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Voorwoord 
Als ik 2016 in één woord zou moeten omschrijven, dan zeg ik: een zoektocht. Dat is niet zo 
gek, als je ziet welke opdracht we onszelf hadden opgelegd. Nadat onze visie op het SaKS 
onderwijs was uitgekristalliseerd en waarbij we aan een aantal eigen gestelde voorwaar-
den, waaronder een sterk directeurenteam, hebben voldaan was het tijd voor de volgende 
fase. In 2016 zijn we volop gestart om alle leerkrachten hiervoor enthousiast te krijgen.  

Wetende dat in onze visie niet veel ruimte is voor regels of procedures, was het wel even 
zoeken hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Je zou voorschriften  een comfortabel 
houvast kunnen noemen, maar ik geloof er niet in, niet bij onze professionals. Vernieuwing 
beklijft pas echt, als het voortkomt uit intrinsieke motivatie, als je de ruimte voelt om die 
vernieuwing je letterlijk eigen te maken.  

motto van 2016. Het was een appèl. Een 
oproep aan onze leerkrachten om zich bewust te worden van hun rol in de klas, hun per-
soonlijke drijfveren en talenten te ontdekken en die in te zetten in het onderwijs.  

Ook dat is een zoektocht. Spannend? Absoluut. Natuurlijk zijn er wegwijzers. Met de keuze 
voor gepersonaliseerd leren  en passend onderwijs gericht op de 21ste eeuw weten we waar 
we naartoe willen. Daarnaast hebben we in 2016 hard gewerkt om het juiste ontwikkelkli-
maat te scheppen. Met leerlijnen, leergemeenschappen, persoonlijk ontwikkelingsplan en 
S@M krijgen leerkrachten de instrumenten om vorm te geven aan hun persoonlijke ontwik-
keling als leerkracht binnen SaKS. Je leest er meer over in dit jaarverslag. 

Kennisuitwisseling, zelfreflectie en bewustwording zorgen voor beweging. Traditioneel ver-
bind je persoonlijke doelen aan organisatiedoelen. Maar als je dat omkeert? Dat de passie 
van de leerkracht, van het team leidt tot richting. Stel je voor wat dat doet met de inzet 
en betrokkenheid van de leerkracht en hoe dat afstraalt op het kind? Binnen SaKS willen 
we onderzoeken wat dat ons onderwijs kan opleveren. Ik ben ervan overtuigd dat het leidt 
tot betere onderwijsopbrengsten.  

Die kanteling naar een organisatie waar de leerkrachten de motor van de vernieuwing wor-
den is in 2016 ingezet. Voor 2017 geven we er een vervolg aan door het nog meer naar het 
leslokaal te 

SaKS scholen die midden in de 21e eeuw staan. 

Helma van der Hoorn, Voorzitter College van Bestuur 
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Deel A: Bestuursverslag SaKS 2016 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het bestuursverslag over 2016. Het is openbaar en bedoeld om te informeren 
over de stand van zaken en de behaalde resultaten binnen SaKS. In hoofdstuk 4 wordt een 
terugblik gegeven op de jaarplandoelen van 2016 op basis van de drie pijlers: 

 Vakmanschap 
 Educatief Partnerschap 
 Leeromgeving 

noemd. Uiteraard leggen we daarover ook verantwoording af: 

 Professionele leergemeenschappen 
 POP/portfolio 
 Leerlijnen 

2. Samenvatting 

2016 was het voorlaatste jaar van het strategisch beleidsplan van SaKS, maar van consoli-
deren was geen sprake. Ook dit jaar zijn tal van bestaande ontwikkelingen doorgezet en 
nieuwe ingezet om ons onderwijs toekomstbestendig te maken. Veel impulsen hadden te 
maken met het mobiliseren van de kracht van individuele leerkrachten, want verandering 
bij SaKS vindt plaats bottom-up. Hoe kun je hen helpen een ander denken en doen aan te 
laten nemen?  

In dat kader liepen we tegen de 
begrenzingen van de pijlers aan. 
Sommige ondersteunende pro-

lere aanpak met elementen van 
vakmanschap, leeromgeving en 
educatief partnerschap. Een van 
de meest in het oog springende 
initiatieven in 2016 is de instel-
ling van de domeingroepen ge-
weest. Breed samengestelde 

ontfermd over essentiële 
(rand)voorwaarden voor het SaKS-
onderwijs van de 21e eeuw: pro-
fessionele leergemeenschappen, POP/portfolio en leerlijnen. 

Het elan van vernieuwing begint ook op andere manieren zijn vruchten af te werpen. Het 
leerlingaantal is gestegen. In het eerste kwartaal van 2016 overtroffen we al onze prognose 
en met de opening van De Optimist (onze basisschoolvoorziening voor asielkinderen) kwa-
men we voor het eerst boven het leerlingenniveau in 2015 uit. Die voorsprong hebben we 
vastgehouden. Op 1 oktober 2016 stond de teller op 3.947 leerlingen, 28 meer ten opzichte 
van het voorgaande jaar. In 2017 wordt op stichtingsniveau een verdere groei van het leer-
lingaantal verwacht. 
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3. Organisatiestructuur 

3.1  Organogram 
 

 

 

3.2 Missie 

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

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

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

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

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

 

 

3.3 Visie 

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

 de kernwaarden van de organisatie 
 de sturingsfilosofie 
 de strategische visie en uitgangspositie 

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

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

De sturingsfilosofie 
Het is een illusie te denken dat onderwijsorganisaties zonder meer bestuurbaar zijn. Be-

 
zijn onderwijsleerprocessen veel te ingewikkeld, te ondoorzichtig en gaan ze gepaard met 
teveel interactie. 1 

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

 Vakmanschap  
 Intrinsieke motivatie (relatie, competentie, autonomie) 
 Vertrouwen en controle 
 Kwaliteitsbeleid 
 Ethisch leiderschap 

Strategische visie 
De laatste onderlegger is de uitwerking van een lange termijn visie op onderwijs, geba-
seerd op trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lange termijn visie is tot stand 
gekomen tijdens een aantal sessies met directeuren, adjunct-

In dit document worden een aantal ambities beschreven, die de komende vier jaar in alle 
lagen van de organisatie, de drijfveren van ons werk zullen zijn. 

Deze ambities luiden als volgt:  

 Het onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling;  
 Elke vakman / vakvrouw kan aansluiten op de ontwikkelingsvraag / -behoefte van 

kinderen; 
 Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor het eigen vakmanschap; 
 Bestaande patronen over onderwijs en de benadering van leerlingen zijn niet meer 

vanzelfsprekend; 
 Uitkomsten zijn er om processen te verbeteren; 
 We denken groots en organiseren klein. 

3.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

2016 heeft voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het teken ge-
staan van een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen van SaKS. Dit gebeurde hoofdzakelijk 
in de bestuurlijke werkgroepen van SaKS. De GMR heeft zelf haar leden verdeeld over drie 
hoofdthema's, te weten: Financiën, Kwaliteit & Onderwijs en HRM.  

De GMR heeft 6x met de bestuurder formeel vergaderd. De verschillende werkgroepen zijn 
afhankelijk van het onderwerp twee of meer keer bij elkaar geweest. Deze bijeenkomsten 
kenmerkten zich door een intensief contact in een korte periode. 

                                            
1 =Citaat uit de oratie van Edith Hooge (2014) 
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De GMR heeft voor ogen om de medezeggenschap zo vroeg mogelijk te laten deelnemen in 
het beleidsontwikkelings- en besluitvormingsproces. Zodoende raakt het nauwer betrokken 
bij het ontwerpproces. Dit belang wordt door de bestuurder gedeeld. Voor de onderwerpen 
die in 2016 door de bestuurder aan de GMR voor advies of instemming zijn aangeboden, 
heeft dit nadrukkelijk zijn vruchten afgeworpen.  

In diverse dossiers kon de besluitvorming worden versneld, omdat de medezeggenschap 
haar input al in de ontwerpfase had geleverd, waardoor de daaropvolgende fasen vanuit de 
medezeggenschap positief gewaardeerd konden worden. 

Er is in 2016 een divers scala aan onderwerpen aan de GMR aangeboden voor advies of in-
stemming. Deze onderwerpen hadden onder andere betrekking op de volgende terreinen: 

 Financiën 
 Formatie en (tijdelijke) bezetting 
 Functiedifferentiatie 
 Nieuwe onderwijsconcepten 
 Onderwijs en educatieve ontwikkeling 
 Personeelsontwikkeling  
 Uitvoering cao-afspraken  
 Vervangingsbeleid 
 Verbetering interne regels en richtlijnen 

 

De GMR beschouwt 2016 als een constructief jaar, waarbij SaKS als werkgever en aanbie-
der van basisonderwijs een solide stap voorwaarts heeft gezet in de door de bestuurder ge-
kozen ontwikkelrichting. De focus heeft gelegen op het actualiseren en moderniseren van 
het interne beleid. 
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3.5 Externe ontwikkelingen 

Zomerschool 
Om kinderen die naar groep 8 gaan extra te laten oefenen in taal en leervaardigheden 
wordt de Zomerschool georganiseerd. Een initiatief vanuit de gemeente, waarin SaKS parti-
cipeert en voor 2016 weer als gastheer fungeerde. Van 15 tot en met 25 augustus vond de 

leerkrachten van De Optimist hebben het onderwijs in de vakantieperiode voortgezet met 
een extra accent op leerzame buitenactiviteiten. 

