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Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van SAKS, een onderwijsor-
ganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar en 1 school in Ber-
gen. Met dit jaarverslag verantwoordt SAKS zich richting het 
Ministerie van OC&W en andere belanghebbende stakehol-
ders en belangstellenden. 

Het jaar 2014 zijn we gestart met een nieuw strategisch 
beleidsplan, waarin een ambitieuze toekomstvisie voor de 
SAKS scholen in Alkmaar en Bergen wordt geschetst. De Be-
weging naar SAKS2020 staat centraal in onze strategische 
visie, maar we realiseren ons dat op verschillende terreinen 
het huis nog op orde moet worden gebracht. Om de ambities waar te kunnen maken, die-
nen randvoorwaardelijke zaken, zoals opbrengstgericht werken, gerichte ondersteuning 
van de scholen vanuit de staforganisatie en een functionele plancyclus op orde te zijn.  

Hier is ook het afgelopen jaar weer heel hard aan gewerkt. In 2014 zijn de ambities uit het 
strategisch beleidsplan geconcretiseerd in uitvoeringsplannen voor de pijlers Vakmanschap 
(waarin ook het Onderwijskundig Leiderschap is ondergebracht) en Rijke Leeromgeving. 
Een uitvoeringsplan voor de pijler Educatief Partnerschap wordt in 2015 geschreven. Een 
andere belangrijke ontwikkeling was de herstructurering van taken en rollen binnen de 
staforganisatie, waardoor de ondersteuning naar de scholen gerichter en efficiënter plaats 
kan vinden. Door bovendien een regiegroep van drie directeuren te formeren, welke geza-
menlijk met het college van bestuur de regie voert over de uitvoering van de verschillende 
uitvoeringsplannen, is een brug geslagen tussen bestuur / staforganisatie en de scholen.  

De scholen zijn in 2014 gestart met de vertaling van de strategische ambitie van de stich-
ting naar strategische plannen op schoolniveau (schoolplannen). Uitgangspunt bij deze 
schoolplannen is, geheel consistent met het gedachtengoed uit het strategisch beleidsplan, 
dat geen enkele school hetzelfde is. Elk schoolplan wordt een uniek document waarin de 
eigenheid van de school tot uitdrukking komt.  

Een prachtig succes het afgelopen jaar is de lancering geweest van de SAKS Academie. Met 
een groots evenement is de aftrap genomen voor een nieuw tijdperk binnen SAKS, waarin 
fors geïnvesteerd wordt in de medewerker, onder meer in het vergroten van het vakman-
schap. De visie op werkgeverschap, die uit de sturingsfilosofie kan worden herleid, vraagt 
om een vrijwel volledige herziening van het personeelsbeleid. Bewust is hiermee gewacht 
tot de komst van de nieuwe cao, maar in voorbereidende zin is reeds hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de SAKS Academie. Met de komst van de nieuwe cao in augustus van 2015 
zullen deze verschillende sporen bij elkaar worden gebracht en elkaar versterken. 

Hierbij aansluitend zullen ook de ontwikkelingen vanuit het samenwerkingsverband bijdra-
gen aan het verhogen van de professionaliteit van de leerkracht. De inhoudelijke focus van 
het samenwerkingsverband, gericht op het vergroten van het probleemoplossend vermogen 
van de scholen, sluit erg goed aan bij de ambities van SAKS, waardoor de komende jaren 
een grote ontwikkeling op dit gebied doorgemaakt kan worden. 

Helma van der Hoorn 
Voorzitter College van Bestuur 
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Deel A: Jaarverslag 2014  
 

1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2014. Dit jaarverslag geeft inzicht in de resultaten 
van 2014. 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 2014 op basis van de vier pijlers: 

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

2. Samenvatting 

In 2014 begint SAKS duidelijke vormen aan te nemen. Vanuit het strategisch beleidsplan 
zijn vanuit de pijlers (Onderwijskundig Leiderschap, Vakmanschap, Educatief Partnerschap 
en Leeromgeving) drie uitvoeringsplannen geschreven. De scholen hebben vanuit hun 
meerjarenvisie een schoolplan geschreven en is het startschot gegeven voor de SAKS aca-
demie. 

Per augustus 2014 is het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland gestart met een 
sterk inhoudelijk gerichte focus. Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband is 
geschreven vanuit een gezamenlijke visie van de schoolbesturen in de regio. Deze visie is 
gericht op het professionaliseren van de leerkracht en versterken van de scholen. 

Met de Inspectie is de discussie gestart over het vernieuwd inspectiekader. Alle scholen 
hebben voor 2014 nogmaals een basisarrangement gekregen op grond van de eindopbreng-
sten.  

Het leerlingaantal is op bestuursniveau gedaald met 72 leerlingen ten opzichte van 2013. 
Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de landelijke krimp binnen de SBO voorzie-
ningen en de demografische krimp in de gemeente Bergen. Voor de komende jaren wordt 
een daling van het leerlingaantal op bestuursniveau verwacht. Deze daling volgt de dalen-
de lijn van de schoolgaande kinderen in de gemeente Alkmaar. 

2014 is gebruikt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het voortbestaan van 
de Matthieu Wiegman in Bergen en is de fusie tussen ’t Baeken en de Gondelier voorbe-
reid. 

Het bestuurskantoor heeft in 2014 de term “huis-op-orde” heel letterlijk genomen door 
met behulp van extra ondersteuning te onderzoeken waar de kracht van iedereen zit, 
waardoor verschillende mensen van taak zijn veranderd. Eind 2014 is zelfs een start ge-
maakt om fysiek de juiste mensen bij elkaar te zetten om op deze manier de samenwer-
king én de dienstverlening naar de scholen verder te verhogen. 
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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 
individuele 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. Opbrengsten die mede bepalen wat kinderen 
nodig hebben. Het onderwijs is vraaggericht en past zich op elk niveau aan bij de ontwik-
kelingsbehoefte van elke individuele leerling. 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 
veranderende samenleving en dat gebruik maakt van nieuwe inzichten en mogelijkheden. 
We willen onderwijs, dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces. In 
de komende vier jaar 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 plaatsgebonden. Kenmerkend voor deze beweging is dat niemand nog precies 
weet waar het eindpunt ligt en hoe dit er precies uit zal zien. 

Raad van Toezicht 

College van 
Bestuur 

Staf 

Directeurenoverleg 

GMR 

MR 
directeur directeur directeur 

MR 

team team team 
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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 be-
ter. 

 

3.3 Visie 

De visie en de strategische doelen staan niet op zichzelf en kennen een gedegen 
voorgeschiedenis. 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 
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’. Daar-
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voor 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 
opgebouwd uit een vijftal pijlers, te weten: 

 Vakmanschap  

 Intrinsieke motivatie (relatie, competentie, autonomie) 

 Vertrouwen en controle 

 Kwaliteitsbeleid 

 Ethisch leiderschap 
 

Strategische visie (n.a.v. tweedaagse)  
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 kin-
deren; 

 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) 



 

7 
 

3.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Alkmaarse Katholieke Scho-
len  (GMR SAKS) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van de 
vijftien bij de SAKS aangesloten scholen, die zitting hebben in de MR. Met elkaar beharti-
gen wij de belangen van de medewerkers, ouders en leerlingen. 

De GMR heeft de vorig jaar ingezette lijn van participatieve medezeggenschap dit jaar 
verder doorgezet. Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de vertaling van het 
Strategisch Beleidsplan naar de uitvoeringsplannen.  

In samenwerking met het bestuurskantoor hebben werkgroepen meerdere malen om de 
tafel gezeten om te komen tot goed uitvoerbare plannen van twee van de drie pijlers van 
het Strategisch Beleidsplan, te weten: 

• het uitvoeringsplan van de Rijke Leeromgeving, later omgevormd tot Uitvoeringsplan 
Leeromgeving 2014 – 2017 en 

• het uitvoeringsplan Vakmanschap 2014 – 2017. 

Van de bovengenoemde plannen zijn er inmiddels, in samenwerking met de werkgroepen, 
projecten opgestart, samengevat in projectplannen. 

Ten aanzien van het personeelsbeleid, waarvan de bestuurder, als ook de GMR van mening 
zijn dat deze nodig en grondig geüpdate moet worden, is ondanks de achterstalligheid be-
sloten om deze slag uit te stellen in verband met de invoering en vertaling van de nieuwe 
onderwijs CAO. 

De derde pijler van Educatief Partnerschap wordt in 2015 nader uitgewerkt. 

Naast deze bovengenoemde onderwerpen zijn in 2014 de volgende belangrijke, soms te-
rugkerende onderwerpen aan de orde geweest: 
• het Bestuurlijk Jaarplan; 
• de begroting, incl. de bestuursformatie; 
• de klachtenregeling; 
• de eindtoets; 
• de kwartaalrapportages; 
• de kaderbrief; 
• het tevredenheidsonderzoek. 
 
Sommige van deze onderwerpen lopen door in 2015. 

De GMR heeft haar reglementen opnieuw opgesteld. Deze worden in 2015 door de bestuur-
der aan de GMR aangeboden. De bestuurder heeft naar de GMR de wens uitgesproken om 
samen invulling te geven aan medezeggenschap 2.0. 

De GMR staat hier welwillend tegenover. De bestuurder heeft aangegeven hiertoe met een 
initiatief te komen. 

Terugkijkend stelt de GMR vast, dat 2014 een intensief jaar geweest is, waarin heel veel 
heeft plaatsgevonden op het gebied van medezeggenschap binnen SAKS. 
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Wij zijn ons allemaal bewust van het feit, dat dit in 2015 ook zo zal zijn. Daarom zetten 
wij gezamenlijk onze schouders eronder om het komende jaar ook weer tot positieve re-
sultaten te komen.  
 

3.5 Externe ontwikkelingen 

Passend onderwijs 
Na een lange aanloop met diverse kwartiermakers, heeft het bestuur van het Samenwer-
kingsverband PO Noord-Kennemerland per 1 september 2014 een nieuwe directeur aange-
steld. Met een sterk inhoudelijk gerichte focus en een natuurlijke verbindende kracht, 
heeft zij een voortvarende start gemaakt.  

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband is geschreven vanuit een gezamen-
lijke visie van de schoolbesturen in de regio. Deze visie is gericht op het professionaliseren 
van de leerkracht en versterken van de scholen. De gedachte hierachter is dat scholen 
daardoor beter in staat zullen zijn om leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften 
een adequaat onderwijs- en ondersteuningsaanbod te kunnen bieden en leerlingen minder 
snel verwezen hoeven worden naar het speciaal onderwijs. Dit sluit goed aan bij de visie 
en de ambities van SAKS, maar is wezenlijk anders dan de visie waarop de ondersteunings-
structuur vanuit het oude WSNS-verband was opgebouwd. Dit houdt in dat er nog wel een 
slag gemaakt zal moeten worden, maar door de mooie aansluiting van de visie van SAKS op 
het ondersteuningsplan, zullen beide ontwikkelingen in elkaar overlopen en elkaar verster-
ken. 

Waar het ondersteuningsplan per 1 augustus 2014, het moment van intreden van de Wet 
Passend Onderwijs, nog grotendeels plan was en nog weinig realiteit, zijn in de maanden 
erna een aantal grote stappen gemaakt in de uitvoering ervan. Zo is een groeidocument 
ontwikkeld en geleidelijk geïmplementeerd op alle scholen. Dit document helpt de scholen 
via een handelingsgerichte kijk meer inzicht te verkrijgen in de probleemsituatie van de 
leerling. Omdat het alle overige dossiervorming overbodig maakt, vermindert hiermee ook 
de bureaucratische last rondom leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Een derde 
vooruitgang die hiermee samenhangt is dat door het voeren van Multi Disciplinair Overleg 
(dit is overleg tussen leerkracht, ouder, IB’er en de onderwijsexpert), dat gekoppeld is aan 
het groeidocument, de ouderbetrokkenheid snel toeneemt.  

Sneller dan voorheen het geval was kunnen leerlingen in crisissituaties worden verwezen 
naar het speciaal (basis)onderwijs. Het is echter niet meer vanzelfsprekendheid dat een 
leerling vervolgens de rest van zijn schoolloopbaan in het speciaal (basis)onderwijs zal 
blijven. Bij elke leerling is (zo snel mogelijke) terugkeer naar het regulier onderwijs het 
uitgangspunt. 
 
 
Playing for Success  
In het schooljaar 2013-2014 is het centrum Playing for Success Alkmaar van start gegaan. 
Dit centrum is een initiatief van de gezamenlijke PO en VO besturen in Alkmaar en (een 
aantal uit de) omgeving. De initiatiefnemende besturen vormen gezamenlijk het bestuur 
van de stichting die in de zomer van 2013 formeel is opgericht.  

In het centrum Playing for Success Alkmaar wordt in vier periodes van ongeveer tien weken 
een leergang aangeboden aan leerlingen, die het wat moeilijk hebben op school en daar-
door onderpresteren (minder presteren dan zij op basis van hun potentieel zouden moeten 
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kunnen). De leerlingen zijn afkomstig uit de bovenbouw van de basisscholen of de onder-
bouw van de scholen voor voortgezet onderwijs.  

De ervaringen met het centrum zijn zeer positief. Het belangrijkste effect dat het leercen-
trum heeft op de leerlingen, is dat het zelfvertrouwen van de leerlingen enorm vergroot 
wordt. Hierdoor gaan de leerlingen meer in zichzelf geloven, wat een positief effect heeft 
op hun prestaties op school.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO/VO netwerk 
De werkgroep PO-VO bestaat uit vertegenwoordigers van primair onderwijs (po) en voort-
gezet onderwijs (vo) en van alle denominaties in de regio Noord-Kennemerland. De werk-
groep PO-VO heeft een adviserende taak ten opzichte van de besturen van de Samenwer-
kingsverbanden PO en VO Noord Kennemerland en de daaraan verbonden schoolbesturen. 
De adviezen die worden overgenomen door de besturen zijn bindend voor de PO en VO 
scholen. 
 
De opdracht die in 2014 door de besturen in de Samenwerkingsverbanden aan de werk-
groep PO-VO is verstrekt, betrof: 

 Aanpassing van de huidige POVO-procedure;  

 Overgang voor leerlingen met extra ondersteuning binnen passend onderwijs: ver-
schillen tussen PO en VO in kaart brengen en begeleiding van deze overgang ont-
werpen. 

 

In het afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs met 

betrekking tot de planning en de procedure voor de overstap van de leerlingen. Deze pro-

cedure staat beschreven in de speciale editie nieuwsbrief overstapprocedure van het Sa-

menwerkingsverband. Alle scholen hebben deze in december 2014 ontvangen. 

In januari 2015 wordt een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd om betrokkenen 

van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs hierover te informeren. 
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4. Terugblik Jaarplandoelen 

In het bestuurlijk jaarplan voor 2014 zijn vier pijlers aangegeven: 
1. Onderwijskundig Leiderschap 
2. Vakmanschap 
3. Educatief Partnerschap 
4. Leeromgeving 
 
Per thema zijn ontwikkelingsdoelen gesteld, waarvan de jaarplandoelen op de volgende 
pagina’s zijn weergegeven. 
 
 

4.1. Onderwijskundig Leiderschap 

 

Ambitie 

Een ontwikkeling van beheersen en aansturing naar regisseren en zelfsturing  
 
Dit geldt zowel op schoolniveau als groepsniveau als leerlingniveau. Vanuit gemeenschap-
pelijke denk- en werkkaders worden doelen en ambities geformuleerd om het onderwijs 
beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De leerling is het 
vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om goed en systematisch analyseren en het stellen van 
heldere doelen. Dit zijn voorwaarden om onderwijsprocessen te regisseren. 
 
