.478

Totaal financiële baten en lasten 36.519 0 41.969
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17. Verbonden partijen 

Naam:   SWV Noord-Kennemerland PO2703 
Juridische vorm: Stichting 
Statutaire zetel: Alkmaar 

Naam:   Playing for Succes 
Juridische vorm: Stichting 
Statutaire zetel: Alkmaar 

 

Alkmaar, mei 2016 
SaKS 

 

Raad van Toezicht 
De heer mr. K.A.J.E. Kirpensteijn (voorzitter) 

SaKS 
Helderseweg 14-4 
1815 AB ALKMAAR 
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18. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Contractuele verplichtingen 
SaKS is met Konica Minolta een kopieerovereenkomst aangegaan van mei 2013 tot en met 
mei 2019. Het huurbedrag per maand is € 1.804,=, dit huurbedrag is exclusief de tellertik-
ken.  

Huurovereenkomst 
SaKS huurt diverse “bruikleen” scholen van de gemeente Alkmaar. Er is geen einddatum 
met de gemeente afgesproken. De scholen zijn: 

De Vlindertuin maandbedrag huur en energie € 4.674 
De Driemaster  maandbedrag huur en energie € 5.533 
Het Kompas   maandbedrag huur en energie € 3.940 
De Burijn   maandbedrag huur en energie € 3.855 
De Gondelier  maandbedrag huur en energie € 3.756 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
In 2015 is overleg geweest met de personeelsleden. Dit heet niet geleid tot een plan van 
sparen voor ouderenverlof omdat gebleken is dat (op 4 werknemers na) er geen perso-
neelsleden zijn die hieraan deel willen nemen. 

Gezien de zeer beperkte omvang van de voorziening is er derhalve geen voorziening duur-
zame inzetbaarheid gevormd in 2015. 
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19. Overige gegevens 

Bestemming van het exploitatieresultaat 
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2015 ad € -314.405 als volgt over de reserves: 

 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen relevante vermeldingen. 

Statutaire winstbestemming 
Conform de statuten, artikel 4 lid 2, dient het vermogen van de stichting ter verwezenlij-
king van het doel van de stichting. Te weten, het zonder winstoogmerk in stand houden en 
bevorderen van Primair Onderwijs in Noord-Holland. 

 

  

2015

€

Resultaat algemene reserve -314.405

Resultaat Eigen vermogen -314.405
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20. Gegevens over de rechtspersoon 

Naam    Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen 

Adres    Helderseweg 14-4, 1815 AB ALKMAAR 

Telefoon    072-5403044 

E-mailadres    info@SaKS.nl 

Internet    www.SaKS.nl 

Bestuursnummer  60997 SaKS 

Contactpersoon  mw. W.J. van der Hoorn 

Statutair vestigingsadres Alkmaar 

Brinnummers: 

15OY St. Adelbertus 
15YF De Regenboog 
16BU Kardinaal de Jong 
16DG De Kring 
16EQ St. Matthias 
16FW De Driemaster 
16IQ De Wegwijzer 
16JV ‘t Baeken 
16KW De Burijn 
16LY De Gondelier (tot 1 augustus 2015) 
16MX Het Kompas (en De Lispeltuut) 
22JV Erasmus 
20GF De Vlindertuin 
09BC Matthieu Wiegman 

  

mailto:info@saks.nl
http://www.saks.nl/
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21. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 

 

 

 

 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 
De heer mr. K.A.J.E. Kirpensteijn   Mevrouw I. Beers 
(voorzitter Raad van Toezicht)   (Raad van Toezicht) 

 

 

 

 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 
De heer J.C Meijer     Mevrouw M.M. de Blanken - Hulsebosch 
(Raad van Toezicht)     (Raad van Toezicht) 

 

 

 

 

 

------------------------------------------  
Mevrouw W.J. van der Hoorn 
(College van Bestuur) 

Datum:  
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22. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 