Playing for Successs 
Sommige kinderen zitten tijdelijk niet zo lekker in hun vel, waardoor er op school niet uit-
komt wat erin zit. Wat dan kan helpen is om in een andere, inspirerende omgeving je zelf-
vertrouwen en motivatie terug te vinden. Dat is de basis van Playing for Success, een na-
schools programma voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar. In Alkmaar zorgt het AFAS Sta-
dion en de uitstraling van AZ voor leren met een WOW-factor. Steeds meer (basis)school-
besturen uit de regio sluiten zich aan bij dit programma en door de opgedane ervaringen 
wordt het effect op de jonge deelnemers steeds zichtbaarder. SaKS ondersteunt Playing for 
Success van harte.  

Alkmaarse Onderwijs Agenda 2016 - 2017 
In 2016 heeft de gemeente Alkmaar de aanzet gegeven tot het opstellen van de Alkmaarse 
Onderwijs Agenda 2017 - 2020. Het wil in nauw overleg met onderwijsaanbieders - van ba-
sisonderwijs tot HBO - richting geven aan het onderwijs, de ontwikkeling en het opgroeien 
van kinderen in onze stad. Niet voor niets draagt de concept-onderwijsagenda de titel 

was van de partij op de startbijeenkomst en navolgende klankbordsessies. De ingezette 
koers van kennis, innovatie en optimale leerkansen, met oog voor talentontwikkeling, sluit 
naadloos aan op onze beweging. De Alkmaarse Onderwijs Agenda wordt in het eerste kwar-
taal van 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 
Het ondersteuningsplan 2014 - 2018 van het samenwerkingsverband vergde voor de aange-
sloten scholen enige gewenning. Met name de indeling in werkgebieden was nieuw. Inmid-
dels beginnen partijen steeds beter hun weg daarin te vinden en zie je het effect ontstaan 
dat het samenwerkingsverband voor ogen had, namelijk samenwerking en kennisdeling. 
SaKS kan zich volledig vinden in het centrale concept van het ondersteuningsplan: het mo-
gelijk maken van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen 
daarbij met arrangementen die leerlingen de extra zorg en aandacht geven die zij nodig 
hebben. Scholen, ook binnen SaKS, maken daar steeds meer gebruik van, waardoor pas-
send onderwijs in de praktijk echt vorm begint te krijgen. 
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4. Terugblik jaarplandoelen 

Na verschillende evaluaties konden we in 2015 constateren dat het huis voor een groot 
deel op orde is gebracht. Zo zijn er uitvoeringsplannen en schoolplannen vervaardigd, is er 
een cyclus voor planning en control opgebouwd die nu al een aantal jaar draait, en is een 
projectorganisatie gerealiseerd waarmee SaKS de uitrol van haar plannen kan realiseren. 
Hoewel we beseften dat bepaalde zaken nog wel doorontwikkeld kunnen en moeten wor-
den, ontstond er ruimte om naar het hart van onze beweging te gaan, namelijk de overtui-
ging dat verandering alleen beklijft, als het bottom-up wordt ingezet; als het gedragen 
wordt door de mensen die dag in, dag uit ons onderwijs vorm en richting geven. 

In 2016 hebben we daarom het accent verschoven naar het mobiliseren van de persoonlijke 
ontwikkeling van de individuele medewerkers. Vanuit directie, staf en bestuur is nadrukke-
lijk ingezet op ondersteuning bij het kantelen van denken en doen. Daarbij gaat het om 
het stimuleren van de autonomie van de professional. Ook dankzij de afspraken in de 
nieuwe cao krijgt hij daadwerkelijk de ruimte om de regie te nemen in zijn eigen groei, 
zowel vakmatig als persoonlijk. De hulpmiddelen daarbij zijn POP-gesprekken, een portfo-
lio, leergemeenschappen, de SaKS Academie en leerlijnen. In 2016 stonden deze onderwer-
pen prominent op de agenda en zijn zij met een breed draagvlak, onder meer in zoge-
naamde domeingroepen, verder uitgewerkt. 

In 2016 werd ook duidelijk dat met de onderwijsresultaten van de eindtoets de aandacht 
binnen SaKS voor het primaire proces niet mag verslappen (going concern), ook niet in een 
veranderende omgeving. Dit mag echter geen reden zijn om ontwikkelingen te stagneren. 

In het bestuurlijk jaarplan voor 2016 zijn drie pijlers aangegeven: 
 Vakmanschap 
 Educatief Partnerschap 
 Leeromgeving 

 
Per thema zijn ontwikkelingsdoelen gesteld, waarvan de realisatie op 
zijn weergegeven.  
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4.1.  Vakmanschap 

 

Ambitie  

leerkracht. Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leer-
ling en de onderwijspraktijk voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leer-
ling. Kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende hou-
ding kennis hebben van nieuwe onderwijsinhoudelijke en didactische inzichten en kunnen 
reflecteren op het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.  

De SaKS Academie heeft een nieuw  Naast de reeds bestaande voorzie-
ningen op het bestuurskantoor is op eerkrach-
ten cursussen kunnen volgen en kennis kunnen delen. In het aanbod van de SaKS Academie 
is de SaKS-ambitie terug te zien om deelnemers te inspireren en hun wereld te verruimen. 
Dit vanuit de overtuiging dat begeesterde docenten ook goede docenten zijn.  

onderwijs met gebaren en persoonlijke ontwikkeling. Ook de database met e-learnings is 
veel groter dan sec noodzakelijk is voor de vakinhoudelijke verdieping, maar sluit aan op 
persoonlijke interesses. In 2016 zijn 112 e-learning certificaten uitgereikt. Daarmee blijft 
de animo relatief laag. Een aandachtspunt voor 2017. De 10 meest gevolgde e-learnings 
waren: 

 Meldcode kindermishandeling 
 Opbrengstgericht werken voor PO 
 Sociale media in het onderwijs 
 Coöperatief leren 
 Aandacht en begrip tonen 
 Communicatie met kinderen 
 motiveren van kinderen 
 Facebook 
 Digibord voor kleuters 1 
 Digibord voor kleuters 

 

Coaching 
Het vak van leerkracht in het basisonderwijs is veeleisend en dynamisch. Op diverse terrei-
nen kunnen docenten soms wat extra ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld bij het weer 
opbouwen na een burn-out of bij loopbaan- of andere ontwikkelvragen waar zij in de on-
derwijspraktijk tegenaan lopen. 

Vanaf eind augustus kon men hiervoor een coach inschakelen in de persoon van Inge 
Adams. Zij kan net dat extra zetje geven waardoor belemmeringen in de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling, eventueel ook blootgelegd in een ODC-meting, overwonnen 
kunnen worden. Vertrouwelijkheid is belangrijk, net als het mobiliseren van natuurlijke 
krachten om langs blokkades te gaan. 
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Zo strekt de invloed van Inge zich uit tot het klaslokaal en helpt zij een leerkracht de be-
weging te maken die SaKS voorstaat. Op de scholen vindt er ook begel
rol is aanvullend daaraan. Als een leerkracht lekker in zijn vel zit, kan hij sneller schake-
len. 

Inge Adams: 
op weg te helpen. Inmiddels zijn er drie intervisiegroepen tot stand gekomen, waarbinnen 
zij ervaringen uitwisselen en elkaars scholen bezoeken. Voorlopig zit ik nog elk groepje 

 

Observatie-instrument 
Leerkrachten maken het SaKS-onderwijs, ook het SaKS-onderwijs van de 21e eeuw. Maar 
hoe weten zij dat zij de juiste dingen goeddoen? Om dat voor hen duidelijk te maken, 
wordt het observatie-instrument Kapablo ingezet. 

Een projectgroep heeft Kapablo toegesneden op de praktijk van SaKS. Leerkrachten wor-
den aan de hand van negen competenties geobserveerd in interactie met de klas en de re-
sultaten daarvan worden met hen besproken. Het biedt houvast voor hun verdere ontwik-
keling. 

Als alle SaKS-leerkrachten op dezelfde manier geobserveerd worden, levert dat waarde-
volle overkoepelende sturingsinformatie op. Krijgen we iedereen mee in onze ambities? 
Dat vereist wel een eenduidig observatiekader. In het directeurenoverleg is daarom per 
competentie, ook op basis van videomateriaal, de normering besproken. Daarnaast hebben 
directeuren in tweetallen bij elkaar geobserveerd. 

Het streven is in 201 -
ook andere leden uit het school MT dan de directeur ermee moeten leren werken. 