 

4.1.1. Beweging 

 

Inspiratie opdoen en inspireren 
In de eerste fase van De Beweging in het kader van de Strategische missie is inspireren en 
inspiratie opdoen van groot belang. Hiermee wordt een zogenaamd sneeuwbaleffect ge-
creëerd, wat als vliegwiel dient voor het creëren en opgang houden van De Beweging. In 
2014 is dit beoogde sneeuwbaleffect werkelijk van gestart gegaan. Daar waar de focus bij 
aanvang nog vooral op de directeuren lag, is deze in het laatste kwartaal daadwerkelijk 
uitgebreid naar alle medewerkers. Voorbeelden zijn de kick off van de SAKS Academie die 
met een ongelooflijk enthousiasme is ontvangen in oktober alsook de denktank ten behoe-
ve van ‘De SAKS school 2020’ met maar liefst 20 aanmeldingen op de valreep voor het ein-
de van het jaar. Met onder meer ontwikkelingen als de denktank zal in 2015 het sneeuw-
baleffect van elkaar inspireren naar verwachting zeer positief doorzetten.  

Strategisch beleidsplan 
Het strategisch beleidsplan is in 2014 van het verkennen van het geschreven woord, dat 
voor velen nog ongrijpbaar was, omgezet tot een werkelijk begrijpen en doorleven hier-
van. Het strategisch beleidsplan is omgezet in concrete bouwstenen met behapbare deel-
projecten middels de uitvoeringsplannen, waardoor de directeuren meer grip hebben ge-
kregen op de gezamenlijke strategische doelen. Samen met de schoolplannen, die momen-
teel in ontwikkeling zijn, geven zij richting en betekenis aan de strategische doelen op 
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schoolniveau. Daarnaast zijn (bijna) alle projectleidersposten van alle bouwstenen door 
directeuren bemand, waardoor het eigenaarschap van de bovenschoolse plannen evenredig 
over de scholen verdeeld is.  

Tweedaagse directeuren 
Aan het begin van 2014 is er een tweedaagse gehouden met als thema: “De beweging be-
gint bij de directeur / onderwijskundig leider”. Het accent lag hierbij op het inspireren 
van de directeuren. In oktober van 2014 is er nog een tweedaagse gehouden met wederom 
als hoofdthema onderwijskundig leiderschap. Ditmaal kreeg de tweedaagse een meer 
pragmatisch karakter en was de inhoud gericht op het ‘wat’, het ‘hoe’ en de benodigde 
ondersteuning. Deze ontwikkeling van geïnspireerd worden naar het werkelijk doen symbo-
liseert mooi de gemaakte beweging van de directeuren in 2014.  

Schoolondersteuningsprofiel: onderwijsmogelijkheden 
In het tweede kwartaal van 2014 hebben alle scholen van SAKS een schoolondersteunings-
profiel opgesteld. Dit ondersteuningsprofiel maakt, samen met de ondersteuningsprofielen 
van de andere scholen in het Samenwerkingsverband, deel uit van het Ondersteuningsplan 
van dit Samenwerkingsverband. Alle ondersteuningsprofielen tezamen dienen in een dek-
kend netwerk van ondersteuning te voorzien. In de ondersteuningsprofielen van de scholen 
valt te lezen welke mogelijkheden onze stichting per school heeft voor de ondersteuning 
van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. 

De ondersteuning die de scholen kunnen bieden wordt beschreven op twee niveaus: basis-
ondersteuning en extra ondersteuning. Deze schoolondersteuningsprofielen leveren tege-
lijk een bijdrage aan de omslag van het denken in kindkenmerken naar het denken in on-
derwijsbehoeften. 

De ondersteuningsprofielen voldoen aan het wettelijk kader en het referentiekader. 

De volgende kenmerken zijn terug te lezen in de ondersteuningsprofielen van de scholen: 
- er is een relatie met ambities, hoe wil de school zich verder ontwikkelen; 
- er wordt gebruik gemaakt van handelingsgerichte terminologie; 
- de profielen zijn onderling goed vergelijkbaar, zodat er een totaaloverzicht ge-

maakt kan worden van het samenwerkingsverband. 
 

 

4.1.2. Huis op Orde 

 

Opbrengstgericht werken: signaleren, analyseren en interveniëren 
Om het opbrengstgericht leiderschap te vergroten is medio 2013 gestart met de inrichting 
van leergemeenschappen voor directeuren. In het eerste en tweede kwartaal van 2014 
hebben deze leergemeenschappen zich gericht op de tweede indicator uit het inspectieka-
der: het in beeld brengen van de resultaten op schoolniveau.  

De drie leergemeenschappen verschilden in instapniveau en dus ook in het bereikte resul-
taat. In de leergemeenschappen werd niet volgens aangereikte methodieken gewerkt, 
maar stonden vooral in het teken van leren van en met elkaar, waarbij directeuren konden 
instappen op één van de drie instapniveaus. 
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In de eerste twee leergemeenschappen stond de analysefase, het vinden van verklaringen 
voor stijgende of dalende opbrengsten, centraal. In de derde leergemeenschap zaten di-
recteuren die het signaleren, analyseren en interveniëren goed in de vingers hebben en 
daardoor ontstond er ruimte voor verdiepende discussies. 
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4.2.  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.  
 
 

4.2.1. Beweging 

 

Opstellen beleidsplan SAKS Academie   
Een van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar was de ontwikkeling van 
de SAKS Academie. Dit, omdat de SAKS Academie hét platform is dat de komende jaren 
centraal staat als voertuig voor het vergroten van het vakmanschap binnen de scholen. 

In het tweede kwartaal is er een heldere regie op het domein Vakmanschap gevormd, 
waarbij de SAKS Academie als een zeer belangrijk medium dient. Een van de directeuren is 
door het bestuur benoemd tot de portefeuillehouder van dit domein en wordt hierbij on-
dersteunt door een specialist op het gebied van strategisch HRM die ervaring heeft met het 
oprichten van de PO Academie.  

Het beleidsplan van de SAKS Academie is opgenomen in het uitvoeringsplan Vakmanschap 
De activiteiten van de SAKS Academie hebben tot doel om Vakmanschap binnen SAKS op-
nieuw op de ‘kaart’ te zetten.  

Start SAKS Academie 
In het derde kwartaal van 2014 is onder leiding van de portefeuillehouder vakmanschap 
een projectgroep ‘SAKS Academie’ opgestart, bestaande uit ouders, leerkrachten en oplei-
ders in school. Samen hebben zij gekeken naar de invulling van de SAKS Academie en de 
lancering hiervan.  

In dit kader is bijvoorbeeld het onderwijscongres op 22 oktober georganiseerd, heeft er 
een studie tweedaagse voor de directeuren plaatsgevonden en is er een nieuwe website en 
een structurele nieuwsbrief voor de SAKS Academie gelanceerd, waarmee de activiteiten 
en een voorlopig scholingsaanbod werden gepresenteerd.  

Via de SAKS Academie hebben tevens leerkrachten die zich willen specialiseren op de on-
derwerpen ‘pesten’, ‘opbrengst gericht werken’, ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘omgaan met 
verschillen’, de mogelijkheid gekregen zich in te schrijven voor een opleiding. Hierbij wor-
den zij ook geschoold in het opstarten en leiden van een leergemeenschap op dit onder-
werp.  
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In 2014 heeft tenslotte de voorbereiding voor een uitgebreide HR nulmeting (een organisa-
tie breed uitgezette enquête, inclusief ICT scan, interviews en een vlootschouw) plaatsge-
vonden en is voorbereidend werk verricht ten behoeve van de selectie van een kijkwijzer-
instrument, zodat in september 2015 een gefundeerd scholingsplan voor de lange termijn 
van start kan gaan.  

Digitale functionaliteit SAKS Academie  
De SAKS Academie is gestart met E-learning, een digitale functionaliteit van de SAKS Aca-
demie voor opleiden en leren in de breedste zin van het woord. Op 22 oktober is de websi-
te van de SAKS Academie gelanceerd. Op deze website is het cursusaanbod, dat binnen 
SAKS wordt aangeboden, te vinden. De website van de SAKS Academie wordt nog verder 
geïntegreerd met de bestaande platforms. De personeelsleden kunnen nu via de website 
gebruik maken van E-learning en middels het contactformulier hun wensen kenbaar maken.  

Als laatste zijn er tevens voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een SAKS 
community. De community beoogt het (professioneel)vinden, verbinden en inspireren van 
alle medewerkers, bestuurs- breed. Door interactief gebruik vanuit eigenaarschap onder-
zoeken we de technische mogelijkheden voor medewerkers om zelf (onderwijskundige) 
evenementen of bijeenkomsten te organiseren en op de website aan te kondigen. 

Herinrichting bestuurskantoor 
Om de doelstellingen van het Strategisch beleidsplan (SBP) vanuit de bestuursvisie te kun-
nen realiseren is een efficiëntieslag wenselijk. Het planmatig handelen (planning & control 
cyclus) heeft in 2013 een verbeterslag ondergaan. Om de efficiëntie hiervan te vergroten is 
het van belang dat de ondersteunende diensten integraal gaan samenwerken. Dit vroeg om 
een herinrichting van het bestuurskantoor, een veranderingsproces waarin de dienstverle-
ning aangepast wordt aan de missie en visie.  

In het eerste kwartaal van 2014 is op basis van observaties, interviews en medewerker as-
sessments (ODC: odin development compass) een herinrichtingsplan gemaakt, waarbij 
nieuwe rollen en taken zijn beschreven. 

In het tweede kwartaal is de implementatie gestart in het daadwerkelijk operationaliseren 
vanuit nieuwe rollen en taken. Een veranderingsproces waarbij vanuit begeleiding en coa-
ching vooral een appél is gedaan op het eigen initiatief, motivatie en betekenisgeving aan 
het werk.  

De herinrichting van het bestuurskantoor is voorafgegaan door de al eerder ingezette we-
zenlijke rolverandering van de directies vanuit de besturingsfilosofie van de bestuurder. De 
implementatie van de integrale verantwoordelijkheid van schooldirecteuren, wordt ver-
sterkt en ondersteunt door de herinrichting van het bestuurskantoor.  

Het derde kwartaal stond in het teken van consolidatie van de ingezette veranderingen op 
het gebied van rollen en taken. In het vierde kwartaal lag de focus op het bestendigen en 
borgen van de eigen rol en het effectief samenwerken, waarbij feedback geven en ontvan-
gen een speerpunt was. Dit proces vergt tijd, maar groeit gestaag doch sterk en zal zich in 
2015 vanuit een stevig aangelegde fundering positief kunnen door ontwikkelen.  

Oprichting regiegroep 
Om de verbinding van de strategische doelen, het beleid en de werkelijke ontwikkelingen 
in het werkveld met de kinderen te bevorderen is de regiegroep opgericht. De oprichting 
van de regiegroep dient met name als brug in de ‘kloof’ tussen beleid en praktijk.  
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De regiegroep wordt voorgezeten door de bestuurder. De regiegroep wordt ondersteunt 
door de backoffice en is in het eerste half jaar begeleid door een procesbegeleider. Lid 
van de regiegroep zijn: de controller en 3 directeuren, die elk een portefeuille vertegen-
woordigen. De portefeuilles betreffen de domeinen van het Strategisch Beleidsplan: Leer-
omgeving, Educatief Partnerschap en Vakmanschap (inclusief Onderwijskundig Leider-
schap).  

Vanuit de regiegroep gerelateerd aan de portefeuilles en –houders is door de backoffice 
een nieuwe projectenstructuur opgestart. Met deze benodigde ontwikkeling is de reikwijd-
te van de herinrichting van het bestuurskantoor in de implementatiefase vergroot. De re-
giegroep is vanaf het vierde kwartaal de inhoudelijke regie van het DIRO gaan verzorgen, 
zodat dit belangrijke medium volgens de pijlers van het strategisch beleidsplan wordt inge-
richt en rekening houdt met alle planningen (Backoffice). De herinrichting van het DIRO is 
een groeiproces, dat zijn vervolg in 2015 zal krijgen, waarbij de directeuren meer en meer 
gaan voelen dat zij samen gaan zorgen voor een breed gedragen invulling van de strategi-
sche doelen.  

 
 

4.2.2. Huis op Orde 

 

Ontwikkeling Werkkostenregeling 
Besturen zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om een werkkostenregeling te hanteren. In 
samenwerking met administratiekantoor Groenendijk is gekeken naar de mogelijke vergoe-
dingen, die ondergebracht kunnen worden in deze werkkostenregeling. Hieruit is een con-
cept beleidsstuk ontwikkeld. In november is de laatste versie intern besproken met onder 
andere de GMR Werkgroep Financiën en voorlopig vastgesteld. Na instemming en advies 
van de GMR in het voorjaar zal de vaststelling, na eventuele wijzigingen, definitief worden 
gemaakt. Het totale bedrag van de werkkosten van 1,2% zal de fiscale loonsom niet over-
schrijden.  

Ontwikkelen mobiliteitsbeleid 
In de loop van 2013 heeft zich, mede ingegeven door de bezuinigingsdruk, een sterke wens 
ontwikkeld tot het formuleren van beleid aangaande de interne en externe mobiliteit van 
medewerkers. De ontwikkeling van een nieuw mobiliteitsbeleid is in overleg met de GMR 
echter in het eerste kwartaal van 2014 stopgezet. Door invoering van de nieuwe wet "Werk 
en Zekerheid" en de nieuwe cao Primair Onderwijs, worden andere mogelijkheden geboden 
om mobiliteit verder vorm te geven.  

Ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van interne mobiliteit hebben echter niet 
geheel stilgestaan. In het voorjaar van 2014 werd voor het eerst een SAKS-(interne) mobili-
teitsmarkt georganiseerd waar alle scholen waren vertegenwoordigd. Door het informele 
en het laagdrempelige karakter werd er druk genetwerkt in het kader van mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. De mobiliteitsmarkt was niet alleen toegankelijk voor LA-
leerkrachten, maar ook voor LB-leerkrachten. Medewerkers die gebruik maakten van mobi-
liteit, als ook degenen die zich wilden oriënteren op hun loopbaan, hebben een of meerde-
re gesprekken gehad. Doel van deze gesprekken was het bevorderen van zelfinzicht en on-
dersteuning bij het maken van (loopbaan) keuzes.  
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Ambitie  

Verbetering van onderwijsprocessen door samenwerking 
 
a. Inspelen op de ontwikkelingsvragen en rekening houden met de verschillen en om-

standigheden van kinderen vraagt om: afstemming in het opvoedend denken en han-
delen.  

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. 
 
 

4.3.1. Beweging 

 

Oprichting projectgroep VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)  
Voor- en Vroegschoolse Educatie begint op de Peuterspeelzalen of de kinderopvang en 
loopt door in de kleutergroepen van de basisschool. Het is een gemeentelijk gestuurd pro-
gramma 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 leer-
lingen hebben en met de afgesproken (gemeentelijk gestuurde) programma’s werken. Ech-
ter, het huidige VVE-beleid richt zich vooral tot de doelgroepkinderen, het gesubsidieerde 
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. 
Om aan deze vraagstelling te kunnen voldoen, is er een projectgroep VVE opgericht. Het 
doel van de projectgroep is om voor alle SAKS-scholen de beleidskaders en onderwijsbe-
hoeften rondom het jonge kind in kaart te brengen. 

Tevens draagt deze projectgroep zorg voor de voorbereiding en de coördinatie van het uit 
te voeren beleid. De projectleider heeft een sturende rol en brengt alle betrokkenen bij 
elkaar, zorgt dat op het juiste moment de beslissingen worden genomen en bewaakt de 
communicatie. Hiervoor is een projectplan opgesteld. De gehele aansturing van de pro-
jectgroep valt onder de pijler Educatief Partnerschap.  

  

4.3. Educatief Partnerschap   
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Klachtenregeling 
Het projectplan ‘Verbetering Klachtenregeling’ is in het tweede  kwartaal van 2014 van 
start gegaan. Het projectplan borgt een planmatige, transparante en duurzame brede in-
bedding van de klachtenregeling in de organisatie. Het projectplan is beschreven in een 
PDCA cyclus opdat per kwartaal een efficiënte transparante voortgangsrapportage beschik-
baar is. 

Gedurende het proces streeft de projectgroep naar goedkeuring en draagvlak binnen het 

bestuur, de GMR en het DIRO. 

In december heeft de GMR ingestemd met de klachtenregeling tot 1 juli 2015. Het CvB 
heeft de klachtenregeling tot 1 juli 2015 vastgesteld.  

De lijst interne contactpersonen is als aparte bijlage toegevoegd aan de klachtenregeling.  

De “Externe Vertrouwenspersoon” heeft voor de directeuren twee trainingen verzorgd. 

 
 

4.3.2. Huis op Orde 

 
Digitaal personeelsdossier 
Begin 2014 is een start gemaakt het digitaliseren van de personeelsdossiers. Het historisch 
bestand is door het administratiekantoor Groenendijk gedigitaliseerd en medewerkers 
hebben vanaf februari de mogelijkheid hun salarisstrook digitaal te ontvangen.  

Met het administratiekantoor Groenendijk is een documentenstructuur afgesproken en zijn 
de diverse rollen vastgelegd. Ook is er een presentatie gegeven aan de schooldirecties ten 
behoeve van het gebruik van het digitaal dossier en er is een handleiding beschikbaar voor 
het gebruik. In november is er een evaluatie geweest over het gebruik van het digitaal dos-
sier door de directeuren. Uitkomsten worden meegenomen om in het nieuwe jaar het ge-
bruik te optimaliseren en volledig te implementeren. 

Digitaal overdrachtsdossier 
Om de uitwisseling van leergegevens van leerlingen tussen het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs te bevorderen is in 2014 de Overstap Service Onderwijs (OSO) op veel 
scholen geïmplementeerd. Deze overstapservice vervangt het tot nu toe gehanteerde on-
derwijskundig rapport (OKR). Uit de evaluatie van de eerste digitale uitwisseling van leer-
linggegevens is gebleken dat er zowel knelpunten zijn in het PO als het VO. Niet alle scho-
len hebben in 2014 de uitwisseling via OSO gedaan. Op een aantal scholen is de uitwisse-
ling goed verlopen, maar op andere scholen minder goed. Niet alle VO scholen hebben dos-
siers via OSO opgevraagd. In december 2014 zijn alle scholen op de hoogte gebracht van de 
nieuwe overstapprocedure. Daarin staan de afspraken m.b.t. de overgang van het PO naar 
het VO. 

In 2015 wordt binnen SAKS een bijeenkomst gepland voor instructie uitwisseling via OSO. 
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4.4. 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.  
 
 

4.4.1. Beweging 

 
Centrale eindtoetsen 
Eind 2014 is de projectgroep Centrale eindtoetsen van start gegaan. Dit, omdat er door de 
overheid is besloten een eindtoets voor het primair onderwijs verplicht te stellen en SAKS 
zich tot op heden niet verantwoord heeft middels een centrale eindtoets. De projectgroep 
Centrale eindtoetsen bestaat uit een IB’er, twee leerkrachten en een directeur.  

De doelstelling van het project is het vinden van een Centrale eindtoets die past bij de 
SAKS scholen voor het schooljaar 2015-2016. 

Om deze doelstelling te behalen worden in het schooljaar 2014-2015 4 verschillende eind-
toetsen uitgeprobeerd op verschillende scholen van SAKS om zodoende een verantwoorde 
keuze te kunnen maken. Deze vier eindtoetsen zijn Route 8, IEP eindtoets, de CITO eind-
toets en Dia-taal. Deze laatste is nog niet door het ministerie goedgekeurd, maar zal naar 
verwachting begin 2015 worden genormeerd.  

Methode Onafhankelijk Toetsinstrumentarium (MOT) 
De komst van de verplichte eindtoets is aanleiding geweest om het gehele bovenschoolse 
toetsinstrumentarium, zoals gehanteerd bij de SAKS scholen, te evalueren en aan te pas-
sen. Eind 2014 is er een start gemaakt met de projectgroep MOT. De projectgroep bestaat 
uit drie IB’ers, een adjunct-directeur en een directeur. 

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een bovenschools methode onafhan-
kelijk toetsinstrumentarium dat richtinggevend en ondersteunend is voor de kwaliteitszorg 
op de scholen en dat ruimte biedt voor school specifieke invulling en dat voldoet aan de 
eisen die de inspectie van het basisonderwijs in dit verband stelt.  

Inmiddels heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van het gebruik van de verschillende 
toetsinstrumenten op de scholen van SAKS. De verwachting is dat dit project het lopende 
schooljaar zal worden afgerond.  

PvE digitale leer- en werkomgeving  
Middels het uitvoeringsplan Leeromgeving, dat in 2014 is opgesteld, wordt omschreven hoe 
alle bouwstenen uiteindelijk bijdragen aan de inrichting van een digitale leer- en werkom-
geving. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleidt dat er in 2014 nog niet begonnen is met 
het opstellen van PvE voor de digitale leer- en werkomgeving. De projectleider van digitale 
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leerlijnen heeft de focus gelegd op de opdrachtformulering. SAKS ziet dit als een belang-
rijke ontwikkeling op het gebied van onderwijs. 

SharePoint voor delen van documenten 
Om het vinden en delen van kennis en informatie binnen de organisatie te bevorderen, is 
gekozen voor de invoering van SharePoint. SharePoint is een veilige locatie voor het op-
slaan, organiseren, delen en gebruiken van informatie vanaf vrijwel elk apparaat. Het is 
een document management systeem van Microsoft, waarin middels eenvoudige zoekacties 
documenten kunnen worden gevonden. 

In 2014 is op alle scholen het gebruik van SharePoint geïntroduceerd. 2014 stond wat 
SharePoint betreft in het kader van het ontdekken en het eigen maken van dit systeem. 
Waarbij een aantal scholen al nadenkt over het efficiënter inrichten en gebruiken van dit 
systeem.  

Kurzweil 
Kurzweil is dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te 
laten zien wat ze werkelijk kunnen. Door technische omstandigheden is het niet gelukt om 
alle doelstellingen zoals beschreven in het implementatietraject te halen. Wel is een deel 
van de leerkrachten van SAKS in het tweede en derde kwartaal geschoold en zijn zij nu 
vaardig om dyslectische leerlingen de juiste begeleiding te geven. 

Daarnaast heeft SAKS nu in kaart welke leerlingen gediagnostiseerd zijn met dyslexie. Deze 
leerlingen krijgen persoonlijke inlogcodes voor het Kurzweil programma. Twee maal per 
jaar kunnen scholen nieuwe leerlingen aanmelden voor het gebruik van Kurzweil. 

 
 

4.4.2. Huis op Orde 

 

Europese aanbesteding schoonmaak 
Conform de wetgeving op Europese Aanbestedingen is het inkopen van de schoonmaak-
dienst van de scholen een dienst die dient te worden aanbesteed. Na een aantal aanbeste-
dingstrajecten op andere diensten te hebben doorlopen, is de schoonmaak van de scholen 
de volgende dienst die door SAKS wordt aanbesteed. 

Door de vele veranderingen binnen het bestuurskantoor is er vertraging opgelopen binnen 
dit project. De planning om per 1 januari 2015 te starten met een nieuw schoonmaak be-
drijf is niet behaald. Wel is in 2014 de ondersteuning bij de Europese aanbesteding georga-
niseerd. De eerste gesprekken zijn gevoerd en er is een planning gemaakt om per augustus 
2015 gereed te zijn. 

Inkooptool 
In 2014 was de ambitie geformuleerd om inkoopprocessen te centraliseren. Er zijn het af-
gelopen jaar in dat kader gesprekken gevoerd met verschillende partijen over de mogelijk-
heden van een centrale inkoopmodule. Door de verscheidenheid aan mogelijkheden is er 
lange tijd nagedacht over de precieze vraagstelling: “Waar moet deze inkooptool voor 
SAKS aan voldoen?” In het vierde kwartaal is het project daadwerkelijk van start gegaan. 
Er is voor gekozen om met een inkoopmodule te starten en alle mogelijke zaken die hier 
uit voortvloeien in 2015 op te pakken als nieuw project. De eerste gesprekken zijn gevoerd 
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en er is een planning gemaakt om per augustus 2015 voor alle scholen te kunnen starten 
met een centrale inkoopmodule. 

Uitbesteding technisch beheer ICT 
Informatietechnologie ontwikkelt zich momenteel erg hard. De oude manier van werken 
binnen SAKS, waarbij een eigen ICT afdeling deze ontwikkelingen volgde en zorgde voor 
een implementatie ervan op de scholen, is daardoor niet meer te handhaven. Het is on-
doenlijk om de eigen medewerkers op alle gebieden van technologische ontwikkelingen 
blijvend te scholen, waardoor op den duur een kennisachterstand ontstaat. In 2014 is 
daarom begonnen met het uitbesteden van het technisch beheer van het ICT-netwerk op 
alle SAKS scholen.  

Het ambitieniveau van SAKS maakt dat tevens hoge eisen worden gesteld aan het technisch 
beheer. Niet alleen dient het ondersteunend te zijn voor de huidige manier van werken, 
ook moet het flexibel kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Hierdoor is het af-
gelopen jaar zicht gekregen op een aantal belangrijke voorwaarden en korte termijn knel-
punten. Door gezamenlijk te werken aan deze knelpunten is de situatie daar waar mogelijk 
verbeterd. Tevens zijn de mogelijkheden besproken voor constructieve oplossingen op de 
langere termijn. 

Arbo: PAGO 
SAKS doet mee aan een pilot van het Vervangingsfonds in het kader van Periodiek Arbeids-
geneeskundig Onderzoek (PAGO) en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Tijdens de 
voorjaarsvakantie heeft er een gezondheidsbus gestaan bij basisschool De Regenboog, waar 
alle medewerkers van SAKS een medisch onderzoek konden ondergaan (o.a. longfunctie, 
uithoudingsvermogen, bloeddruk en cholesterol). De bevindingen en aanbevelingen kregen 
de medewerkers individueel toegezonden. De overall uitkomsten zijn geëvalueerd met 
projectgroep leden, de bedrijfsarts, en de regioadviseur van het Vervangingsfonds en heeft 
geleid tot een Plan van Aanpak dat de leerkrachten in de toekomst zal ondersteunen. In 
totaal hebben 70 medewerkers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waardoor de resul-
taten niet representatief geacht mogen worden voor het totale personeelsbestand. Wel 
heeft het onderzoek geleid tot een aantal opmerkelijke bevindingen. Zo wordt de, over 
algemeen hoog gevonden werkdruk onder de deelnemers, in hun beleving voor het grootste 
deel veroorzaakt door het gedrag van ouders en voor een minder, maar nog steeds groot 
deel door het gedrag van de leerlingen. Hoewel deze resultaten door het geringe aantal 
deelnemers  niet representatief geacht mogen worden, worden ze wel serieus genomen. 
Ze worden meegenomen in de plannen voor de SAKS Academie. Door in te zetten op de 
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten in het omgaan met ouders en het omgaan 
met verschillen onder leerlingen, wordt ingezet op het versterken van de leerkrachten op 
deze belangrijke competenties van de leerkracht. 

Arbo: RI&E 
Op alle scholen is in 2014 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Deze 
zijn afgerond en getoetst door de arbodienst. Er is een koepelrapportage gemaakt en deze 
is geëvalueerd met de preventiemedewerkers, afdeling facilitair beheer en de personeels-
adviseur. Uitkomsten zijn verwerkt in een Plan van Aanpak.  

Huisvestingsplan eerste fase 
Het eerste fase huisvestingsplan beschrijft de nieuwbouwprojecten tot en met 2017. Een 
van deze projecten is de nieuwbouw van de Matthiasschool. 
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Het eerste grondverzet van de nieuwbouw voor de Matthiasschool is in oktober geweest. 
Naar verwachting wordt de school begin 2016 opgeleverd, waarna de gemeente het beheer 
van de school overdraagt aan SAKS. 

Een ander nieuwbouwproject uit dit plan is de nieuwbouw voor de Wegwijzer. Voor de 
nieuwbouw van de Wegwijzer worden gesprekken gevoerd met de gemeente om de school 
te huisvesten in het Rondeel aan de Percivalstraat. Het gebouw was in gebruik als Kinder-
dagverblijf en zal geschikt moeten worden gemaakt voor primair onderwijs. 

Een derde nieuwbouwproject uit het eerste fase huisvestingsplan is nieuwbouw voor een 
brede school voor de Kardinaal de Jong. Voor dit project zijn nog geen gesprekken ge-
voerd. 

Huisvestingsplan tweede fase 
Het tweede fase huisvestingsplan is uitgewerkt en in oktober gepresenteerd aan het Colle-
ge van B&W van de gemeente Alkmaar. Door de fusie van de gemeente Alkmaar met de 
gemeente Graft-de Rijp, is de presentatie van het plan aan de gemeenteraad uitgesteld tot 
het voorjaar van 2015. 
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5. Resultaten 2014 

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 verscheiden-
heid in scholen met een meer traditioneel onderwijsconcept en ook scholen met een meer 
specifiek 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. 

Schakelklas 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.  

Ten opzichte van de leerlingtelling 1 oktober 2013 is op bestuursniveau het leerlingaantal 
van 2014 gedaald met 72 leerlingen. Deze wordt voor een groot deel veroorzaakt door de 
landelijke krimp binnen de SBO voorzieningen en de demografische krimp in de gemeente 
Bergen. Voor de komende jaren wordt een daling van het leerlingaantal op bestuursniveau 
verwacht. Deze daling volgt de dalende lijn van de schoolgaande kinderen in de gemeente 
Alkmaar. 

 

Scholen en Inspectie  
Jaarlijks krijgen de scholen van de inspectie een toezichtarrangementen toegewezen op 
basis van de eindopbrengsten op de onderdelen begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. 
Maatgevend hierbij is het gemiddelde van de scores van de leerlingen uit groep 8.  

SAKS gebruikt voor het meten van deze scores de CITO toetsen die halverwege het school-
jaar in groep 8 worden afgenomen. Met de komst van de door de overheid verplichte eind-
toets, zullen de scholen van SAKS een andere toets hiervoor moeten selecteren. Het 
schooljaar 2014-2015 hanteert SAKS voor de laatste keer de zogenaamde midden toetsen 
van groep 8.  
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Indien de opbrengsten boven de ondergrens van de inspectie liggen, wordt de school een 
basis-toezichtarrangement toegekend. De resultaten kunnen om verschillende redenen ook 
wel eens onder de ondergrens liggen. Dit kan een signaal zijn dat de school onvoldoende 
leerresultaten heeft bereikt, maar dat hoeft niet. Zo kunnen er toevalligerwijs een keer 
relatief veel zwakke leerlingen in een groep zitten die de gemiddelde score naar beneden 
trekken. Aan een eindscore die eenmaal onder de ondergrens ligt kan daarom niet direct 
de conclusie worden verbonden dat dit ligt aan de kwaliteit van de school. De school be-
houdt dan ook het basisarrangement, maar krijgt daarbij wel een attendering. Liggen de 
eindscores over een periode van drie jaar twee keer onder de ondergrens, dan krijgt een 
school een waarschuwing. Bij een derde opeenvolgend jaar is de factor toeval uitgesloten 
en komt de inspectie langs voor een grondig kwaliteitsonderzoek en kan het basistoezicht-
arrangement worden aangescherpt.  

SAKS heeft geen scholen met een verscherpt toezichtarrangement. De inspectie heeft alle 
scholen een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen 
heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.  