Lex Heijke, projectleider Kapablo: 
bertus achttien leerkrachten geobserveerd. Kapablo is een intensief, maar zeer nuttig in-
strument. Overall zie je dat leerkrachten het moeilijk vinden leerlingen aan te spreken op 
hun autonomie en om te gaan met strategieën voor denken en leren. Ze hebben moeite 
om de regie en het eigenaarschap uit handen te geven. Daar kun je dan met elkaar aan 

 

Functiehuis 
Leerkrachten die makkelijker rouleren langs de SaKS-scholen zorgen voor nieuwe prikkels 
en energie in het onderwijs. Maar die mobiliteit is alleen te bevorderen, als helder is wat, 
waar van hen gevraagd wordt. Voortvloeiend uit de Cao is een nieuw functiehuis in ontwik-
keling met transparante en eenduidige functieprofielen, inclusief functiewaardering, voor 
heel SaKS. 

Tegelijkertijd is er beter zicht op de doorgroeimogelijkheden als de functies in het functie-
huis overzichtelijk gerangschikt zijn ten opzichte van elkaar. En je kunt als school nauw-
keuriger bepalen welke functies nog in je team ontbreken. De volgende stap wordt om ook 
functierollen te definiëren, waarmee je de teamsamenstelling nog verfijnder kunt afstem-
men op de lokale schoolbehoefte. 

Het instrument dat daarvoor uiterst geschikt is, is de ODC-meting. Met deze assessment-
tool krijgen leerkrachten een scherp beeld van hun competenties en het verschil tussen 
aangeleerde en natuurlijke kracht. 
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De functiebeschrijvingen voor de directeuren en de medewerkers van het bestuurskantoor 
zijn opgesteld. Die van de leerkrachten worden in 2017 afgerond. De GMR zal wachten met 
hun finale oordeel, totdat het functiedifferentiatiebeleid voor de leerkrachten volledig is 
uitgekristalliseerd. 

Arbobeleid 
Goed arbobeleid ligt aan de basis van een school waarin de veiligheid, gezondheid en het 
welzijn van leerlingen en medewerkers gewaarborgd zijn. Een werkgroep heeft in 2016 het 
arbobeleid van SaKS geactualiseerd, ook naar aanleiding van nieuwe arbowetgeving. In dat 
traject is veel overleg geweest met de GMR. 

Na de zomervakantie zijn de arbeidsomstandigheden op de scholen geïnventariseerd. In 
hoeverre voldoen zij aan de nieuwe norm? De gesignaleerde verbeterpunten zijn verwerkt 
in een plan van aanpak, dat in 2017 uitgevoerd zal worden. 

Vervangingsbeleid 
Wij vinden dat de kwaliteit van het onderwijs waarvoor SaKS staat ook gewaarborgd moet 
zijn, als de vaste leerkrachten door ziekte of verlof afwezig zijn. Daarom hebben we een 
talentpoule aangelegd, die het mogelijk maakt om talentvolle leerkrachten in dienst ne-
men. De SaKS talentpoule-er krijgt een vast salaris (ook voor de dagen zonder vervangings-
werk) en heeft dezelfde rechten op pensioenopbouw en doorbetaling tijdens schoolvakan-
ties als de leerkracht wiens plek hij inneemt.  

Kortom, deze talenten maken volwaardig onderdeel uit van de SaKS-organisatie en draaien 

geeft de zekerheid dat we altijd bekwame leerkrachten achter de hand hebben die direct 
kunnen instappen en zorgen voor continuïteit in onze onderwijsaanpak. 
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Digitaal personeelsdossier 
Begin 2014 is SaKS overgestapt naar een ander administratiekantoor. Hierdoor werd het 
mogelijk de basis te leggen voor een digitaal personeelsdossier, dat recht doet aan de ei-
gen regierol van de leerkracht. Medewerkers krijgen toegang tot hun digitale salarisstrook 
en jaaropgave. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het digi-
tale dossier voor de medewerkers, zodat zij zelf hun portfolio kunnen gaan bijhouden. In-
clusief het maken van een instructiefilm en een handleiding en het benoemen en trainen 
van 3 superusers. 

Ontmoet & Groet 
De banenmarkt is op een andere leest geschoeid. Op de Matthiasschool konden niet alleen 
de scholen met vacatures zich presenteren, zoals voorheen, maar alle scholen binnen 
SaKS. Daardoor kregen leerkrachten de kans om zich breed te oriënteren op de mogelijkhe-
den. Geïnteresseerd in een bepaalde schoolomgeving? Dan maakten zij dat schriftelijk ken-

ontmoet & groet  
tures gedeeld, maar belangrijker nog aan deze nieuwe opzet is dat leerkrachten nu een 
beeld hebben van het complete palet aan basisonderwijs binnen SaKS en de meeste scho-
len kandidaten achter de hand hebben waaruit ze kunnen putten mocht er in hun team 
speciale behoeft aan vakmanschap ontstaan. Op 22 maart 2017 wordt een nieuwe ontmoet 
& groet georganiseerd.  

 

 

Ambitie  

4.2. Educatief Partnerschap   
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We verbeteren onze onderwijsprocessen door samenwerking. We richten ons op:  

 het inspelen op de ontwikkelingsvragen van kinderen, daarbij rekening houdend met de 
onderlinge verschillen en omstandigheden. Dat vraagt om afstemming in het opvoedend 
denken en handelen.  

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

 Het informeel meedenken en meebeslissen van ouders en ketenpartners.  

We maken een beweging van ouderhulp naar ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten 
de school. Onderwijs en opvoeding zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vrijblij-
vendheid maakt plaats voor wederzijdse verwachtingen. Binnen deze afstemming heeft de 
school een 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. 

Strategisch communicatieplan 
Eenheid in verscheidenheid is het streven bij SaKS. We zijn in beweging en scholen moeten 
daar vooral zelf vorm aan geven, maar daarbij hanteren we wel algemene kaders. Eén van 
de vragen die 
municatie hoort daarbij? In 2016 is in breed overleg met directeuren, ondersteunend per-
soneel, leerkrachten en bestuurder de communicatiestrategie herijkt. Een externe commu-
nicatiespecialist van Orange Otters begeleidde dit proces. Het communicatieplan helpt ons 
om professioneel en herkenbaar te communiceren met de buiten- en de binnenwereld. 
Concreet heeft het ons al communicatie-instrumenten als S@M en SaKS Café on Tour opge-
leverd. Eind 2016 is gestart met de doorvertaling van het plan naar de scholen. 

S@M 
Eind oktober is een reuzenstap gezet om van een organisatie van scholen een schoolorgani-
satie te maken. Met de introductie van het sociaal intranet S@M is een platform opgetrok-
ken waarop scholen en leerkrachten contacten kunnen leggen en kennis uitwisselen. Ver-
binding in optima forma. Dat het een snaar heeft geraakt, blijkt wel uit het aantal groepen 
dat in korte tijd is ontstaan, namelijk 43. Het aantal gebruikers van S@M staat op 492 en 
groeit snel. 

Igor Verettas, Manager Onderwijs & Ontwikkeling: 
ment om kennis en ervaringen uit te wisselen binnen SaKS. Leergemeenschappen hebben 
er een plek in en ik verwacht dat ook de SaKS Academie in dit netwerk geïntegreerd 
wordt. Voor je het weet krijg je op allerlei niveaus verbindingen; leerkrachten die zoveel 

op de SaKS studiedagen. Experts van buiten binnenhalen? Alleen in uitzonderlijke geval-
len. Mijn droom is dat we beseffen dat we al zoveel kennis in huis hebben dat we onze ei-

 

SaKS Café on Tour  
Op 21 september verzamelde een groep leerkrachten zich op De Driemaster. In een onge-
dwongen setting met hapjes en drankjes lieten zij zich door het team van De Driemaster 
voorlichten over de gebruikte onderwijsmethode (IPC) en gedragsontwikkelingsmethode 
(PBS). We beleefden hier de primeur van het SaKS Café on Tour. Een even gezellig als leer-
zaam initiatief om wijzer te worden van elkaar. Op deze manier kon men in 2016 ook nog 
een kijkje nemen in de praktijk van De Optimist  en de Adelbertusschool.  
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4.3. Leeromgeving 

 
Ambitie 

We maken de beweging van plaats- en tijdgebonden leren en werken naar leren en werken 
op maat. Hierbij gaat het 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.  

Kwaliteitszorg  
Binnen een decentrale organisatie als SaKS is het belang van een kwaliteitszorgsysteem on-
omstreden. Het verbindt de individuele scholen in algemeen geldende SaKS-kwaliteitsstan-
daarden. Zij worden geborgd en getoetst in schoolplannen, jaarplannen en kwartaalrappor-
tages. 

Maar hoe funct
maak je manifest dat een leerkracht de ruimte krijgt om te groeien of zich steeds meer 

SaKS is met behulp van externe expertise de weg ingeslagen 
naar ee -
tus quo monitoren en lijstjes afvinken doch ontwikkeling op de juiste waarde schat. 

SaKS wil het evolutielandschap in kaart brengen en laat zich daarbij leiden door de aan-
drijfmotoren van de beweging: de sturingsfilosofie, de kernwaarden en het nieuwe strate-
gische beleidsplan. In 2017 zal de projectgroep Evolutielandschap het nieuwe kwaliteits-
zorgsysteem verder uitwerken en implementeren. Uiteraard zullen daarin ook de opbreng-
sten van het onderwijs een plek krijgen, alleen niet als een op zichzelf staand toetsingscri-
terium, maar als afgeleide van onze SaKS-beweging. 