Bestuurlijk gesprek  
In het bestuurlijk gesprek met de inspecteur 
worden jaarlijks alle scholen besproken. 
Tevens wordt stil gestaan bij de actuele 
ontwikkelingen binnen het bestuur en binnen 
het inspectietoezicht. Dit jaar is lang stilge-
staan bij de veranderingen die zich voordoen 
in het inspectietoezicht. Waar de inspectie 
tot op heden voornamelijk risico gestuurd 
toezicht hield, gericht op opbrengsten, 
wordt in de toekomst meer aandacht be-
steed aan ‘het verhaal van de school’. Scho-
len krijgen hierbij meer ruimte om aan te 

geven wat zij zelf verstaan onder een goede school en op welke manier zij dat gestalte 
geven. De inspectie zal zich niet langer beperken tot het beoordelen van scholen in termen 
als ‘zeer zwak’, ‘zwak’ of ‘voldoende’. Ook wordt het mogelijk dat een school als ‘goed’ 
wordt beoordeeld. 

Overige thema’s die besproken zijn in het bestuurlijk gesprek zijn de ontwikkelingen in het 
samenwerkingsverband, de bestuurlijke focus op het vergroten van het vakmanschap en de 
komst van de nieuwe cao. Tevens is stilgestaan bij de het feit dat bovengenoemde op zich-
zelf losstaande ontwikkelingen, inclusief de veranderingen op het gebied van inspectietoe-
zicht, goed aansluiten op elkaar en elkaar in de toekomst zullen gaan versterken. Hiermee 
wordt een forse kwaliteitstoename van het onderwijs verwacht op alle SAKS scholen en is 
de ambitie dat op termijn alle scholen als ‘goed’ worden beoordeeld door de inspectie, 
waarbij een aantal scholen zelfs ‘excellent’ kunnen verkrijgen. 

 
Tevredenheidsonderzoek 
Een belangrijk onderdeel van de systematiek voor kwaliteitszorg is het uitvoeren van te-
vredenheidsonderzoeken. Het tevredenheidsonderzoek voor ouders, leerlingen en mede-
werkers is eind tweede kwartaal op alle scholen uitgevoerd door Bureau voor Periodiek 
Onderzoek (BvPO). Deze onderzoeken hebben voor de scholen bruikbare rapportages opge-
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leverd. Ook is een bestuursrapportage van de resultaten gemaakt, met onder andere de 
volgende uitkomsten: 

Medewerkers zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen  
De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de medewerkers met hun 

school. Het gemiddelde rapportcijfer dat personeelsleden in de referentiegroep aan hun 

school geven is 7,6. De scholen van SAKS scoren daar onder met een gemiddelde van 7,3. 

De waardering van de medewerkers voor de scholen van SAKS is daarmee 'ruim voldoende'.  

Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen  
De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de scholen 

van hun kinderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun 

kind geven is 7,5. De scholen van SAKS scoren (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 

7,2. De waardering van de ouders voor de scholen van SAKS is daarmee 'ruim voldoende'.  

Leerlingen zijn over het algemeen zeer tevreden over de scholen  
De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de leerlingen met hun 

school. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8,0. 

De scholen van SAKS scoren (nagenoeg) gelijk met een gemiddelde van 7,8. De waardering 

van de leerlingen voor de scholen van SAKS is daarmee 'ruim voldoende'. 

Brede scholen 
Gemeentelijk beleid 
Landelijk zijn Integrale Kindcentra (IKC’s) volop in ontwikkeling, in het kader van de wet 

OKE. In het integraal huisvestingsplan is door de schoolbesturen tevens benadrukt dat het 

wenselijk is om te verkennen wat IKC’s in Alkmaar kunnen betekenen. 

Op 11 juni 2014 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alk-

maar de principe uitspraak gedaan om de peuterspeelzalen om te vormen naar peuterop-

vang (onder de wet OKE), met het doel te komen tot IKC’s. 

In het najaar van 2014 hebben de kernpartners in de gemeente in een aantal bijeenkom-

sten verkend wat de mogelijkheden zijn en wat de ambitie is ten aanzien van het realise-

ren van IKC’s in de gemeente Alkmaar. De ambitie was dit uiteindelijk te laten leiden tot 

een door alle partijen ondertekende intentieverklaring. Deze ambitie is in 2014 (nog) niet 

behaald. De partijen die in deze bijeenkomsten participeerden waren vertegenwoordigers 

van de Kinderopvang, het Onderwijs en de Gemeente. 

Subsidies (gemeente) 
Ieder jaar vragen de brede scholen binnen SAKS subsidies aan bij de gemeente Alkmaar. 
Deze lopen uiteen van subsidie voor de ouderkamer tot aan huiswerkbegeleiding. Hiervoor 
moet het proces vastgelegd en de verantwoording beschreven worden. 

Het is belangrijk om de subsidievoorwaarden van de gemeente goed te volgen. Zo maakt 
de gemeente bij bredeschoolsubsidies onderscheid tussen activiteiten onder schooltijd en 
na schooltijd en is de gemeente ook voorstander van een wijkgerichte aanpak. 

Huidige stand van zaken 
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In augustus 2014 heeft er o.l.v. Oberon een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij o.a. de 
huidige situatie op de brede scholen van SAKS geïnventariseerd werd.  

Op dit moment bieden alle SAKS brede scholen verrijkingsactiviteiten na schooltijd aan. Dit 
zijn activiteiten die open staan voor alle leerlingen van de school (en soms ook uit de wijk) 
en worden over het algemeen uitgevoerd door de aanbieders Artiance, Doe-wijzer en Sport 
X. Het gaat voornamelijk om activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport. 

Daarnaast zijn er brede scholen die voor een geselecteerde groep leerlingen verdiepingsac-
tiviteiten na schooltijd bieden,. Hier gaat het b.v. om extra begeleiding op het gebied van 
taal en huiswerkbegeleiding. Tot slot is er op een aantal brede scholen een ouderkamer. 
Deze is er om ouders meer bij de school te betrekken. 

Op dit moment zijn er binnen SAKS zeven door de gemeente gesubsidieerde brede scholen: 
. De Gondelier 
. De Regenboog 
. De Lispeltuut 
. De Kardinaal de Jong 
. De Wegwijzer 
. De Driemaster 
. St. Matthias 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Maatschappelijke ontwikkelingen en politieke keuzes zijn voor een aantal scholen aanlei-
ding geweest tot het heroverwegen van de wet op schooltijden. De wetswijziging biedt 
scholen (betere) mogelijkheden om de voor-, tussen- en naschoolse opvang te organiseren. 
Dit is ook de reden waarom een aantal scholen afgelopen jaar gestart is met het onder-
zoeken naar de mogelijkheden om de huidige schooltijden aan te passen. Uitgangspunten 
hierbij zijn: het creëren van rust in de klas doordat het weer-opstart-moment na de lunch 
en de lange pauze op deze manier verdwijnt. Kinderen blijven in het ritme en pakken het 
lesprogramma ’s middags makkelijker op. 

Basisschool de Driemaster is met ingang van 1 augustus 2014 met een continurooster ge-
start en basisschool de Burijn heeft afgelopen jaar het besluit genomen om met ingang van 
1 augustus 2015 met een continurooster te gaan werken.  

Netwerk Intern Begeleiders  
2014 is een jaar waarin veel in beweging gekomen is binnen het netwerk van de Intern Be-
geleiders. Dit, enerzijds door veranderingen binnen de organisatie (strategisch beleidsplan) 
en anderzijds door de invoering van passend onderwijs en de nieuwe CAO (waarvan het 
onderhandelingsakkoord is goedgekeurd in september 2014). Het IB-netwerk is in lijn met 
deze veranderingen mee veranderd. Een afvaardiging van IB’ers onder heeft onder leiding 
van een deskundig procesbegeleider, nagedacht over herinrichting van het IB-netwerk. 
Overkoepelend thema is het eigenaarschap en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
een relevante invulling van de bijeenkomsten waarin de IB‘ers bij elkaar komen in hun 
spaarzame tijd. 

Concrete doelen die daarbij door hen zelf gesteld zijn:  

- beperkte, gerichte en betekenisvolle agenda; 
- tijd voor intervisie; 
- een duidelijke relatie tussen de agenda en het jaarplan; 
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- voldoende anticiperen op toekomstige zaken; 
- goed voorzitterschap, dat uitnodigt tot een actieve participatie van alle deelnemers 

(bijvoorbeeld door gebruik van actieve werkvormen); 
- Maatjesleren. Om georganiseerd gebruik te maken van elkaars vakmanschap zijn er 

maatjes gevormd die bij elkaar op schoolbezoek gaan.  
 

Terugkerende thema’s: 
- Rol van de Intern Begeleider: verschuiving van een coördinerende rol (en soms zelfs 

administratieve rol) naar een coachende rol.  
- Passend onderwijs:  

Vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 zijn alle 
scholen (behalve De Vlindertuin) georganiseerd in wijkteams. Elk wijkteam wordt 
ondersteund door een onderwijsexpert. Binnen de wijk wordt door de onderwijsex-
pert intervisie georganiseerd.  

- Passend Onderwijs: Invoeren groeidocument. Voor kinderen met een specifieke on-
derwijsbehoefte (niet vallend onder de basisondersteuning) is het handelingsgerich-
te groeidocument geïntroduceerd. 

- Vroegschoolse Voor Educatie (VVE); het IB netwerk ondersteunt de projectgroep 
met een afvaardiging hierin . 

- Kwaliteitszorg: De projectgroep verplichte Eindtoets maakt een keuze voor een 
Eindtoets die schooljaar 2015-2016 op alle SAKS scholen afgenomen zal worden. De 
IB’ers hebben hier een adviserende rol bij. 
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5.2 Personeel  

Personeelsbestand 
Op 1 januari 2014 waren 355 medewerkers in vaste dienst bij SAKS met een totale werk-

omvang van 251,4 fte. Daarnaast waren er ook medewerkers via een uitzendorganisatie op 

de scholen werkzaam. 

Op 31 december 2014 was de inzet op fte als volgt: 

 

 

Personeelssterkte per functiegroep

Functiegroep Totaal Fulltime Parttime

Directeur Aantal Personen 15 12 3

Bezetting (wtf)
 14,8863

Adjunct-directeur Aantal Personen 16 9 7

Bezetting (wtf)
 14,3243

A antal P erso nen 31 21 10

D IR B ezett ing (wtf )
 29,2106

Leraar LA Aantal Personen 255 43 212

Bezetting (wtf)
 170,5132

Leraar LB Aantal Personen 57 16 41

Bezetting (wtf)
 44,2296

Leraar A antal P erso nen 312 59 253

B ezett ing (wtf )
 214,7428

OOP Lesgebonden Aantal Personen 13 0 13

Bezetting (wtf)
 7,9886

OOP niet lesgebonden Aantal Personen 22 6 16

Bezetting (wtf)
 15,6245

OOP A antal P erso nen 35 6 29

B ezett ing (wtf )
 23,6131

T OT A A L A antal P erso nen 378 86 292

B ezett ing (wtf )
 267,5665

Personeelssterkte per geslacht

Geslacht Totaal Fulltime Parttime

Vrouw Aantal Personen 321 50 271

Bezetting (wtf)
 218,4843

M an Aantal Personen 55 36 19

Bezetting (wtf)
 49,0822
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Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn we gestart met 7,25 Fte minder ten opzichte 

van januari 2014.  

Er is veel gebruik gemaakt van de interne mobiliteit, tien personen hebben van locatie 

gewisseld. Er is ook veel gebruik gemaakt van de externe mobiliteit, door 10,93 Fte. Door 

de mobiliteit en de verschillende andere vormen voor ontslag is er vacatureruimte geko-

men. Voor +- 10 personen (5,95 Fte) die langdurig ziektevervanging hebben gedaan is er 

ruimte ontstaan binnen de vaste formatie. Ook hebben verschillende personen (3,12 Fte) 

een uitbreiding gekregen naast hun vaste formatie. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim percentage voor 2013 was 6,3%. Het verzuimpercentage van 2014 is met 

6,2% hier iets onder komen te liggen. Landelijk 2was het verzuim 6,6% in 2013. Samenvat-

tend: Er zijn een aantal langdurig zieken, deels werkgerelateerd. Met deze mensen zijn er 

intensief gesprekken gevoerd op diverse niveaus en zij hebben daar waar nodig tevens ex-

terne ondersteuning ontvangen. 

Het gemiddeld verzuimduur in kalenderdagen is 17 dagen. Hiermee zitten wij onder het 

landelijk gemiddelde van 22 dagen (2013). 

Het nul(ziekte)verzuim onder het personeel oftewel het aandeel werknemers dat het gehe-

le kalenderjaar niet heeft verzuimd, is bij SAKS 49,28%. Landelijk gezien was dit percenta-

ge in 2013 47,8% (2013). De cijfers voor 2014 zijn op het moment van schrijven nog niet 

bekend. 

 
 

                                            
2 Rapport verzuimonderzoek PO 2013 van Dienst Uitvoering Onderwijs, Ministerie van OC&W 

Personeelssterkte per leeftijdscategorie

Leeftijd cohort

Totaal 20/24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64

Aantal Personen 376 9 37 45 46 41 39 48 69 42

Bezetting (wtf)
 267,5665 6,7198 29,0729 32,6155 29,2555 27,2864 23,9851 33,8650 53,0437 31,7226
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Opleiders in school 
Het opleiden en leren bij SAKS waarbij de uitvoering verdeeld is over 4 opleiders in de 

school voldoet niet (meer) aan de huidige eisen. Dit schooljaar is gebleken dat de activitei-

ten van de opleiders zich vooral richten op studenten in plaats van de mentoren van de 

studenten. Bovendien voldoet SAKS niet aan de eis dat alle schoolopleiders moeten vol-

doen aan de (master) opleidingseisen, zoals is opgenomen in de convenanten met de ver-

schillende PABO‘s. Sinds 1 oktober 2014 een van de schooldirecteuren benoemd tot pro-

jectleider Opleiden en Leren. Dit is een deelproject onder de bouwsteen SAKS Academie. 

Hij heeft de opdracht gekregen om in 2014 de huidige situatie en de gewenste situatie in 

kaart te brengen.  

In het eerste kwartaal van 2015 ligt er een projectplan hoe het bestuur tot een breed ge-

dragen visie op opleiden en leren zal komen. Op basis daarvan wordt een partnerschap 

aangegaan met een of beide PABO’s in de regio om zodoende het opleiden en leren binnen 

de organisatie te versterken.  

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 

overheid gesubsidieerd project: ‘Samen professioneel sterk’. De projectleider, het bestuur 

en 1 van de opleiders in de school participeren elk vanuit hun eigen rol binnen dit project. 

We nemen deel aan dit project omdat het kansen biedt voor en aansluit bij de ontwikke-

ling van de SAKS Academie en het daaraan gekoppelde opleiden en leren binnen organisa-

tie. 