Cisca Hemmekam, projectleider Evolutielandschap: 
voedingsbodem voor nieuwe ideeën over kwaliteitsborging. Ook de Inspectie voor het On-
derwijs verschuift in haar toezichtskader van pure beoordeling steeds meer naar een hou-

 

Centrale Eindtoets 
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 
in het reguliere basisonderwijs. Basisscholen kunnen zelf kiezen voor het type eindtoets. 
SaKS heeft gekozen voor de IEP Eindtoets van Bureau ICE. Dit besluit volgde op een proef-
periode op 4 scholen met de verschillende, door het ministerie van OCW goedgekeurde 
eindtoetsen. Directies en intern begeleiders hebben daarna hun voorkeur uitgesproken. In 
het schooljaar 2015-2016 is de IEP voor het eerst organisatiebreed toegepast. Waar bij 
SaKS de midden toetsen alle scholen een positieve score laten zien, waren de resultaten 
bij de eindtoets grillig te noemen. Dat correspondeert met het landelijke beeld. Waar no-
dig spannen scholen zich extra in om op het gewenste niveau te komen, ondersteund door 
externe specialisten. We blijven intensief in gesprek met de inspecteur over de vorderin-
gen. 

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

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

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

 

De Optimist, school voor wereldkinderen 
Als vluchtelingenkinderen in Nederland worden opgevangen, vallen zij onder de Neder-
landse leerplichtwet. Dus toen in Alkmaar het COA in het oude belastingkantoor een 
nieuwe  tijdelijke  gezinsopvang locatie wilde openen, was direct een van de bijbeho-
rende vragen: wie gaat het basisonderwijs verzorgen? 

SaKS nam haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgde er met man en macht 

 zijn dik-
wijls getraumatiseerd, de onderlinge niveauverschillen zijn groot en de instroom is erg on-
voorspelbaar. 

In principe werkt De Optimist met een zelfsturend kernteam van 4 gespecialiseerde leer-
krachten. Zij nemen de stamgroepen onder-, midden- en bovenbouw voor hun rekening en 
afwisselend staat één leerkracht opgesteld als achtervang om individueel met kinderen aan 
de slag te gaan. Het kernteam is flexibel uit te breiden als de leerlingenaanwas daarom 
vraagt. Regelmatig wordt groepsdoorbroken lesgegeven, omdat bij deze diverse doelgroep 
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leeftijd weinig tot niets hoeft te zeggen over niveau. Zo wordt van de nood een deugd ma-
ken opeens modern onderwijs! 

De Optimist begon met 17 leerlingen, ad ultimo 2016 waren dat er 30. De school is geves-
tigd in de opvanglocatie. 

Anne Bruggeman, Meerschoolse Directeur van De Optimist. 
goed, we onderhouden korte lijnen met het COA. Voor 2017 willen we de ouders meer be-
trekken bij het onderwijs van hun kinderen. We zijn bezig met de oprichtin

nend, want deze mensen zijn zelf ook beschadigd. Maar dat ouders willen participeren, 
staat voor mij buiten kijf. Dat viel bijvoorbeeld af te leiden uit de grote animo voor de 

 

Huis op orde 
Centraal faciliteren om lokaal makkelijk(er) te organiseren. SaKS brengt de leeromgeving 
op orde, stroomlijnt backoffice processen en voldoet aan wet- en regelgeving. 

Een centraal loket voor informatie 
Een belangrijk aspect van de ondersteuning van scholen is het toegankelijk maken van de 
juiste informatie voor de juiste mensen. Daarvoor werkt SaKS met het documentbeheersys-
teem SharePoint. Als dat optimaal functioneert helpt het ook om bepaalde bedrijfsproces-
sen te automatiseren en efficiënter te maken.  

In 2016 is de Infotheek, binnen SharePoint,  gevuld met vooral beleidsstukken waarmee di-
recteuren richting kunnen geven aan de ontwikkeling van hun scholen. De bedoeling is dat 
het aangevuld wordt met allerhande praktische informatie die hen verder helpt. 

nen SaKS van kracht zijn. Zij zijn geïnventariseerd en zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Dat 
maakt de weg vrij naar proactief contractbeheer waarbij onder meer de kosten die voort-
vloeien uit de contracten zorgvuldig en geautomatiseerd gemonitord worden. 

Een centraal loket voor bestellingen 
Wilde een school voorheen een nieuwe pc of tablet? Dan deed deze een aanvraag via het 
bestuurskantoor, waar offertes van aanbieders werden vergeleken en de bestelling werd 
geplaatst. Omslachtig zo niet tijdrovend, ook omdat dit proces bij elke aanvraag herhaald 
moest worden. Vanaf maart 2017 is er nog maar één leverancier van ICT hardware, gese-
lecteerd op basis van een Europese aanbesteding.  

SaKS heeft in deze aanbesteding samengewerkt met Meer Primair, een schoolbestuur met 
19 basisscholen in Hoofddorp en omgeving, om zodoende de inkoopvraag te bundelen en 
gunstigere inkoopcondities te bedingen. Samen met adviesbureau Anculus is een pro-
gramma van eisen opgesteld. Uiteindelijk kwam ARP Nederland bij de uitgeschreven ten-
der als beste keuze uit de bus. 

De beslissing is genomen om in eerste instantie ernaar toe te werken om de  nieuwe - IT 
hardware bestellingen bij ARP Nederland via de inkoopapplicatie te laten verlopen, zodat 
afnemers hier in ieder geval het gemak ervaren van online bestellen volgens het nieuwe 
model. Daarop kan weer verder gebouwd worden. 
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Controller Marieke van Vuuren: is er voor gekozen om projecten in het kader van 
huis op orde uit te voeren op het bestuurskantoor. Wat in 2017 er als belangrijk aan-
dachtspunt bij komt is alles wat met de bescherming van data en persoonsgegevens te ma-
ken heeft. Volgens de Wet Meldplicht Datalekken moeten organisaties een meldpunt heb-
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5. Domeingroepen 

Professionele leergemeenschappen 
Leerkrachten van verschillende scholen die onafhankelijk van elkaar hetzelfde wiel probe-
ren uit te vinden. Herkenbaar? Het is bijna onvermijdelijk in een decentrale organisatie als 
SaKS. Tenzij je deze leerkrachten bij elkaar zet, hen samen laat nadenken over het vraag-
stuk in kwestie en hun inzichten breed deelt binnen SaKS. 

Het is de achterliggende gedachte achter de leergemeenschappen. Leren doe je van el-

verder brengen. Daarmee sluiten de leergemeenschappen naadloos aan op de beweging 
binnen SaKS, waarbij de ontwikkeling naar de leeromgeving van de 21e eeuw vorm krijgt 
aan de basis van SaKS, en niet aan de top. 

Er zijn 4 leergemeenschappen gestart: het jonge kind, het portfolio, werken in een 2-3 
combinatie en de zogenaamde DNA-groep, waarin nagedacht wordt over het aanbod van de 
SaKS Academie en de SaKS studiedagen. Twee leergemeenschappen staan in de steigers: 
werken zonder methode in de onderbouw en vermindering van administratieve lasten. 

Voor de leergemeenschappen kunnen leerkrachten vrij geroosterd worden en er is budget 
beschikbaar om externe deskundigen in te schakelen. Het aantal deelnemers fluctueert 
van 4 tot 8 per leergemeenschap. Er worden overleggen gepland, men neemt een kijkje op 
elkaars scholen en wisselt informatie uit via S@M. 

De resultaten? Het is te vroeg om daar al een voorschot op te nemen, maar in 2017 zullen 
zeker al waardevolle inzichten opgeleverd worden. De uitdaging wordt om die dan ook be-
schikbaar te stellen voor de heel SaKS. Via workshops, PowerPoints, S@M, maar ook SaKS 
Café on Tour zou een etalage kunnen zijn. Het hebben van leergemeenschappen is een lo-
gische ontwikkeling binnen SaKS, maar nog geen vanzelfsprekendheid. Een van de taken 
voor de domeingroep is om ze verder te verduurzamen in de organisatie. 

Anne Bruggeman, lid van de domeingroep Professionele leergemeenschappen: 
fantastisch vinden als in de toekomst iedere SaKS-leerkracht in tenminste één leerge-
meenschap zit. Of ik zelf nog een onderwerp weet? Ik zou het interessant vinden om uit te 
zoeken of je bij twee of meer groepen van hetzelfde leerjaar leerlingen bij de rekenles 
bijvoorbeeld kunt clusteren op grond van hun eigen leerniveau: zorg, basis of goed. Ik 

 

POP/portfolio 
Eigenaarschap tonen, doelen stellen, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je ontwikke-

lingen, als zij zelf ook in die context worden begeleid en aangesproken. 

Het was het uitgangspunt om de verantwoordingsrelatie tussen directeur en leerkracht nog 
eens onder de loep te nemen. Vooralsnog stond daarin de gesprekscyclus van functioneren 
en beoordelen centraal. De domeingroep heeft een nieuw  ruimer - kader in een notitie 
vervat, daarbij ook recht doend aan de Cao. Dit voorstel is in het directeurenoverleg be-
sproken en verder aangescherpt. 