  

2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-09 2014-10 2014-12 Totaal

Man 4,33 7,16 6,04 7,05 7,40 6,73 6,50 3,41 6,56 6,70 6,18

Vrouw 5,28 8,74 6,62 6,51 5,86 6,05 4,76 4,93 6,74 7,59 6,24

< 25 0,27 1,38 0,00 0,54 0,39 0,00 0,00 0,33 0,36 0,16 0,35

25 - 34 3,50 8,54 7,30 5,43 2,39 1,43 1,29 1,38 5,10 5,19 4,03

35 - 44 5,26 8,78 7,02 5,68 7,14 7,28 4,08 2,74 6,19 6,90 5,98

45 - 54 6,50 11,04 9,90 11,01 10,08 8,73 7,53 8,52 10,08 11,83 9,55

55 - 64 5,75 7,33 4,11 5,77 5,90 7,58 6,87 6,22 6,67 7,09 6,27

> 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deeltijd 4,62 7,23 5,73 5,63 5,89 6,62 4,77 4,29 6,55 6,98 5,81

Voltijd 6,31 11,40 8,48 9,07 6,78 5,11 5,82 5,49 7,07 8,53 7,24

DIR 5,38 9,35 8,37 8,63 8,38 8,62 10,59 8,92 9,19 8,28 8,91

OOP 1,93 7,37 4,30 7,63 11,37 11,29 8,95 7,74 10,27 17,26 9,19

OP 5,44 8,46 6,52 6,23 5,23 5,26 3,83 3,79 6,04 6,34 5,55

01 t/m 04 1,98 2,50 0,30 5,45 9,59 6,98 4,51 0,25 2,69 3,03 3,66

05 t/m 09 6,43 9,72 7,04 6,80 5,63 6,05 4,96 4,76 7,14 7,76 6,48

10 t/m 12 2,85 6,95 6,64 6,57 6,80 6,45 5,58 5,28 6,56 6,26 6,11

13 t/m 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 6,16

5,10 8,45 6,51 6,61 6,15 6,18 5,09 4,65 6,71 7,43 6,23Totaal 4,15 7,81

6,69

Salaris 

categorie

1,94 4,17

3,87 7,67

5,25 8,39

0,00 23,33

Functie 

categorie

10,41 10,82

8,46 15,03

2,84

6,97

0,00 0,00

Omvang
3,57 7,87

5,54 7,68

Leeftijd 

klasse

0,45 0,00

1,35 5,96

2,93 7,98

7,19 12,36

5,20

4,86 7,59

3,98 7,86

Ziekteverzuim per maand per categorie

Verzuimpercentage

2014-08 2014-11
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Kerstmarkt 
Op woensdag 17 december vond er in het PCC gebouw aan de Vondelstraat de inmiddels 

bekende Kerstmarkt plaats. Behalve dat er natuurlijk naar eigen smaak en inzicht verschil-

lende cadeaus konden worden aangeschaft, met de door het bestuur verstrekte bonnen, 

was het tevens even een mooie gelegenheid om ook teamleden buiten de eigen schoolor-

ganisatie in een gezellige Kerstsfeer te spreken. 

De initiatiefnemers hadden ervoor gezorgd dat er een flinke verscheidenheid aan plaatse-

lijke ondernemers was uitgenodigd zodat er keuze genoeg was. De teamleden van de scho-

len waren in groten getale aanwezig en konden met hun bonnen ook het goede doel, dat 

dit jaar Stichting Hogar was, ondersteunen. Deze stichting is bezig met het bouwen van 

een basisschool in Colombia met de verworven gelden. 
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5.3 Financieel resultaat 2014 

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. 

In 2014 zijn er voor het eerste, tweede en derde kwartaal rapportages gemaakt voor het 

College van Bestuur, Raad van Toezicht en de GMR. In deze rapportages werd de voortgang 

van de projecten onder de pijlers “Onderwijskundig leiderschap & Vakmanschap”, “Educa-

tief partnerschap” en “Leeromgeving” beschreven. De resultaten op de beleidsterreinen 

Leerlingen, Onderwijskwaliteit, Ziekteverzuim, Formatie, Exploitatie en Investeringen zijn 

ook een onderdeel geweest. 

De directeuren hebben maandelijks een financiële analyse gemaakt over hun scholen. Deze 

was gericht aan het College van Bestuur, maar voornamelijk om de directeuren  te leren 

om inzicht te krijgen in de financiële situatie van hun  scholen.  
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5.4 Facilitair Beheer 

Energie 
In verband met het aflopen van het huidige energiecontract, is met de gemeente Alkmaar 

overleg geweest over de collectieve Europese aanbesteding van elektra en gas voor de 

scholen. Het collectief bestaat in dit verband uit gemeentes en maatschappelijke organisa-

ties in en rond de gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar is penvoerder en de firma 

Source4Energy is geselecteerd als dienstverlener tweedelijnsondersteuning bij het con-

tractbeheer. SAKS heeft de gemeente Alkmaar mandaat verstrekt voor deelname aan de 

Europese Aanbesteding voor aardgas en elektriciteit, de keuze van leverancier(s) en het 

vastleggen van de leveringstarieven. De Europese Aanbesteding zal plaats vinden in 2015 

en met ingang van 2016 tot en met 2019 zal de SAKS deelnemen aan de inkoopcombinatie 

met de mogelijkheid op verlengingsopties. 

Decentralisatie Buiten onderhoud 
De overheid heeft besloten de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud, wat tot 

2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente viel, over te hevelen naar de 

schoolbesturen. Met de gemeente Alkmaar is overleg geweest over deze overdracht van 

het buitenonderhoud naar de schoolbesturen. De decentralisatie is per 1 januari 2015 defi-

nitief doorgevoerd. De financiering voor het buitenonderhoud vanuit het Rijk wordt vanaf 

dat moment van de gemeente naar SAKS overgedragen. Er zal nog wel een verrekening 

plaats moeten vinden voor het onderhoud van de bruikleenscholen en de scholen in het 

beheer van de gemeente. Dit betreft de basisscholen: de Burijn, de Gondelier, de Vlinder-

tuin, het Kompas, de Driemaster, de Lispeltuut en de Matthieu Wiegman. De gemeente 

blijft voor deze schoolgebouwen verantwoordelijk voor de uitvoering van het buitenonder-

houd. 

De definitieve invulling van de wetgeving over de decentralisatie is nog niet bekend. 

Staat van onderhoud 
Met de schooldirecteuren zijn afzonderlijk gesprekken gevoerd over de staat van het on-

derhoud aan onderwijshuisvesting en de facilitaire dienstverlening. Het geplande onder-

houd 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. Deze 

gesprekken zullen nu jaarlijks worden gepland. 

Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en VVHO Projecten 
In 2014 zijn de projecten, op basis van de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) en de 

toekenningen van de projecten op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting On-

derwijs (VVHO) van de gemeente en zoals bij bestuursbesluit vastgelegd, uitgevoerd bij de 

scholen. Een aantal projecten lopen over de jaarwisseling heen en worden in 2015 afge-

rond. 

Een belangrijk project is in de tweede helft van het jaar uitgevoerd en zal nader worden 

toegelicht. De St. Adelbertus Blekerskade is na jaren overleg en voorbereiding gereno-

veerd. De leerlingen van de St. Adelbertus zijn in de zomervakantie verhuisd naar de leeg-
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staande basisschool de Alk. Hierdoor kon de aannemer zijn werkzaamheden beter inplan-

nen en is de overlast tot een minimum beperkt. Het monumentale gebouw is aan de bui-

ten- en binnenzijde volledig gerenoveerd. De gemeente heeft hier financiële medewerking 

verleend onder voorwaarde van cofinanciering door SAKS. 

Het beheer van basisschool de Lispeltuut is, op verzoek van de gemeente Alkmaar, voor 

een jaar waargenomen door de SAKS in verband met de opheffing van Stichting Servicepunt 

Alkmaar en de daarmee gepaard gaande opheffing van de Multi Functionele Accommodatie 

(MFA). Voor 1 januari 2015 zou er binnen de gemeente meer duidelijkheid zijn over de 

toekomst van het gebouw met betrekking tot de definitieve vorm en inrichting van de 

school. De gemeente heeft aangegeven de afgesproken datum niet te halen in verband met 

de gemeentelijke fusie en heeft ons verzocht het beheer te verlengen tot 1 mei 2015. De 

gemeente verwacht dan meer duidelijkheid over de invulling van het gebouw te kunnen 

verschaffen. 

Duurzaamheid 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam en innovatief on-

dernemen. Bij de RVO wordt door de specialist huisvesting van SAKS een begeleidingstra-

ject gevolgd, met als doel ondersteuning te krijgen bij het opstellen van een duurzaam 

huisvestingsplan en duurzame MOP’s voor onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt een lei- 

draad ontwikkeld voor het verduurzamen van onderwijshuisvesting. 
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6.  Ontwikkelingen 

6.1 Strategisch Beleidsplan 

Het jaar 2014 is ingeluid met de lancering van het nieuwe strategisch beleidsplan 2014-

2017. In dit strategisch beleidsplan staat De Beweging naar SAKS2020 centraal, waarmee 

bedoeld wordt dat scholen zich gaan ontwikkelen als scholen die leerlingen voorbereiden 

op de toekomst. Misschien klinkt dat raar, omdat scholen dat toch feitelijk altijd behoren 

te doen. SAKS meent echter dat dat niet langer het geval is, omdat de wereld in de toe-

komst iets anders vraagt van onze kinderen, de wereldburgers van de 21ste eeuw. 

Een belangrijke periode van transitie in het onderwijs is aangebroken. Onderwijsorganisa-

ties zullen zich in de komende decennia allemaal moeten heruitvinden en herdefiniëren. 

Doen we nog steeds de goede dingen? SAKS is deze weg al ingeslagen. Parallelle ontwikke-

lingen, zoals de invoering van de wet Passend Onderwijs, de invoering van de nieuwe Wet 

Werk en Zekerheid, de komst van een nieuwe cao en de veranderingen in het toezicht op 

het onderwijs, ondersteunen deze reeds ingeslagen weg. 

Focus op professionele ruimte 
Een belangrijk uitgangspunt waarop het strategisch beleidsplan is gebaseerd, is dat er goed 

onderwijs wordt gemaakt door de leerkrachten en dat stevig onderwijskundig leiderschap 

daarvoor een noodzakelijke randvoorwaarde is. Kortom: de directe invloed op het creëren 

van goed onderwijs vanuit het bestuur of een staforganisatie is beperkt. Besturen zijn ver-

antwoordelijk voor het realiseren van goed onderwijs, maar zijn daarvoor afhankelijk van 

de kracht van de leerkracht en de schoolleider. Zij doen er dus verstandig aan om volop in 

te zetten op het versterken van het vakmanschap op de scholen en plaats te maken voor 

de professionele ruimte van de leerkracht en de schoolleider om dat vakmanschap ten vol-

le te benutten. Top down sturing wordt afgebouwd en de invloed van de werkvloer in be-

sluitvorming wordt vergroot.  

Focus op vakbekwaamheid 
Dit betekent een grote cultuurverandering, die alleen tot stand kan komen als de professi-

onaliteit in de organisatie van hoog niveau is. De inzet op het vergroten van het vakman-

schap zal de komende jaren dan ook fors zijn. In 2014 zijn randvoorwaardelijke stappen 

gezet om te kunnen komen tot een goede infrastructuur voor opleiden binnen de scholen. 

De kick off van de SAKS Academie was in dat kader een belangrijk hoogtepunt. Met de ver-

dere inrichting is bewust nog even gewacht op de komst van de nieuwe cao. Niet alleen 

voorkomen we daarmee dubbel werk, ook zal de nieuwe cao ons helpen vorm te geven aan 

de gewenste infrastructuur voor deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en de 

schoolleiders. 
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6.2 Risicoanalyse 

SAKS heeft in feb 2015 een uitgebreide risicoanalyse gedaan in samenwerking met Edu-

namics. Hiervoor het instrument van de PO-raad volledig doorlopen. SAKS is hiermee flink 

aan het werk gezet om alle mogelijke interne en externe factoren in beeld te krijgen die 

de onderwijsdoelstelling kunnen bedreigen. 

Het risicomanagementmodel van de PO-Raad geeft inzicht in een risicoprofiel. Er wordt 

hierbij vooral gekeken naar factoren die de doelstellingen van uw organisatie bedreigen, 

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 risi-

co 

urgent risico 

Bestuur en 

Organisatie 

9 6 3 0 

Onderwijs en 

identiteit 

8 5 3 0 

Financiën 12 11 1 0 

Personeel 11 8 2 1 

Huisvesting, 

facilitaire 

dienstverlening en 

ICT 

11 11 0 0 

Totaal 51 41 9 1 

   Tabel “Netto risicoprofiel”  

Domein Totaal aantal 

adequaat 

afgedekte risico's 

laag risico middelgroot risico urgent risico 

Bestuur en 

Organisatie 

3 1 2  0 

Onderwijs en 

identiteit 

2 1 1 0 

Financiën 3 2 1 0 

Personeel 8 6 1 1 

Huisvesting, 

facilitair en  ICT 

2 2 0 0 

Totaal 18 12 5 1 
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Er zijn 51 risico’s geïdentificeerd die de (onderwijskundige)doelstellingen van SAKS kunnen 

bedreigen. Van het totaal aan risico’s (51) zijn de meeste risico’s (33) afgedekt.  

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. SAKS heeft een aantal beheersmaatregelen vastgesteld waarbij het 

streven is deze zo snel mogelijk te implementeren om de belangrijkste risico’s (1 urgent, 5 

middelgroot) voor het eind van het jaar volledig adequaat af te dekken. 

Conform de eisen zoals benoemd in BW2, titel 9 worden hieronder de voornaamste risico's 

concreet benoemt, met daar onder de beheersmaatregelen. 

Urgent risico – personeelformatie  
Middelgroot risico – personeelbeleid  

Op locatieniveau hebben de schooldirecteuren de bevoegdheid om zelf invulling te geven 
aan het personeelbudget. Ze gaan hier momenteel goed mee om, er is op dit moment geen 
sprake van een groeiende personeelformatie. De mogelijkheid bestaat echter wel om meer 
mensen aan te nemen op locatieniveau zonder dat het bestuur hierop direct, slecht ach-
teraf kan sturen. Waardoor de personeelsformatie harder zou kunnen groeien dan gepland. 

Advies 

Zo spoedig mogelijk een aangepast/nieuw personeelsbeleid vaststellen: 

 Waarin de doelen duidelijk zijn en in lijn met strategische keuze van het SAKS zoals be-
schreven in o.a. de uitvoeringsplannen. 

 Gedragen is door zowel de GMR als de MR 

 Inbouwen van zogenaamde check op bestuursniveau voordat op locatieniveau nieuw perso-
neel wordt aangenomen. Geen toezegging naar kandidaten voordat akkoord is van bestuur.   

 Hierop vooruitlopend direct reeds tijdelijke maatregel d.m.v. brief richting directeuren. 
 

Middelgroot risico - de ondersteuning kan onvoldoende bijdragen aan de kwaliteit van be-
stuur en management  
Middelgroot risico - Projecten  

Advies 

Om betere sturing te geven op resultaten stellen wij de volgende beheersmaatregelen voor:  

 De projecten bevatten niet allemaal een tijdsplanning met beoogde en gerealiseerde uren. 
Indien enerzijds inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel uren er voor project staan, anderzijds 
wat de beschikbaarheid is van de medewerkers, kan het bestuur afgewogen keuzes maken 

inzake het prioriteren van projecten,  gekoppeld aan inzet personeel.  

 De schooldirecteuren stellen een jaarplan op, zodat ze zelf regie houden over betrokken-
heid, waardoor directeuren zelf kunnen kiezen wanneer ze als projectleider willen funge-

ren. Dat vraagt commitment aan project(en), ook in het aantal uren.  

 Regiegroep stuurt op eigenaarschap van de directeuren. 

 SAKS is sterk in ontwikkeling, er wordt ingezet op een cultuurverandering. Niet alleen de 
resultaten van de kwartaalrapportages, maar het lerend vermogen van de organisatie is be-
lang. Eigenaarschap wordt niet belegd op bestuurskantoor maar binnen de organisatie. 
Door de schooldirecteuren als projectleider verantwoordelijk te maken voor realiseren 
planning van een project, waarbij ze afhankelijk zijn van andere delen van de organisatie, 
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wordt er grote besef gekweekt (cultuurverandering) van gezamenlijke verantwoordelijk-

heid. 

 

Middelgroot risico – De kwaliteit van de schoolleiders schiet te kort  

Advies 

Het bestuur stelt een visie op over de gewenste schooldirecteur vast met definitie van werkgever-

schap, profiel van schooldirecteur. Insteken op bepaald basisniveau bij het aannemen van nieuwe 

schooldirecteuren. 