Het resultaat is dat de gesprekscyclus vervangen zal worden door een proces van continu 
met elkaar in gesprek zijn over de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht aan de hand 
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van diens persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), opgedane indrukken en observaties (onder 
meer vanuit Kapablo). 

Net als de SaKS-leerling krijgt de SaKS-leerkracht de ruimte om zijn talenten te ontdekken, 
doelen te stellen en die bespreekbaar te maken. Uiteindelijk vindt dat allemaal zijn weg in 
het portfolio: de officiële weergave van zijn ontwikkelingsstatus. 

Zo komt de leerkracht in beweging op de enige manier die duurzaam is, vanuit zijn eigen 
motivatie en inspiratie. De bestuurder heeft POP-gesprekken gevoerd met de directeuren. 
Voor de zomervakantie in 2017 moet het voorstel van de domeingroep omgezet zijn in be-
leid, waarna het breed in het veld toegepast kan worden. 

Harry van Lieshout, lid van de domeingroep POP/portfolio: 

stel, bijvoorbeeld in de vrijheid om het POP op je eigen manier te presenteren, van Po-
werPoint-presentatie tot filmpje op YouTube. Je zult een grotere verscheidenheid krijgen 
in de samenwerking en gesprekken tussen leerkracht en directeur. Waarbij er natuurlijk 
altijd wel bepaalde kaders zijn, van het strategisch beleidsplan van SaKS tot het eigen 

 

Leerlijnen 
Gepersonaliseerd onderwijs krijgt pas vorm, als je als leerkracht het niveau van je leerling 
kunt afzetten tegen de norm en van daaruit kunt bepalen wat hij of zij  extra - nodig 
heeft.  

Het is het onderwijs dat SaKS voorstaat: laat niet de onderwijsmethode leidend zijn, maar 
de leerlijn. De domeingroep heeft in het derde kwartaal middels een enquête onder direc-
teuren geïnventariseerd in hoeverre deze didactische aanpak al in de praktijk wordt toege-
past. 

Wat blijkt: bij de kleuterklassen is het besef van wat leerlingen moeten beheersen voor 
een goede doorstroming ruim aanwezig. In het vervolgtraject is dat nog voor verbetering 
vatbaar. Leerkrachten moeten hier nog wennen om met de leerling doelen te stellen en 
die samen te realiseren. De domeingroep weet wat het te doen staat in 2017! 

Virginja Festner, lid van de domeingroep Leerlijnen: 
leerlijn gaat terug naar de kern van ons vak: ons didactisch vermogen als leerkracht. Als 
we bij SaKS het kind centraal willen stellen, moeten we die draai naar passend onderwijs 
gaan maken. Wat je wilt is dat leerkrachten die intrinsieke motivatie ook gaan voelen. 
Leergemeenschappen, POP en portfolio zijn daarbij hulpmiddelen. In 2017 willen we via 
S@M en SaKS Academie de informatie over leerlijnen en referentieniveaus verspreiden, 
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6. Resultaten 2016 

6.1 Leerlingen  

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

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

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

In mei 2016 hebben we De Optimist geopend, een tijdelijke voorziening gekoppeld aan het 
AZC. Zij zijn gestart met 17 leerlingen en gegroeid naar 40 leerlingen op 1 oktober. De 
school heeft capaciteit voor 60 leerlingen. 

Leerlingaantallen 

 

In 2015 was er een dip in het leerlingenaantal. In het eerste kwartaal van 2016 overtroffen 
we al onze prognose en met de opening van De Optimist kwamen we voor het eerst boven 
het leerlingenniveau in 2015 uit. Die voorsprong hebben we vastgehouden. Op 1 oktober 
2016 stond de teller op 3.947 leerlingen, 28 meer ten opzichte van het voorgaande jaar. In 
2017 wordt op stichtingsniveau een verdere groei van het leerlingaantal verwacht. 

Bestuurlijk gesprek met de Inspectie van het Onderwijs  
In september heeft het bestuur haar jaarlijkse gesprek met de inspectie van het onderwijs 
gevoerd. Tijdens dit gesprek, bespreekt het bestuur de algemene ontwikkelingen binnen 
SaKS en daarnaast de ontwikkelingen op de individuele scholen. Alle scholen hebben voor 
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dit jaar weer een basisarrangement gekregen. In januari 2017 is er weer een volgend over-
leg met de inspecteur.  
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6.2 Personeel 

Personeelsbestand 
Het personeelsbestand bestaat op peildatum 31 december 2016 voor 12% uit mannelijke 
medewerkers en voor 88% uit vrouwelijke medewerkers.  

 

In totaal werken binnen SaKS 362 medewerkers, 25% hiervan werkt fulltime (zijnde 89 mw 
en 75% werkt parttime (273 mw). Van de vrouwelijke medewerkers (326 mw) werkt een 
meerderheid parttime, namelijk 80%. Van de mannelijke medewerkers (36 mw) werkt een 
minderheid parttime, zijnde 36%. Over alle leeftijdscategorie is de personeelsgeleding 
evenwichtig verdeeld.  

Betaald en onbetaald verlof 
In het kalenderjaar 2016 zijn in totaal 13 medewerkers met zwangerschap- en bevallings-
verlof gegaan, 22 medewerkers hebben gebruik gemaakt van betaald ouderschapverlof. In 
totaal hebben 9 medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot onbetaald ouder-
schapsverlof.  

Ziekteverzuim 
In het kalenderjaar 2016 is ingezet op het verbeteren van de begeleiding en het terugdrin-
ging van het verzuim. De inzet van een Sociaal Medisch Team (SMT) is door alle betrokken 
partijen als zeer prettig en effectief ervaren. Het resultaat is een snellere interventie bij 
mogelijk dreigend verzuim en een adequatere reactie op ontstaan verzuim. Vaste agenda-
punten hierbij zijn; overzicht ziekteverzuim, frequent ziekteverzuim en casuïstiek.  

Tevens hebben alle leidinggevende een verzuimtraining ontvangen waar aandacht is gege-
ven aan de gedragscomponent bij (preventie) van verzuim. Ook is het verzuim een onder-
deel geworden binnen de kwartaal rapportage. Hierdoor werden onjuiste ziek- en herstel-
meldingen eerder inzichtelijk en werd het frequent verzuim adequater opgepakt. 
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Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de intensivering van de verzuimbegelei-
ding vanaf het tweede deel van 2016een positief effect lijkt te laten zien. Desondanks kan 
ook worden geconcludeerd dat intensivering noodzakelijk blijft om verdere verlaging van 
het verzuim te kunnen borgen en verdere daling te kunnen realiseren en borgen. 

Om meerdere redenen richt SaKS haar inspanningen op het beperken van langdurige ar-
beidsongeschiktheid. Immers, naast het kostenaspect is de continuïteit van het onderwijs 
in de scholen belangrijk. Begeleiding van langdurige zieke medewerkers is derhalve cruci-
aal. Die begeleiding wordt, naast de eigen inspanningen, verzorgt door een aantal externe 
deskundigen. Een deel van die externe verzuimbegeleiding is in het afgelopen jaar ver-
zorgd door o.a. de arbodienst ArboVitale/ZorgvandeZaak, Coaching en de inzet van Bete-
rAlkmaar.nl. 

Ziekteverzuim 
Algemeen 

 

Het totaal aan verzuim is dit jaar gelijk gebleven aan het percentage van 2015, namelijk 
rond de 6,3 %. In het eerste kwartaal is het verzuim bij SaKS veel hoger uitgevallen in ver-
gelijking met het jaar daarvoor. Na de zomervakantie is het percentage gemiddeld iets la-
ger dan vorig jaar. De toename in het eerste kwartaal 2016 is het gevolg van aanhoudende 
griep en verkoudheid. 

Landelijk is het ziekteverzuim onder het onderwijzend personeel gedaald van 6,8% naar de 
6,4%. Onder het ondersteunend personeel daalde het verzuimpercentage landelijk van 7,7% 
naar 6,5% (2015).  
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Verzuim per verzuimduur 

 

Dit jaar is het verzuimpercentage gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Het lang verzuim 
(tot 182 dagen) is gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een aantal ernstig zieke medewer-
kers. Het lang verzuim (tot 365 dagen) is daarentegen sterk afgenomen ten opzichte van 
2015. Lang verzuim (langer dan 365 dagen) is nog afkomstig uit 2015.  

Verzuim per functiecategorie 

 

Onderwijzend personeel 
 opzichte 

van 2015. In 2016 is het verzuim bij SaKS 6,4% (6,3% in 2015). Het landelijk gemiddelde is 
6,4% in 20152.  

Het nulverzuim onder het onderwijzend personeel, oftewel het aandeel medewerkers dat 
het gehele kalenderjaar niet heeft verzuimd, is 48%. In 2015 was dit nog 47%. Het landelijk 
percentage van 20152 op 48% lag. 

                                            
2 Landelijke verzuimcijfers voor 2016 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. 
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Directie 
lle 

langdurig zieken zijn hersteld hebben we het jaar kunnen afsluiten op 1,5%. Verhoudings-
gewijs is in deze categorie, met een relatief klein aantal werknemers, al gauw sprake van 
een hoog dan wel snel dalend percentage.  Eind van de zomer is een directielid met pensi-
oen gegaan, andere directieleden zijn weer volledig hersteld.  

Het nulverzuim onder het directie personeel, oftewel het aantal medewerkers dat het ge-
hele kalenderjaar niet heeft verzuimd, is 54%. In 2015 was dit nog 45%.  

Onderwijs Ondersteunend personeel: 
lle zieke medewerkers 

weer gereintegreerd, op dezelfde of andere werkplek binnen SaKS. Het ziekteverzuim voor 
deze functiecategorie is in december afgesloten op 4,5%. 

Het nulverzuim onder het onderwijs ondersteunend personeel, oftewel het aandeel mede-
werkers dat het gehele kalenderjaar niet heeft verzuimd, is 72%. In 2015 was dit nog 59%. 
Het landelijk percentage van 20153 lag op 50%. 

Ziekteverzuim per leeftijdscategorie 

 

Over het algemeen kan gezegd worden dat het ziekteverzuimpercentage per leeftijdscate-
gorie een evenwichtige verdeling laat zien over de verschillende leeftijdscategorieën.  

De piek zit in >64 jaar. Dit betreft één medewerker, die in juli de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft bereikt en de organisatie heeft verlaten.  

De gemiddelde verzuimduur en meldingsfrequentie onder het personeel is licht afgenomen. 
Echter, naarmate het personeel ouder wordt, neemt de gemiddelde verzuimduur toe. 

                                            
3 Landelijke verzuimcijfers voor 2016 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. 
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6.3 Financiën 

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

6.4 Facilitair Beheer 

Huisvestingsplan 1e fase 
In januari is de Matthias gestart in het nieuwe schoolgebouw aan het Spieghelplein. 

De voorbereiding van de planontwikkeling voor de nieuwbouw voor de Wegwijzer is zo goed 
als afgerond. Het plan is uitgewerkt en gebaseerd op de locatie aan de Percivalstraat. De 
voorbereidingen voor aanvang van de ontwerpfase zijn gestart. 

D
is in vergevorderd stadium. De school wil deze gelegenheid gebruiken om de IKC-vorming 
verder te intensiveren met het naastgelegen Kindcentrum Rollebol. Naar verwachting zal 
begin 2017 deze fase kunnen worden afgerond en de ontwerpfase worden gestart. 

Huisvestingsplan 2e fase 
In de wijk De Hoef zijn de daar gevestigde scholen en kinderopvang gezamenlijk gestart 
met het ontwikkelen van een nieuwbouwplan. De eerste stap is het selecteren van een 
procesbegeleider om het voortraject met de betrokken scholen verder uit te werken. De 
gemeente verwacht voor de zomervakantie van 2017 het vooronderzoek gereed te hebben 
en een architect te kunnen selecteren om de plannen verder vorm te geven. 

AZC 
In het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg is een AZC geopend. Tevens biedt 
deze locatie ook ruimte aan onze tijdelijke basisschool De Optimist. In mei zijn de eerste 
leerlingen ingestroomd. De school biedt ruimte aan 60 leerlingen. 

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

7.1 Risicoanalyse 

SaKS heeft in februari 2016 het risicomanagement geactualiseerd. Naast de beoordeling 
van de voorgestelde beheersmaatregelen van vorige jaar, is een uitgebreide risicoanalyse 

en. Naast een aantal gesprekken en inter-
views is ook instrumentarium van de PO-raad hiervoor gebruikt.  

De risicoanalyse is gedaan door Edunamics. Onderstaande tekst is integraal overgenomen 
uit het rapport wat zij hebben opgesteld. 

Beoordeling beheersmaatregelen uit 2016 
Een aantal beheersmaatregelen zijn in het afgelopen jaar gerealiseerd en zijn bij deze ac-
tualisatie beoordeeld. In het hier onderstaande overzicht is weergegeven in welke mate de 
maatregelen zijn getroffen en effect hebben (gehad).  

  Beheersmaatregel 

Risico Uitgevoerd  Adequaat 

Onderwijs en kwaliteit     

- Alternatief kwaliteitzorgssysteem   

- Scholen zicht op kwaliteit   

Maatschappelijke belanghebben-
den     

- ondersteuning communicatie   

Personeel     

- Ziekteverzuim   

Management en ondersteuning     

-  continuïteit en vervangbaarheid   

Gebruiksgoederen     

- activa module gekoppeld aan werk-
kostenregeling   

   

 

De ontwikkeling van het alternatief voor bestaande kwaliteitszorgsystemen is onlangs ge-
start door een evolutielandschap te ontwikkelen. Daarmee hebben scholen afgelopen jaar 

altijd meer passend worden ervaren in deze tijd. Schooldirecties delen onderwijsresultaten 
met elkaar waarbij een mogelijke attendering bij één school, als probleem voor geheel 
SaKS wordt ervaren en behandeld. Scholen helpen elkaar actief op dit onderdeel.   
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Scholen van SaKS zullen in de toekomst gebruik maken van een communicatietool die hen 
helpt op verschillende manieren de juiste communicatie met derden af te stemmen en op 
de juiste situatie.  

De beheersmaatregelen ter bestrijding van het ziekteverzuim hebben zich vooral gefocust 
op schooldirecties. Medewerkers zijn in algemene zin niet direct vanuit het bestuur aange-
sproken en of geïnformeerd over de stand van zaken en mogelijke maatregelen die ze zelf 
kunnen treffen om het ziekteverzuim verder te beperken.  

Het uitgangspunt van het instrument van de PO-raad is dat wanneer een instelling 60 % van 
de urgente en midde voldoende

 

Risico-inventarisatie over 2016 

daar ook dat SaKS ook over 2016 een risico-inventarisatie heeft uitgevoerd. Het risicoma-
nagementmodel van de PO-Raad heeft inzicht gegeven in een integraal risicoprofiel van 
SaKS. Er wordt hierbij vooral gekeken naar factoren die de doelstellingen van de organisa-
tie bedreigen, en dus niet op de eerste plaats naar financiële risico's die rechtstreeks te-
genvallers in de exploitatie kunnen veroorzaken.  

laag, middelgroot of urgent risico betreft en het domein waarin het risico voorkomt. Het is 
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Domein 

 

Totaal aantal 
weergegeven 
risico's 

laag risico middelgroot ri-
sico 

urgent risico 

Bestuur en 
Organisatie 

9 4 3 2 

Onderwijs en 
identiteit 

8 4 2 2 

Financiën 12 10 2 0 

Personeel 11 7 1 3 

Huisvesting, 
facilitaire dienst-
verlening en ICT 

11 6 4 1 

Totaal 51 31 12 8 

     
Domein Totaal aantal 

afgedekte risico's 
laag risico 

 

middelgroot ri-
sico 

urgent risico 

Bestuur en 
Organisatie 

6 4 2 0 

Onderwijs en 
identiteit 

4 3 1 0 

Financiën 11 11 0 0 

Personeel 7 5 1 1 

Huisvesting, 
facilitair en  ICT 

7 6 1 0 

Totaal 35 29 5 1 
SaKS kunnen 

eerd die als middelgroot en of urgent zijn gewaardeerd.  

SaKS heeft een aantal beheersmaatregelen vastgesteld waarbij het streven is deze zo snel 

jaar volledig adequaat  

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

Middelgroot:  Ontbreken van een (toereikend) systeem voor kwaliteitszorg  
Middelgroot:  Informatievoorziening door scholen 

Beheersmaatregelen: 
 Het beoogde en nieuwe kwaliteitszorgsysteem (evolutie landschap) wordt op dit 

moment ontworpen. Er wordt voor scholen ontwikkelruimte (in tijd en geld) om 
scholen in staat te stellen het evolutie landschap ook eigen te maken. Scholen kun-
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nen waar nodig tijdens deze overgangsperiode tijdelijk terugvallen op nog be-
s
gooien) 

 Nieuwe schooldirecteuren intensief en langer ondersteund bij de ontwikkeling van 
hun scholen om de sturingsfilosofie ook eigen te maken. bijv. in de balans van ver-
trouwen en controle   

Middelgroot: Gebrekkige ICT toepassing van het onderwijs en privacy/datalekken  

Beheersmaatregelen 
 Personeelsleden worden weer actief geïnspireerd en gestimuleerd op het gebruik 

van ICT-toepassingen in de klas (concreet en veel).  
 Binnen de SaKSac

aangeboden en wordt binnen SaKS duidelijk gemaakt wat deze minimale vaardighe-
den zijn voor medewerkers. 

 Er wordt onderzocht welke (beleids) maatregelen op het gebied van privacy en da-
talekken nog nodig zijn en de noodzakelijke maatregelen die uit de analyse blij-
ken, worden uitgevoerd.  

Urgent: Onvoldoende bekwaam personeel (schaarste op de arbeidsmarkt) 
Middelgroot risico: Personeelsdossiers schieten nog tekort.  