 In de begeleiding & functioneringcyclus ondersteuning bieden, waarbij de personele ont-
wikkeling van de schooldirecteur belangrijke focus blijft. Hierbij zijn visie  op werkgever-
schap, eigenaarschap, 360 graden feedback, eigen verantwoordelijk voor eigen ontwikke-
ling en jaarplan belangrijke elementen. 

 Met zorgvuldigheid en inachtneming van de privacy maakt de bestuurder na de beoorde-
lingcyclus inzichtelijk bij welke schooldirecteuren de focus blijft op persoonlijke ontwikke-
ling dan wel of een juridisch traject onvermijdbaar is, zodat mogelijk financiële impact be-
ter te beheersen is.  

 

Middelgroot risico – ontoereikende onderwijsadministratie  

Advies 

Gezien de ernst van de aangetroffen administratie wordt aangeraden direct aanvullende beheers-

maatregelen te treffen: 

 Het risico van een slechte onderwijsadministratie onder de aandacht te brengen bij de 
schooldirecteuren en een handleiding meesturen met hierin kort en bondig eisen aan on-
derwijsadministratie. 

 Wanneer er een nieuwe schooldirecteur aantreedt, desgewenst vanuit de bestuurskantoor 
informatie en ondersteuning bieden. 

 In het najaar een materiedeskundige een inventarisatie laten maken in hoeverre de admi-
nistratie voldoet aan de eisen. Met advies binnen welke termijn dit op orde kan worden 
gemaakt door de schooldirecteur. De schooldirecteur kan hierin desgewenst  vanuit het be-
stuurskantoor extra in worden ondersteund.  
 

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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6.3 Continuïteitsparagraaf 

Leerlingaantallen 
Het aantal leerlingen is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 72 leerlingen. Voor 

de toekomst zal deze daling conform de prognose voortzetten. De grootste daling zit bij de 

Matthieu Wiegman (-72), Lispeltuut (-50) en Regenboog Meidoornlaan (-29); de overige 

scholen blijven stabiel of groeien.  

De Gondelier zal per 1 augustus 2015 fuseren met ’t Baeken. Binnen de begroting is reke-

ning gehouden met een daling van de leerlingaantallen vanwege de fusie. De groei van ’t 

Baeken heft deze terugloop weer op. 

Voor de Matthieu Wiegman wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden voor de toekomst 

zijn. 

 

 
Personele bezetting 
2015 start met een formatie begroting van 251,74 fte. In januari 2014 was de realisatie nog 

259 Fte en in 2013 274 Fte. Mede door de mobiliteitsregeling is dit een terugloop van bijna 

8 Fte in 2014. 

Voor 2015 is er een verlaging begroot van 9,89 Fte. Dit zal opgelost gaan worden door pen-

sionering, natuurlijk verloop en vrijwillige mobiliteit. 

 

 

Leerlingen 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

prognose prognose prognose

1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

totaal 4091 4087 4015 3994 3968 3960
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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 

Ad 3.1: De totale bekostiging van SAKS bestaat voor circa 97% uit de rijksbijdrage; 

deze bevat een personele en een materiële component. Door de verschuiving van de baten 

van het SWV van “Overige baten” naar “Rijksbijdrage” is dit percentage flink gestegen. 

In de begroting van 2015 zijn deze rijksbijdragen begroot op basis van de meest recente 

beschikkingen van het Ministerie van OC&W, voor zover van toepassing op het schooljaar 

2014-2015. De teldatum 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 zijn uitgangspunt geweest voor 

de berekening ervan. De bekostiging voor de materiële instandhouding vindt plaats per 

kalenderjaar en daarom is voor 2015 uitgegaan van een schatting op basis van het leerlin-

genaantal per 1 oktober 2014.  

Door een daling in het leerlingaantal loopt de rijksbijdrage de komende jaren terug. Door 

de structurele te verwachten baten vanuit het NOA akkoord wordt dit deels opgeheven. 

Toch wordt er in 2018 ruim 1 mln minder begroot op de rijksbijdrage.  

Ad 3.2: Onder deze post zijn de bijdragen van de gemeente opgenomen. De vergoe-

dingen voor de eigen gymzaal, brede school en het sportbureau zijn gelijk gebleven met 

vorig jaar. Voor de subsidie schakelklassen is er voor schooljaar 14-15 één schakelklas ex-

tra begroot. Voor de volgende jaren is hier niet meer van uit gegaan. Wel wordt er ver-

Financiën

realisatie 

2013

begroting 

2014

begroting 

2015

begroting 

2016

begroting 

2017

begroting 

2018

baten 3.1 Rijksbijdragen -20.602.291 -19.283.995 -20.325.678 -19.895.250 -19.523.667 -19.194.541

3.2 Overige overheidsbijdragen -247.743 -182.380 -186.469 -156.836 -156.836 -156.836

3.5 Overige baten -1.745.135 -1.423.434 -539.230 -514.093 -516.309 -519.625

Totaal baten -22.595.169 -20.889.809 -21.051.378 -20.566.179 -20.196.812 -19.871.003

lasten 4.1.1 Lonen en salarissen 17.556.891 15.828.039 16.091.946 15.786.776 15.463.716 15.266.175

4.1.3 Overige personeelslasten 1.178.271 922.157 1.078.746 764.573 685.567 574.092

4.1.4 Uitkeringen (-/-) -794.853 0 -139.529 -81.168 -7.006 0

4.2 Afschrijvingen 551.511 560.353 493.254 545.192 588.292 635.401

4.3 Huisvestingslasten 1.552.267 1.535.320 1.892.267 1.837.561 1.787.773 1.781.533

4.4 Overige instellingslasten 956.914 1.412.241 1.484.415 1.194.466 1.158.823 1.156.379

4.5 Leermiddelen 483.239 713.302 856.434 751.695 742.663 740.100

Totaal lasten 21.484.240 20.971.412 21.757.534 20.799.095 20.419.828 20.153.681

financiele baten & lasten 5. Financiele baten & Lasten -279.264 -80.000 0 0 0 0

Totaal financiele baten & lasten -279.264 -80.000 0 0 0 0

Eindtotaal -1.390.193 1.604 706.156 232.916 223.016 282.679

Kengetallen

realisatie 

2013

begroting 

2014begroting 2015begroting 2016begroting 2017begroting 2018

Rijksbijdrage van totale Baten 91% 92% 97% 97% 97% 97%

Salarislasten (incl. Uitkeringen) van Rijksbijdragen 81% 82% 78% 79% 79% 80%

Totale Personeelslasten van Rijksbijdragen 87% 87% 84% 83% 83% 83%

Personeelslasten van totale Lasten 84% 80% 78% 79% 79% 79%
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wacht dat bij de Wegwijzer de tweede schakelklas zal blijven, en dat bij de Kardinaal de 

Jong de schakelklas zal worden opgeheven. 

Ad 3.5: De overige baten bestaan uit opbrengsten uit verhuur lokalen, detachering 

van onze preventief Ambulant Begeleiders (PAB) en ouderbijdragen. Ten opzichte van de 

begroting van 2014 zijn deze baten met ruim 700.000 gedaald. Dit komt door het verschui-

ven van de baten van het SWV en het niet meer ontvangen van de vergoeding van Ronduit. 

Lasten 

Ad 4.1: Het grootste deel van de lasten bij SAKS (78 %) bestaat uit personele lasten.  

De personele lasten zijn uitgesplitst in de post “Lonen & salarissen”, “Overige personeels-

lasten” en “Uitkeringen (-/-)”. 

 

 

De personele lasten op schoolniveau zijn begroot op basis van bezetting per school, inclu-

sief de nieuwe plannen van de individuele scholen. De huidige bezetting (niveau september 

2014) is doorgerekend naar de loonkosten voor 2015 en de jaren erna. Daarbij is rekening 

gehouden met jaarlijkse periodieke verhogingen.  

De personele lasten bedragen in 2015 € 17 mln, ten opzichte van 2014 is dit ruim € 400.000 

hoger. De overige personele lasten, bestaan uit kosten voor de inzet van tijdelijk perso-

neel, arbo, nascholing en overige personeelskosten. De post is € 276.000 hoger dan in 

2014, dit is bijna volledig toe te schrijven aan het ophogen van het budget voor scholing. 



 

42 
 

Ad 4.2: De afschrijvingen zijn begroot op basis van de op dit moment bekende af-

schrijvingslasten en investeringen, de investeringsplannen van de scholen en de grondsla-

gen die hiervoor gelden binnen de scholen. 

Ad 4.3: De huisvestingslasten zijn voor een belangrijk deel begroot op basis van het 

jaarlijkse meerjarenonderhoudsplan. Vanaf 2015 komt hier door de decentralisatie ook het 

volledige buitenonderhoud bij, wat voorheen door de gemeente verzorgd werd. De huisves-

tingslasten bestaan verder uit kosten voor energie, water, schoonmaak en huur. Het meer-

jarenonderhoudsplan 2015 is de basis van de uitgaven ten laste van de onderhoudsvoorzie-

ning. Dit plan is onderbouwd met een planning voor de komende 20 jaar.  

Ad 4.4: Overige instellingslasten zijn de kosten voor Administratie & Beheer, Externe 

ondersteuning en overige uitgaven.  

Ad 4.5: Leermiddelen zijn de kosten die direct met de leerling verbonden zijn en 

ICT. Ten opzichte van 2014 zijn deze kosten gestegen door de stijging van de ICT kosten.  

Ad 5:   Binnen de Financiële Baten & Lasten zijn de rente-inkomsten en de bankkos-

ten opgenomen. Door de verkoop van de obligaties eind 2013 en de lage rentestanden bij 

de banken is er nog nauwelijks rendement. Voor 2015 en verder is er geen positief resul-

taat begroot. 
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Balans 

 
 

  

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

€ € € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

1.669.664 2.047.860 2.111.618 1.997.876 1.868.725

Financiële vaste activa

58.500 58.500 58.500 58.500 58.500

Vlottende activa

Vorderingen

1.895.479 1.895.479 1.895.479 1.895.479 1.895.479

Liquide middelen

6.421.739 7.159.621 8.046.309 9.100.597 10.229.957

10.045.382 11.161.460 12.111.906 13.052.452 14.052.661

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018

€ € € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

6.940.195 7.646.351 7.879.267 8.102.283 8.384.962

Voorzieningen

1.130.405 1.540.327 2.257.857 2.975.387 3.692.917

Kortlopende schulden

1.974.782 1.974.782 1.974.782 1.974.782 1.974.782

10.045.382 11.161.460 12.111.906 13.052.452 14.052.661
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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). 

Tot groot verdriet van de Raad van Toezicht, het bestuur en de medewerkers van SAKS is 

onze collega Anke Harteveld na een kortstondig ziekbed op 12 januari 2014 overleden. An-

ke is twee jaar lid geweest van de Raad van Toezicht en met haar veelzijdige kennis en 

ervaring als onderwijsbestuurder is zij voor SAKS van grote waarde geweest. Haar inzet en 

betrokkenheid worden zeer gemist. 

In de loop van 2014 is in de ontstane vacature voorzien door de benoeming van mevrouw 

M.M. (Margret) de Blanken-Hulsebosch tot lid van de Raad van Toezicht. Margret de Blan-

ken is jarenlang werkzaam geweest als directeur van een basisschool en werkt thans in een 

directiefunctie bij de Hogeschool Inholland.  

De samenstelling van de Raad van Toezicht is ultimo 2014 als volgt: 

K.A.J.E. (Klaas) Kirpensteijn, voorzitter   aftredend 2015 

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

J.A.P. (Hans) van de Leygraaf    aftredend 2017 

J.C. (Hans) Meijer      aftredend 2015 

Mw. M.M. (Margret) de Blanken-Hulsebosch  aftredend 2015 

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 

aanwezig: 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 

taken 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. 



 

45 
 

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. In 2014 zijn door de Raad in 

dat kader gesprekken gevoerd met enkele medewerkers en met de voorzitter van de GMR 

om een indruk te krijgen hoe het functioneren van het bestuur in de organisatie wordt er-

varen. 

Vergaderingen 
In het jaar 2014 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd: op 12 februari, 14 mei, 

17 september, 12 november en 17 december. Daarnaast heeft de Raad overleg gevoerd 

met de externe accountant en met de GMR. 

Ook bij de startbijeenkomst van de SAKS Academie was de Raad van Toezicht aanwezig. 

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 2013, de meerjarenplanning en de begroting 2015. 

Andere terugkerende gespreksonderwerpen waren de onderwijskwaliteit, het strategisch 

beleidsplan, de besturingsfilosofie, de planning & controlcyclus, het huisvestingsplan, de 

medezeggenschap en het tevredenheidsonderzoek. Tevens is gesproken over een fusie van 

enkele scholen. 

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 één van de scholen bezocht, waarbij de Raad door de directie 

werd geïnformeerd over de gang van zaken en waarbij op informele wijze wordt 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-
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instellingen, de VTOI. De leden van de Raad kunnen gebruik maken van het door de VTOI 

aangeboden opleidingsprogramma. 

In september 2013 heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd. Dit zal opnieuw ge-

schieden in het voorjaar van 2015. 

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 

onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afnemers. Mevrouw Mar-

gret de Blanken-Hulsebosch is in het verleden als directeur van een school bij SAKS in 

dienst geweest, maar heeft thans geen belangen die de onafhankelijkheid in de weg kun-

nen staan. 

De op voordracht benoemde leden vervullen hun functie zonder last of ruggenspraak met 

een voordragende partij. 

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 2015. 

Namens de Raad van Toezicht 

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

 

 

 

 

 

 

 

  



 

47 
 

8. Governance  
 
Klachtenmeldingen 
In 2014 is de klachtenregeling van SAKS geëvalueerd en herschreven. De GMR heeft inge-

stemd met deze klachtenregeling onder de voorwaarde dat er nog een verbeterslag op 

wordt gemaakt in 2015. Binnen SAKS wordt door directeuren zoveel als mogelijk preventief 

gewerkt aan het voorkomen van klachten. SAKS hanteert een open en leerbare houding ten 

opzichte van klachten. Klachten worden derhalve niet gezien als ongewenste gebeurtenis-

sen, maar als leermomenten. 

In 2014 zijn twee klachten ingediend bij de Landelijke klachtencommissie. Eén klacht is op 

vrijwel alle punten ongegrond verklaard en een klacht is nog in behandeling bij de geschil-

lencommissie. SAKS vindt het belangrijk om hiervan te leren en toch te kijken of de klach-

ten voorkomen hadden kunnen worden. Vaak zijn klachten het resultaat van onvrede, die 

veelal is veroorzaakt door een verstoorde communicatie. Door in te zetten op het trainen 

van directeuren, leerkrachten en interne contactpersonen op het gebied van klachtafhan-

deling en het voeren van gesprekken met ouders, wordt de preventieve inzet bij het voor-

komen van klachten van ouders versterkt.  

In 2014 is een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld binnen SAKS, mw. Petra Vervoort. 

Zij opereert in een samenwerkingsnetwerk met andere vertrouwenspersonen, waardoor de 

continuïteit bij eventuele ziekte goed gewaarborgd is. Directeuren kunnen preventief ad-

vies inwinnen bij de vertrouwenspersoon op basis van een ‘strippenkaart’.  

Jaarverslag vertrouwenspersoon 
Één 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, 

verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever c.q. het bestuur ten aanzien van de 

werkzaamheden van de externe vertrouwenspersonen. Ook is het jaarverslag bedoeld om 

inzicht te bieden in eventuele problemen binnen de organisatie met betrekking tot sociale 

veiligheid. 

Overzicht aantal klachten 
 
Periode 1 januari tot en met 31 december 2014 
 2014 2014 Lopend Afgehandeld 

 Klacht off. klacht   

Aard van de klachten:     

Seksuele intimidatie * -  - 

Racisme / Discriminatie - -  - 

Agressie en geweld - -  - 

Pesten 1 -  1 

Onderwijskundig - -  - 

School organisatorisch 7 - 1 6 

Totaal: 8 - 1 7 

*: Eén van de klachten m.b.t. schoolorganisatorische zaken kwam voort uit een incident 

waarbij een leerling deels ontkleed was gefotografeerd. 
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Klagers ingedeeld naar groep/sekse 
 Man Vrouw Totaal 

Groep:    

1 - - - 

2 1 - 1 

3 - 2 2 

4 - - - 

5 2 - 2 

6 1 - 1 

7 - - - 

8 - 1 1 

Leerkracht - 1 1 

Totaal: 4 4 8 

 

Meerjarenoverzicht 
 2014 2013 2012 

Aard van de klachten:    

Seksuele intimidatie -   

Racisme / Discriminatie -   

Agressie en geweld -   

Pesten 1   

Onderwijskundig -   

School organisatorisch 7   

Totaal: 8   

 
Conclusies 
SAKS heeft in het jaar 2014 belangrijke stappen gezet rondom het onderwerp sociale vei-

ligheid en de klachtenregeling. Tijdens de diverse bijeenkomsten die hebben plaatsgevon-

den, viel op hoezeer het onderwerp ‘leeft’ en belangrijk wordt gevonden. Ook bij het af-

handelen van casuïstiek ontmoetten de vertrouwenspersonen over het algemeen een wel-

willende en constructieve opstelling.  

Het is te vroeg om al te vaststaande conclusies te verbinden aan de inhoud van de inge-

diende klachten. Wel kan worden vastgesteld dat relatief veel klachten betrekking hebben 

op de communicatie omtrent schoolorganisatorische en onderwijskundige zaken. Het valt 

daarnaast op, dat de z.g. ‘strippenkaart’ grotendeels ongebruikt is gebleven.  

Het komt nog niet vaak voor dat schoolleiders 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 mo-

gelijk 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.  

Daarnaast achten de vertrouwenspersonen het een aanbeveling waard, onderling van ge-

dachten te wisselen over de begeleiding van, naar en tijdens de gymles. De dilemma’s 
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daaromtrent zijn geschetst in het hoofdstuk ‘Analyse’. In het afgelopen jaar hebben wij 

vastgesteld dat leerkrachten die de gymles verzorgen, en dan met name mannelijke, zich 

nogal eens onveilig c.q. ongemakkelijk voelen wanneer zij alleen de verantwoordelijkheid 

voor de groep dragen. Met name speelt dit bij het verkleden. Ook bleek ons dat deze leer-

krachten hierover vaak niet gemakkelijk durven te spreken en daarbij een taboe ervaren. 

Tevens wordt in deze situaties soms veel verantwoordelijkheid neergelegd bij de leer-

lingen, door hen aan te geven dat zij zich moeten melden wanneer er iets niet ‘correct’ 

verloopt in de kleedkamers waar verder geen toezicht wordt gehouden; dit terwijl wan-

neer je een ‘gepest’ kind vraagt wat de meest onveilige plek is geweest op een school, 

vaak de kleedkamer in deze genoemd wordt.  

De externe vertrouwenspersonen achten het wenselijk, dit onderwerp in alle openheid aan 

de orde te stellen. Indien hierbij de inbreng van de externe vertrouwenspersonen gewenst 

is, spreekt het voor zich dat zij zich hiertoe van harte beschikbaar stellen.  

Commissie van Beroep 
In 2014 zijn geen zaken ingediend bij de Commissie van Beroep. 

Belangenverstrengeling 
Om beweging tot stand te laten komen is een frisse blik van buiten af 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 

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 1.669.664 16,7 1.776.813 17,9

Financiële vaste activa 58.500 0,6 0 0,0

Vorderingen 1.875.731 18,7 1.911.344 19,3

Liquide middelen 6.421.739 64,1 6.222.048 62,8

10.025.633 100,0 9.910.205 100,0

PASSIVA

Eigen vermogen 6.920.446 69,0 6.875.279 69,4

Voorzieningen 1.130.405 11,3 1.017.120 10,3

Kortlopende schulden 1.974.782 19,7 2.017.806 20,4

10.025.633 100,0 9.910.205 100,0

31 december 2014 31 december 2013
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RESULTAAT 
Het resultaat over 2014 bedraagt €45.167 tegenover €1.390.192 over 2013. 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

2014 2014 2013

€ € € € €

Baten

(Rijks)bijdragen 20.002.560 19.283.995 718.565 20.602.291 -599.731

Overige overheidsbijdragen en subsidies 336.929 182.380 154.549 316.486 20.443

Overige baten 1.360.058 1.423.434 -63.376 1.687.800 -327.742

21.699.547 20.889.809 809.738 22.606.577 -907.030

Lasten

Personele lasten 17.136.740 16.750.196 386.544 17.490.575 -353.835

Afschrijvingen 592.604 560.353 32.251 562.919 29.685

Huisvestingslasten 1.610.351 1.535.320 75.031 1.535.006 75.345

Overige instellingslasten 2.356.653 2.125.543 231.110 1.907.362 449.291

21.696.348 20.971.412 724.936 21.495.862 200.486

Saldo baten en lasten 3.199 -81.603 84.802 1.110.715 -1.107.516

Financiële baten en lasten 41.968 80.000 -38.032 279.477 -237.509

Nettoresultaat 45.167 -1.603 46.770 1.390.192 -1.345.025
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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.   

2014 2013

Liquiditeit 4,20 4,03

(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Quick ratio 4,20 4,03

(Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 69,03 69,38

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

Solvabiliteit 2 80,30 79,64

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

Rentabiliteit 0,21 6,07

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

Weerstandsvermogen 26,25 24,75

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

Kapitalisatiefactor 46,11 43,29

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

Materiële lasten / totale lasten (in %) 21,02 18,63

Personele lasten / totale lasten (in %) 78,98 81,37
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Deel B: Jaarrekening 2014 SAKS 
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11. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

11.1  Algemene toelichting 

Activiteiten 
De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen (‘de Groep’) bestaan voor-

namelijk 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 
In 2014 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

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. 

Fusie 
Op 1 januari 2014 zijn Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen en Stichting Katholiek Basis-

onderwijs Bergen gefuseerd. In de jaarrekening is hiervoor de “pooling of interest”-

methode gebruikt. Dit betekent dat de geconsolideerde jaarrekening van SaKS en SKB van 

2013 wordt gebruikt als vergelijkmateriaal ten opzichte van de jaarrekening van 2014 van 

SaKS. Alsof de beide stichtingen in het verleden altijd al één zijn geweest. 

 

Algemeen 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor het be-

palen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 

activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

31-12-2013

SaKS SKB

SaKS en SKB 

geconsolideerd SaKS, na fusie

totaal activa 9.321.388 680.078 9.910.206 9.910.205

toaal passiva 9.321.388 680.078 9.910.206 9.910.205

totaal baten 21.669.767 925.402 22.595.169 22.606.577

totaal resultaat 1.221.664 168.529 1.390.193 1.390.192

31-12-2013
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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 

afronding op hele euro’s kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd. 

In 2014 is er verder aansluiting gezocht bij het EFJ-model. Om deze reden zijn er rubrice-

ringsverschillen ontstaan t.o.v. de jaarrekening 2013. Deze verschillen worden toegelicht 

op bladzijde 60 onder de staat van baten en lasten. 

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. 
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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 
objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel 
actief 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. 

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 
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 toekomsti-

ge jubileumuitkeringen gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te ont-

vangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. De berekening is geba-

seerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. Op grond van algemene ervaringscijfers 

en schattingen is hiervoor een bedrag opgenomen van € 550 per FTE. 
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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 

onderhoudskosten. 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. 

(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 
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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. 

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 2014 

(na verwerking resultaatbestemming) 

  

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Inventaris en apparatuur 604.612 601.000

Vervoermiddelen 12.363 18.724

ICT 502.496 573.937

OLP en apparatuur 550.192 583.152

1.669.664 1.776.813

Financiële vaste activa 2

Borgsom 58.500 0

58.500 0

Vlottende activa

Vorderingen 3

Ministerie van OCW 1.138.313 988.431

Overlopende activa 75.674 230.943

Overige vorderingen 661.744 691.970

1.875.731 1.911.344

Liquide middelen 4 6.421.739 6.222.048

10.025.633 9.910.205

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 6.778.798 5.686.789

Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 141.648 1.188.490

6.920.446 6.875.279

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 137.253 171.250

Overige voorzieningen 993.151 845.870

1.130.405 1.017.120

Kortlopende schulden 7

Crediteuren 295.594 257.178

Belasting en premie sociale verzekeringen 748.735 677.649

Schulden terzake van pensioenen 208.995 245.749

Overige kortlopende schulden 149.989 84.228

Overlopende passiva 571.469 753.002

1.974.782 2.017.806

10.025.633 9.910.205

31 december 2014 31 december 2013

31 december 2014 31 december 2013
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13. Staat van Baten & Lasten per 31 december 2014 

 

De rubriceringsverschillen die zijn ontstaan bij de realisatie 2013 t.o.v. de jaarrekening 
2013 zijn de volgende: 

1. De totale baten zijn in vergelijking met de jaarrekening 2013 € 11.408 hoger. Dit 
komt doordat de vrijval egalisatierekening nu bij de baten geboekt zijn. In 2013 
werd dit nog ten gunste van de afschrijvingen geboekt. 

2. De totale lasten zijn in vergelijking met de jaarrekening van 2013 € 11.622 lager. 
Dit komt merendeels door bovenstaande wijziging. Hiernaast is er voor € 213 aan 
kosten extra geboekt die in 2013 bij de Financiële baten en Lasten was geboekt. 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Baten 8

(Rijks)bijdragen 20.002.560 19.283.995 20.602.291

Overige overheidsbijdragen en subsidies 336.929 182.380 316.486

Overige baten 1.360.057 1.423.434 1.687.800

21.699.546 20.889.809 22.606.577

Lasten 9

Personele lasten 17.136.739 16.750.196 17.490.575

Afschrijvingen 592.604 560.353 562.919

Huisvestingslasten 1.610.351 1.535.320 1.535.006

Overige instellingslasten 2.356.653 2.125.543 1.907.362

21.696.347 20.971.412 21.495.862

Saldo baten en lasten 3.199 -81.603 1.110.715

Financiële baten en lasten 10

Financiële baten 43.446 90.000 283.997

Financiële lasten 1.478 10.000 4.520

Financiële baten en lasten 41.969 80.000 279.477

Resultaat 45.167 -1.603 1.390.192
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Analyse resultaten Jaarrekening 2014 

SAKS heeft in 2014 een positief resultaat van € 45.167. Dit is als volgt te verklaren: 

(Rijks)bijdragen In 2014 is er € 718.565 meer rijksbijdrage ontvangen dan begroot. Dit 

komt doordat de middelen van het samenwerkingsverband per augustus onder de rijksbij-

dragen vallen en niet meer onder de overige baten. Daarnaast is de personele bekostiging 

hoger door een groeibekostiging die niet begroot is. 

Overige overheidsbijdragen In 2014 is er € 154.549 meer Overige overheidsbijdra-

gen ontvangen dan begroot. In het voorjaar is er een extra schakelklas gestart waarvoor 

extra subsidie is ontvangen. 

Overige baten In 2014 is er € 63.337 minder Overige Baten ontvangen dan begroot. 

Er is meer ontvangen vanuit het vermogen van het SWV WSNS voor het boventallig perso-

neel. 

Personele lasten In 2014 is er € 386.543 meer Personeelslasten uitgegeven dan be-

groot. Op de Lonen & Salarissen (incl. sociale- en pensioenlasten) is 1,4 miljoen meer uit-

gegeven dan begroot. Hier komt € 848.205 aan vergoedingen van vervangingsfonds en UWV 

voor terug.  

Op de overige personeelslasten, waaronder nascholing en personele kosten op contractba-

sis, is € 201.633 minder uitgegeven dan begroot. Dit heeft men name te maken met het 

terugboeken van een reservering voor Vakantiegeld en eindejaarsuitkering. 

Afschrijvingen Over de afschrijvingen zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Huisvestingslasten Over de huisvestingslasten zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Overige instellingslasten In 2014 is er € 231.110 meer uitgegeven aan Overige Lasten 

dan begroot. In 2014 is er veel externe ondersteuning ingehuurd. Voor de ondersteuning bij 

de schoolplannen is ondersteuning ingehuurd door de scholen. Er is ondersteuning inge-

huurd bij de voorbereiding op de fusie tussen ’t Baeken en de Gondelier. Daarnaast heeft 

SAKS ondersteuning gehad bij de ontwikkeling van het bestuurskantoor specifiek en SAKS in 

het algemeen. 

Financiële baten & lasten In 2014 is er € 38.031 minder ontvangen aan Financiële Baten 

dan begroot. Door de daling van de rente bij de banken leveren onze liquide middelen niet 

meer op wat begroot is. 
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14. Kasstroomoverzicht over 2014 

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 3.199 1.110.715

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 9 592.604 562.919

- Mutaties voor voorzieningen 6 113.284 70.180

705.888 633.099

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 3 35.613 9.575

- Kortlopende schulden 7 -43.024 -21.570

-7.411 -11.995

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 701.676 1.731.819

- Ontvangen interest 10 43.446 283.997

- Betaalde interest -1.478 -4.520

41.968 279.477

Kasstroom uit operationele activiteiten 743.644 2.011.296

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- Investeringen materiele vaste activa 1 -485.455 463.885

- Mutaties financiele vaste activa Borgsom 2 -58.500 0

- Overige investeringen financiële vaste activa 0 -2.131.740

-543.955 -1.667.855

Mutaties liquide middelen 4 199.689 3.679.151

Beginstand liquide middelen 6.222.048 2.542.772

Mutatie liquide middelen 199.689 3.679.151

Eindstand liquide middelen 6.421.737 6.221.923

2014 2013
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15. Toelichting op de balans per 31 december 2014 

ACTIVA 

Referentie 1 Materiele vaste activa 

 
De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn economisch wel, doch juridisch geen 
eigendom 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 het bestuursver-
slag. 

 

De afschrijvingstermijnen liggen tussen de 4 en de 10 jaar. 

De inventaris, leermiddelen en computers zijn voor een bedrag van € 213.600 per school 
verzekerd.  

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Inventaris en apparatuur 604.612 601.000

Vervoermiddelen 12.364 18.724

ICT 502.496 573.937

OLP en apparatuur 550.192 583.152

1.669.664 1.776.813

Inventaris en  

apparatuur

Vervoers-

middelen ICT OLP Totaal

€ € € € €

Boekwaarde 31 december 2013

Aanschaffingswaarde 1.677.929 50.883 1.201.682 1.165.694 4.096.188

Cumulatieve afschrijvingen -1.076.929 -32.159 -627.745 -582.542 -2.319.372

601.000 18.724 573.937 583.152 1.776.816

Mutaties

Investeringen 156.206 0 210.654 118.595 485.455

Afschrijvingen -152.594 -6.360 -282.095 -151.555 -592.604

Mutaties boekwaarde 3.612 -6.360 -71.441 -32.960 -107.149

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

Boekwaarde 31 december 2014 604.612 12.364 502.496 550.192 1.669.664
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Referentie 2 Financiële vaste activa 

 

Deze borgsom is geherclassificeerd van de overlopende activa naar Financiële vaste activa 
in 2014. In 2013 staat dit bedrag onder (kortlopende) vorderingen. 

Referentie 3 Vorderingen 

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.  