Beheersmaatregelen 
 Ondanks dat dit als individueel schoolbestuur moeilijk is om te beïnvloeden, blijft 

SaKS proberen om een interessante werkgever te blijven. 
 SaKS blijft nieuwe personeelsleden voor de flexpoule aantrekken om de nodige 

personele buffer in stand te houden. 
 SaKS blijft he

gesprekken met medewerkers. De beschikbaarheid, toegankelijkheid wordt tech-
nisch gefaciliteerd. 

 Afspraken en mogelijke beoordelingen moeten duidelijker en vollediger wordt 
vastgesteld. Raetonline kan hierbij pas in 2017 helpen bij het digitaal vastleggen 
(en delen). 

Middelgroot: Te weinig zicht op beheren en bewaren van gebruiksgoederen 

Beheersmaatregelen 
 Op het gebied van digitale devices (computers, laptops en tablets) en mobiele te-

lefonie wordt een 1op1 activa administratie (activa module) gevoerd. Voor het 
meubilair wordt een aparte afweging gemaakt. 

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

 Voor zover al niet van toepassing tekenen alle medewerkers een gebruikersover-
eenkomst voor de devices die door de SaKS zijn aangeschaft tbv het individuele ge-
bruik van de medewerker en of in de toekomst de leerling/ouder.  
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7.2 Continuïteitsparagraaf 

Aantallen leerlingen 

 

Het aantal leerlingen binnen SaKS is dit jaar gestegen. Op 1 oktober 2016 zijn we met 28 
leerlingen gegroeid. Op 1 oktober 2015 waren het er nog 97 leerlingen minder ten opzichte 
van het voorgaand jaar. De directeuren hebben naar eigen inzicht de prognose gemaakt, 
daarbij wordt gebruik gemaakt van de prognoses die de gemeente Alkmaar heeft laten ma-
ken. 

Voor de toekomst wordt er verwacht dat de groei zal voortzetten. 

Personele bezetting in FTE 

 

In 2016 is de formatie met 5,6 Fte teruggelopen. Dit is mede gebeurd doordat er een aan-
tal openstaande vacatures per januari 2017 weer zijn ingevuld. In 2017 zal de formatie 
toenemen door het aannemen van medewerkers om intern de ziektevervanging op te los-
sen en extra formatie om vaste medewerker vrij te roosteren voor ontwikkeling. 

Voor de toekomst is er begroot dat de formatie iets terug zal gaan lopen ten opzichte van 
begin 2017. Dit heeft te maken met de oudere werknemer die nu bapo heeft, als deze 
weggaat zal er een nieuwe collega  komen zonder bapo. 
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Staat / Raming van Baten en Lasten 

 
Deze cijfers zijn gemaakt voor de meerjarenbegroting. Om deze reden is de realisatie van 2015 en de begroting van 2016 
gebruikt als vergelijkingsmateriaal. 

Baten 
Rijksbijdrage incl. de vaste baten SWV 
De totale bekostiging van SaKS bestaat voor circa 95% uit de rijksbijdrage, inclusief de 
vaste baten van het SWV; deze bevat een personele en een materiële component.  

In de begroting zijn deze rijksbijdragen begroot op basis van de meest recente beschikkin-
gen (november 2016) van het Ministerie van OC&W, voor zover van toepassing op het 
schooljaar 2016/2017. De teldatum 1 oktober in 2015 en 1 oktober 2016 zijn uitgangspunt 
geweest voor de berekening ervan. De bekostiging voor de materiële instandhouding vindt 
plaats per kalenderjaar. Voor 2017 zijn de baten reeds bekend en voor de jaren hierna is 
2017 de basis geweest. 

Door de stijging van het leerlingaantal loopt de rijksbijdrage de komende jaren op. In 2017 

begroot voor 2016. 

Incidentele baten SWV 
Officieel horen deze baten onder de rijksbijdragen. Omdat binnen SaKS de percentages 
voor lonen & salarissen en eigen vermogen gebaseerd zijn op de rijksbijdrage, is het niet 
wenselijk hierin de incidentele baten mee te nemen. Daarom is vanaf 2017 besloten hierin 
een scheiding te maken. Onder deze incidentele baten valt de vergoeding voor de onder-
steuning niveau 3-4 en bij het SBO de baten crisisplaatsen, voor de ontwikkeling SBO en 
een compensatie voor de afschaffing LGF. Deze laatste vervalt in 2019 met de verevening 
binnen het SWV. 

Overige overheidsbijdragen 
Onder deze post zijn de bijdragen van de gemeente opgenomen. De vergoedingen voor de 
eigen gymzaal en het sportbureau zijn gelijk gebleven met vorig jaar. De subsidie schakel-
klassen is veranderd en geldt vanaf 2017 alleen nog voor de kleuterschakelklassen. De sub-
sidie brede school is dit jaar wel meegenomen in de begroting. 
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Overige baten 
De overige baten bestaan uit opbrengsten uit verhuur lokalen, detachering personeel en 
ouderbijdragen. Deze baten zijn sterk teruggelopen ten opzichte van 2016 doordat er niet 
meer gedetacheerd wordt naar het SWV. 

Baten die bestaan uit vergoedingen, die afhankelijk zijn van de hoogte van de gemaakte 
lasten, zijn niet opgenomen in de begroting. Het gaat in dit geval om vergoeding uit het 
Vervangingsfonds en UWV. De lasten die door deze middelen moeten worden gedekt, zijn 
daarom niet in de begroting opgenomen. 

Lasten 
Personele lasten 
Het grootste deel van de lasten bij SaKS (79 %) bestaat uit personele lasten.  

De personele lasten zijn uitgesplitst in de 
-/-  

 

De personele lasten op schoolniveau zijn begroot op basis van bezetting per school, inclu-
sief de nieuwe plannen van de scholen. De huidige bezetting (niveau september) is doorge-
rekend naar de loonkosten voor 2017 en de jaren erna. Daarbij is rekening gehouden met 
jaarlijkse periodieke verhogingen.  

 

De personeelslasten zijn uitgesplitst in Lonen & Salarissen, welke b
miljoen, en o
personeelslasten bestaan uit kosten voor de inzet van ingehuurd personeel, Arbo, nascho-
ling en overige personeelskosten. De daling van dit bedrag komt doordat in 2016 de scholen 

was begroot bij nascholing, een post binnen de overige personeelslasten. Inmiddels zijn 
hiervoor medewerkers aangenomen, de salariskosten vallen nu onder de post Lonen & Sala-
rissen. Het gaat hier dus om en verschuiving binnen de begroting. 

  

2015 2016 T+1 T+2 T+3

4.1.3 Overige personele lasten 1.068.922 1.703.442 1.280.824 1.182.235 1.053.528

4.1.1 Lonen en salarissen 15.962.240 14.789.619 16.316.217 16.341.325 16.410.770

13.000.000
13.500.000
14.000.000
14.500.000
15.000.000
15.500.000
16.000.000
16.500.000
17.000.000
17.500.000
18.000.000

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

groot voor 2016. Hierbinnen is een duidelijke verschuiving te zien van inventaris & appara-
tuur naar ICT. 

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

Het meerjarenonderhoudsplan 2017 is de basis van de uitgaven ten laste van de onder-
houdsvoorziening. Dit plan is onderbouwd met een planning voor de komende 20 jaar.  

begroot voor 2016. Dit zit met name in het vullen van de onderhoudsvoorziening groot on-
derhoud. 

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

meer dan begroot voor 2016. Bij het begroten van de baten voor de arrangementen SWV, 
zijn de kosten die hiervoor gemaakt zullen worden begroot bij externe ondersteuning. 

Leermiddelen 
Dit zijn de kosten die direct met de leerling verbonden zijn, zoals leer- en verbruiksmateri-
alen, ICT en bibliotheek.  

er dan begroot 
voor 2016. Dit is een daling van het ICT-budget. 

Financiële Baten & Lasten 
Binnen de Financiële Baten & Lasten zijn de rente-inkomsten en de bankkosten opgeno-
men. Er is voor 2017 een verwachtte baten opgenomen gelijk aan de begroting van 2016. 
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Balans 

 

 

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

Investeringen 
SaKS heeft een meerjaren investeringsplan op het gebied van ICT, inventaris & apparatuur 
en Onderwijsleerpakketten. Deze wordt jaarlijks bijgesteld door de veranderende be-
hoefte binnen de scholen.  
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Contractactiviteiten 
Derde geldstromen zijn er bij SaKS niet of nauwelijks. Het ligt niet in de planning nieuwe 
contractactiviteiten te ontwikkelen, anders dan onze samenwerking met het Samenwer-
kingsverband of anders partners waar wij reeds mee samenwerken. 

Reserves en Voorzieningen 
In 2014 zijn alle bestemmingsreserves terug geboekt naar de algemene reserve. Het ligt 
niet in de planning om in de toekomst reserves of voorzieningen specifiek voor bepaalde 
bestemmingen te reserveren, anders dan wettelijk bepaald. 
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8. Jaarverslag van de Raad van Toezicht  

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

De samenstelling van de Raad van Toezicht is ultimo 2016 als volgt: 

K.A.J.E. (Klaas) Kirpensteijn, voorzitter   aftredend 2018 
Mw. I.G.C. (Irene) Beers, secretaris    aftredend 2019 
J.C. (Hans) Meijer  (voordracht GMR)   aftredend 2018 
Mw. M.M. (Margret) de Blanken-Hulsebosch  aftredend 2018 
T.E. (Tim) Klein      aftredend 2019 

Tim Klein is op 2 november 2016 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht in de vacature 
die in 2015 was ontstaan door het vertrek van Hans van de Leygraaf. Tim Klein heeft een 
achtergrond als ondernemer en heeft daarnaast ervaring met toezicht in het beroepsonder-
wijs. De Raad van Toezicht ziet uit naar de samenwerking met hem. 