31-12-2014 31-12-213

€ €

Borgsom 58.500 0

58.500 0

Borgsom

Borg tablets 58.500 0

58.500 0

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Ministerie van OCW 1.138.313 988.431

Overige vorderingen 661.744 691.970

Overlopende activa 75.674 230.943

1.875.731 1.911.344

Ministerie van OCW

Bekostiging OCW 1.138.313 988.431

1.138.313 988.431

Overige vorderingen

Gemeente inzake schade / ozb 10.816 95.089

Gemeente huisvesting 174.705 149.321

Vervangingsfonds inzake salariskosten 98.901 0

Overige vorderingen 377.322 447.560

661.744 691.970

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 75.674 230.943

75.674 230.943
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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. 

  

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Kasmiddelen 3.888 2.938

Banktegoeden 579.861 1.676.680

Spaarrekeningen 5.835.211 4.536.825

Overige 2.779 5.605

6.421.739 6.222.048

Kasmiddelen

Kas 3.888 2.938

3.888 2.938

Banktegoeden

Betaalrekening bestuur 1 579.861 1.442.884

Betaalrekening bestuur 2 0 233.796

579.861 1.676.680

Spaarrekeningen

ING zakelijke spaarrekening 1.750.341 2.533.847

Spaarrekening SKB 0 341.496

Rabobank vermogen sparen 1.671.869 1.661.482

ING spaarrekening 2.413.000 0

5.835.211 4.536.825

Overige

Kruisposten 2.779 5.605

2.779 5.605
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PASSIVA 

Referentie 5 Eigen vermogen 
 

Verloopoverzicht reserves 

 

Het College van Bestuur heeft besloten om de bestemmingsreserve personeel en de be-
stemmingsreserve nulmeting per 1 januari 2014 toe te voegen aan de algemene reserve 
(publiek). De reden is dat in het verleden deze reserves zijn opgebouwd en er niet meer 
bekend is om welke dit reden precies gedaan is. De Raad van Toezicht heeft dit besluit 
goedgekeurd. 

  

Saldo
Resultaat

Overige 

mutaties Saldo

1-1-2014 31-12-2014

Algemene reserve 5.686.789 45.167 1.046.842 6.778.798

Bestemmingsreserves publiek (A)

Reserve personeel 817.970 0 -817.970 0

Bestemmingsreserve nulmeting 228.872 0 -228.872 0

Statutaire reserve (stichtingskapitaal) 45 0 0 45

1.046.887 0 -1.046.842 45

Bestemmingsreserves privaat (B) 141.603 0 0 141.603

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 1.188.490 0 -1.046.842 141.648

Eigen vermogen 6.875.279 45.167 0 6.920.446
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Referentie 6 Voorzieningen 
 

 

Jubileum:  kortlopend deel < 1 jaar € 10.707 
   langlopend deel > 1 jaar € 126.546 

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

Groot onderhoud: kortlopend deel < 1 jaar € 348.690 
   langlopend deel > 1 jaar € 644.461 

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

  

Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rentemutatie Saldo

1-1-2014 31-12-2014

Personeel:

Jubilea 171.250 0 -30.190 -3.807 0 137.253

171.250 0 -30.190 -3.807 0 137.253

Overig:

Onderhoud 845.870 313.408 -166.127 0 0 993.151

845.870 313.408 -166.127 0 0 993.151

Voorzieningen 1.017.120 313.408 -196.317 -3.807 0 1.130.404
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Referentie 7 Kortlopende schulden 
 

 
 
Model G Verantwoording van subsidie zonder verrekeningsclausule 
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub A) 
 
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking: 

 
 De subsidie met kenmerk 644217 is door de docent volledig afgerond. 

 De subsidie met kenmerk 645077 is door de docent nog niet volledig afgerond. In 
augustus 2015 start zij met haar tweede jaar. 

 De subsidie met kenmerk 644314 is door de docent uiteindelijk niet gevolgd. Wij 
gaan er van uit dat de subsidie terugbetaald zal worden aan OC&W.  

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Crediteuren 295.594 257.178

Belasting en premie sociale verzekeringen 748.735 677.649

Schulden terzake van pensioenen 208.995 245.749

Overige kortlopende schulden 149.989 84.228

Overlopende passiva 571.469 753.002

1.974.782 2.017.806

Belasting en premie sociale verzekeringen

Loonheffing 432.594 678.130

Premies sociale verzekeringen 213.235 0

Premie vervangingsfonds / participatiefonds 102.907 -481

748.735 677.649

Overige kortlopende schulden

Vervangingsfonds inz. USZO-uitkeringen 4.245 0

Overige kortlopende schulden 145.743 84.228

149.989 84.228

Overlopende passiva

OCW niet geoormerkt: Overige subsidies 27.059 126.122

Nog te betalen vakantiegeld 538.402 570.000

Gemeente huisvesting 6.008 56.880

571.469 753.002

kenmerk datum

bedrag 

toewijzing

ontvangen 

t/m 

verslagjaar

geheel 

uitgevoerd 

en afgerond

nog niet 

geheel 

afgerond

lerarenbeurs LB LBP4 644217 jul-14 2.402 2.402 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

2014 2014 2013

€ € €

(Rijks)bijdragen

Vergoeding Personeel 14.153.997 13.946.779 14.195.270

Vergoeding rijksbijdrage SWV 323.127 0 0

Vergoeding Materiele Instandhouding 2.619.388 2.599.710 2.622.676

Vergoeding P&A 1.708.268 1.581.694 1.623.153

Vergoeding impulsgelden               316.764 232.525 0

Vergoeding prestatiebox           396.547 430.291 0

Vergoeding leerling gebonden financiering 251.986 234.692 0

Niet-geoormerkte subsidies 232.483 258.304 767.807

Overige subsidies Ministerie van OCW 0 0 1.393.385

20.002.560 19.283.995 20.602.291

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente: vergoeding declarabele kosten 183 2.500 0

Gemeente: 1e inrichting 0 0 39.758

Gemeente: subsidie schakelklas 179.507 129.150 162.495

Gemeente: vergoeding gymzaal      60.204 45.000 45.878

Gemeente: bijdrage verhuizingen        0 0 25.466

Gemeente: Binnenmilieu    0 0 12.965

Gemeente: overige vergoedingen 59.049 800 19.142

Gemeente: vergoeding brede school    37.986 4.930 10.782

336.929 182.380 316.486

Overige baten

Verhuur onroerende zaken 150.848 176.031 142.014

Baten schoolfonds 400 0 1.939

Samenwerkingsverband 720.831 996.889 455.386

Vrijval investeringssubsidie privaat 0 0 11.408

Ouderbijdragen 13.211 0 1.200

Overige baten personeel 139.500 0 91.513

Vergoeding REC    20.238 15.000 30.686

Vergoeding salaris detachering  55.078 1.000 565.632

Verg.onderlinge verrekening pers.sch.   0 119.979 0

Overige baten 259.952 114.535 388.022

1.360.057 1.423.434 1.687.800
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9 Lasten 

 

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Personele lasten

Lonen en salarissen 12.428.789 11.394.727 13.198.883

Sociale lasten 3.062.492 2.807.696 2.805.715

Pensioenlasten 1.773.140 1.625.617 1.910.615

Overige personele lasten 720.524 922.157 370.215

Uitkeringen (-/-) -848.205 0 -794.853

17.136.740 16.750.196 17.490.575

Lonen en salarissen

Salariskosten directie 2.238.565 1.664.707 1.637.061

Salariskosten OP 11.721.466 8.843.234 10.105.899

Salariskosten OOP 1.133.373 886.786 771.958

Salariskosten detachering               505.745 0 263.625

Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds 600.011 0 419.973

Salariskosten zw gerelateerde vervanging 210.809 0 0

Salariskosten Schakelklas             10.502 0 0

Salariskosten gemeente       11.519 0 0

Salariskosten PAB 33.708 0 0

Onkostenvergoeding via salaris 0 0 366

Salariskosten ouderschapsverlof 126.328 0 0

Correctie sociale lasten -3.062.492 0 0

Correctie pensioenen -1.773.140 0 0

Bijdrage pers. collectief IPAP     -29.933 0 0

BAPO kosten 641.673 0 0

Werkkosten PSA 60.655 0 0

12.428.789 11.394.727 13.198.883

Sociale lasten

Sociale lasten 3.062.492 2.807.696 2.805.715

3.062.492 2.807.696 2.805.715

Pensioenlasten

Pensioenlasten 1.773.140 1.625.617 1.910.615

1.773.140 1.625.617 1.910.615
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Personeelsbezetting 

 
Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam geweest.  

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Overige personele lasten

Nascholing 336.079 298.640 219.206

Mutatie VU/EJU -117.739 0 -69.000

Kosten Arbo 79.068 76.209 92.898

Dotatie voorziening jubilea 0 0 -9.750

Vrijval voorziening jubilea -3.807 0 0

Afdracht bovenschools 0 119.979 0

Overige personeelskosten 66.780 242.750 136.683

Salariskosten detachering 337.093 168.779 0

Werkkosten FA 23.050 15.800 178

720.524 922.157 370.215

Uitkeringen (-/-)

Uitkeringen (-/-) -848.205 0 -794.853

-848.205 0 -794.853

2014 2013

aantal Fte's aantal Fte's

DIR 29,26 29

OP 221,65 245

OOP 24,99 25

275,9 299
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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 2014 voor SaKS is € 165.901. Het weergegeven toepasselijke 
WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor top-
functionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de om-
vang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het 
WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% 
en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum . 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 
2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waar-
voor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevon-
den of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige func-
tionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

 

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

  

bedragen x € 1

2014                                        

W.J. van der Hoorn

2013                                        

W.J. van der Hoorn

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

Duur dienstverband in 2014 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 82.396 74.692

Belastbare onkostenvergoeding 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 13.366 11.907

Totaal bezoldiging 95.762 86.599

Toepasselijk WNT-maximum 165.901 164.551

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t.
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Toezichthoudende topfunctionarissen 2014 

 
De vergoeding voor mw. Beers, dhr. Meyer en mw. De Blanken voor 2014 zijn uitbetaald in 
2015 en zullen in het verslag van 2015 verantwoord worden. 
 
Vergelijkende cijfers 2013 

* Voor de heer Kirpensteijn zijn de vergelijkende cijfers WNT 2013 aangepast omdat abu-
sievelijk het bedrag inclusief BTW was vermeld voor de vergoeding. 
** Voor de heer Brouwer zijn de vergelijkende cijfers WNT 2013 aangepast omdat er onte-
recht een te hoog bedrag werd verantwoord dat niet overeen kwam met de uitbetaling. 
 
  

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.

bedragen x € 1

K.A.J.E 

Kirpensteijn

J.A.P. van de 

Leygraaf I.G.C. Beers J.C. Meyer A. Harteveld J. Brouwer

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

Duur dienstverband in 2013 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/6

Bezoldiging

Beloning 4.500* 2.500 2.500 2.500 2.500 1.250**

Belastbare onkostenvergoeding 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500 1.250

Toepasselijk WNT-maximum 12.341 8.228 8.228 8.228 8.228 3.404

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

 

Huisvestingslasten 

 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

OLP en apparatuur 151.555 131.586 130.603

ICT 282.095 265.251 272.610

Vervoermiddelen 6.360 6.360 6.360

Afschrijvingskosten inventaris/app.     152.594 157.156 153.346

592.604 560.353 562.919

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Huur huisvesting/terrein 266.934 293.721 290.715

Dotatie onderhoudsvoorziening 313.408 313.408 291.219

Onderhoud gebouw/installaties 122.137 70.500 101.857

Energie en water 372.313 304.714 301.536

Schoonmaakkosten 472.442 495.133 484.348

Heffingen 25.940 25.683 22.329

Tuinonderhoud 14.601 12.361 13.797

Bewaking en beveiliging 19.985 16.150 15.632

Overige huisvestingslasten 2.591 3.650 13.573

1.610.351 1.535.320 1.535.006
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Overige instellingslasten 

 
 

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 189.173 185.230 240.666

Accountantskosten ( controle jaarverslag ) 21.158 30.000 25.609

Accountantskosten overig 5.983 0 0

Telefoonkosten 144.456 66.444 75.334

Overige administratie- en beheer 600.125 342.000 167.236

960.895 623.674 508.845

Inventaris en apparatuur

Aanschaf kleine inventaris    17.223 9.975 15.668

17.223 9.975 15.668

Overige

Contributies 42.734 0 0

Kopieerkosten     60.123 121.400 133.579

Vakliteratuur 16.931 44.800 53.133

Kantoorbenodigdheden 2.296 4.300 4.415

Buitenschoolse activiteiten 83.268 43.062 70.923

Medezeggenschap 8.700 28.521 5.747

Verzekeringen 18.562 16.675 17.262

Afdracht expertisemiddelen SWV          375.685 399.564 443.908

Portikosten 2.778 3.020 2.294

Culturele vorming 52 0 0

Schooltest / onderzoek / begeleiding 51.823 63.450 66.438

Kosten eigen vervoermiddelen     3.569 2.500 2.441

Overige gemeente 904 0 0

Overige uitgaven 53.242 51.300 99.470

Lasten schoolfonds 13.611 0 0

734.277 778.592 899.610

Leermiddelen (PO)

Onderwijsleerpakket 341.095 327.100 293.612

Informatietechnologie 261.295 319.902 150.316

Kosten kindonderzoek     41.867 66.300 39.311

644.257 713.302 483.239

Totaal Overige instellingslasten 2.356.653 2.125.543 1.907.362
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10 Financiële baten en Lasten 
 

 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2014 2014 2013

€ € €

Financiële baten

Rentebaten 43.446 90.000 53.670

Overige financiële baten 0 0 230.327

43.446 90.000 283.997

Financiële lasten

Rentelasten 1.478 10.000 4.520

1.478 10.000 4.520

Totaal financiële baten en lasten 41.969 80.000 279.477
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17. Verbonden partijen 

Naam:   SWV Weer Samen Naar School 
Juridische vorm: Stichting 
Statutaire zetel: Alkmaar 

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

 

WSNS huur preventief ambulante begeleidingsuren in van SAKS. 

SWV Weer Samen Naar School is opgeheven per augustus 2014 en sindsdien geen verbonden 
partij meer. 

Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO2703 is opgericht per juni 2013. 

 

Alkmaar, juni 2015 
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 

SAKS is met de gemeente Alkmaar verplichtingen aangegaan voor het uitvoeren van de 
huisvestingsprojecten bij de scholen van SAKS.  

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.  

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 € 2.844 
De Driemaster  maandbedrag huur en energie € 3.367 
Het Kompas  maandbedrag huur en energie € 2.397 
De Burijn  maandbedrag huur en energie € 2.345 
De Gondelier  maandbedrag huur en energie € 2.285 

Duurzame inzetbaarheid 2014-2015: 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is er nog geen overleg gevoerd over de beste-
ding van de duurzame inzetbaarheidsuren, conform art. 8A.3 CAO-PO. Er is dus nog geen 
plan over de uren die voor ouderenverlof gespaard kunnen worden. Derhalve is in 2014 nog 
geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.  

Vóór de zomervakantie 2015 zal er overleg zijn gevoerd en een plan zijn opgesteld. Op 
basis hiervan zal vanaf boekjaar 2015 een voorziening worden gevormd en in de jaarreke-
ning 2015 worden verantwoord. 
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19. Overige gegevens 

Bestemming van het exploitatieresultaat 
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2014 ad € 45.167 als volgt over de reserves: 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen relevante vermeldingen. 

 

  

2014

€

Resultaat algemene reserve 45.167

Resultaat Eigen vermogen 45.167
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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 
   h.vd.hoorn@SAKS.nl 

Brinnummers: 

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

  

mailto:info@saks.nl
http://www.saks.nl/
mailto:h.vd.hoorn@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     De heer J.A.P. van de Leygraaf 
(Raad van Toezicht)     (Raad van Toezicht) 

 

 

 

 

------------------------------------------ 
Mevrouw M.M. de Blanken - Hulsebosch 
(Raad van Toezicht) 

 

 

 

 

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

Datum:  
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22. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 