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  opge-
stelde profielschets. In de Raad zijn verschillende kwaliteiten en deskundigheden aanwe-
zig: bestuurlijk, juridisch, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel en bouw-
kundig. 

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

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

Vergaderingen 
In het jaar 2016 heeft de Raad van Toezicht vijf maal vergaderd: op 9 maart, 11 mei, 21 
september, 2 november en 21 december. Daarnaast heeft de Raad overleg gevoerd met de 
externe accountant en met de GMR. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt tweemaandelijks met de bestuurder over 
de gang van zaken in de organisatie. 
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Onderwerpen 
Vaste onderwerpen op de agenda waren: verantwoording door middel van periodieke ma-
nagementrapportages, de jaarrekening 2015, de meerjarenplanning en de begroting 2017. 
Andere terugkerende gespreksonderwerpen waren de onderwijskwaliteit, het strategisch 
beleidsplan,  het bestuurlijk jaarplan, de besturingsfilosofie, de planning & controlcyclus, 
het huisvestingsplan, de medezeggenschap en het tevredenheidsonderzoek.  

In 2016 is bijzondere aandacht gegeven aan de vestiging van een nieuwe school, De Opti-
mist, in het AZC aan de Robonsbosweg. Tevens is veel aandacht besteed aan de te ontwik-
kelen nieuwbouw van een school in de Vroonermeer. 

De Raad van Toezicht heeft in 2016 de opdracht tot controle van de jaarrekening van SaKS 
gegeven aan Govers Onderwijsaccountants. 

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

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

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

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

De Raad beoordeelt regelmatig zijn eigen functioneren door middel van het uitvoeren van 
een zelfevaluatie. In 2016 heeft deze zelfevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een 
externe adviseur. 

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

De op voordracht benoemde leden vervullen hun functie zonder last of 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 
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honorering van de toezichthouders van SAKS is volledig in overeenstemming met dit advies 
van de VTOI en bedraagt  

 

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, maart 2017 

Namens de Raad van Toezicht 

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

Code goed bestuur 
Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en be-
sturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is daarbij een belangrijke sleutel tot 
duurzaam goed onderwijs. Wat die kwaliteit precies inhoudt, hebben de leden van de PO-
Raad samen vastgelegd in de Code Goed bestuur. Als lid van de PO-Raad onderschrijft SaKS 
deze code. De bestuurder en de Raad van Toezicht toetsen de bestuurlijke inrichting en 
het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. De code is een leidraad bij keu-
zes voor inrichting en gedrag binnen SaKS. De code is toegepast in 2016.  

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

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

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

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

In 2016 zijn er geen klachten ingediend bij de Landelijke klachtencommissie.  

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

 

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

De toelichting bij deze regeling heeft ten doel, de inhoud er van en de visie van SaKS ten 
aanzien van het omgaan met vermoedens van misstanden op een toegankelijke wijze te 
duiden.  
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Commissie van Beroep 
In 2016 zijn geen zaken ingediend bij de Commissie van Beroep. 

Communicatie 
Om duidelijke keuzes te maken rondom interne  en externe communicatie, heeft SaKS dit 
geformuleerd in een communicatieplan. Er is tevens een communicatie coördinator aange-
steld die zich bezighoudt met alle communicatievormen die bij SaKS aanwezig zijn.  

dinator scholen desgewenst begeleiden in het vormgeven van de communicatie op school-
niveau.  

Jaarverslag vertrouwenspersoon 
Eén keer per jaar maken de externe vertrouwenspersonen een rapportage van de meldin-
gen en klachten in het afgelopen jaar; het jaarverslag. Het jaarverslag is bedoeld om de 
opdrachtgever inzicht te geven in de verrichtte werkzaamheden in het afgelopen jaar. Zo 
kan de effectiviteit van het beleid worden gemonitord en het beleid waar nodig worden 
bijgesteld. Ook is het jaarverslag bedoeld om inzicht te bieden in eventuele ( tendensen 
ten aanzien van) knelpunten binnen de organisatie met betrekking tot sociale veiligheid en 
integriteit. 

De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersonen omvatten een tweetal aandachts-
gebieden. Enerzijds vloeien de werkzaamheden voort uit het klachtrecht voor (ouders van) 

ewerkt in de 

gaat het hier om meldin-
gen en klachten van onderwijskundige of school organisatorische aard, dan wel met be-
trekking tot ongewenste omgangsvormen. Zowel ouders als medewerkers vallen binnen het 
bereik van de genoemde regeling. Anderzijds zijn de externe vertrouwenspersonen bena-
derbaar bij meldingen van onregelmatigheden dan wel misstanden, ingevolge de sinds 1 

zien in een vertrouwelijke en daarmee veilige meldprocedure voor hen die een ernstige 
misstand aan de orde willen stellen. Dit type melder wordt vaak aangeduid met het woord 

 

Overzicht aantal klachten 
Periode 1 januari tot en met 31 december 2016 

 2016 2016 Lopend Afgehandeld 
 Klacht off. klacht   
Aard van de klachten:     
Seksuele intimidatie - - - - 
Racisme / Discriminatie - - - - 
Agressie en geweld 1*1 - - 1 
Pesten 1 - - - 
Onderwijskundig 3 - - 3 
School organisatorisch 5*2 - - 5 
Anders 2*3 - - 1 
Totaal: 12 - - 11 

 
*1: Het betreft hier feit beëindiging van een seksuele 
relatie tussen hen; 
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*2: Eén van deze kwesties is als enkele melding meegeteld, maar kende vier melders; 
*3: In één geval betreft het hier een kwestie die is uitgesteld op verzoek van melder, zodat de inhoud nog on-
bekend is. 
 
Klagers ingedeeld naar categorie melder 

Ouder 9 
Leerling - 
Directeur - 
Medewerker 3 
ICP - 
Anders - 
Totaal: 12 

 
Meerjarenoverzicht 

 2016 2015 2014* 
Aard van de klachten:    
Seksuele intimidatie - 1 - 
Racisme / Discriminatie - - - 
Agressie en geweld 1 2 - 
Pesten 1 - 1 
Onderwijskundig 3 1 - 
School organisatorisch 5 2 7 
Anders 2 1 - 
Totaal: 12 7 8 

* Periode van 1 juni t/m 31 december 2014 
 

Conclusies 
Het aantal meldingen / klachten is toegenomen. Hieruit kunnen geen inhoudelijke conclu-
sies worden getrokken. Over het algemeen is, vooral door de directeuren, constructie en 
reflectief op klachten gereageerd, zodat deze veelal bevredigend konden worden afgehan-
deld. Dit blijkt ook uit het feit dat geen van de gepasseerde casussen een formeler vervolg 
heeft gekregen. 

2015, maar toch nog grotendeels ongebruikt is gebleven. 

Aanbevelingen 
Uit het voorgaande vol
drukkelijk onder de aandacht van de directeuren te brengen en hen te motiveren hiervan 
gebruik te maken. 

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

10.1 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) 
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11. 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. 
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Deel B: Jaarrekening SaKS 2016 
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12. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

12.1  Algemene toelichting 

Activiteiten 
De activiteiten van SaKS bestaan voornamelijk uit:  

Dienstverlening op het gebied van onderwijs PO 

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

Stelselwijzigingen 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ge-
bleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

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

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

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

In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast. Door af-
rondin  

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

Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van SaKS zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in arti-
kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schat-
tingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 
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12.2 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 

 aangehouden.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekom-
stige jubileumuitkeringen gevormd. Een medewerker bouwt aanspraken op voor een te 
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. De berekening is ge-
baseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. Op grond van algemene ervaringscij-
fers en schattingen is hiervoor een bedrag opgenomen 750 per FTE. 

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

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

12.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

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

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

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

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

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

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

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

De beleidsdekkingsgraad van het ABP is medio december 2016: 96,6%4 

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

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

 
                                            
4 Bron: https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/ 
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Financiële instrumenten 
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij 

opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire finan-
ciële instrumenten van de organisatie, anders dan derivaten, dienen ter financiering van 
de operationele activiteiten van de organisatie of vloeien direct uit deze activiteiten 
voort. Het beleid van de organisatie is om niet te handelen in financiële instrumenten van 
de groep vanwege het kredietrisico en liquiditeitsrisico. 

 
De organisatie waakt voortdurend over haar vorderingen. Door bovenstaande maatregelen 
is het kredietrisico voor de organisatie minimaal. 

Liquiditeitsrisico 
De organisatie heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquidi-
teit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liqui-

 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode 
wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de staat van baten en lasten die geen 
invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten 
en posten van de staat van baten en lasten waarvan de ontvangen en uitgaven niet worden 
beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende ef-
fecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. 
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13. Balans per 31 december 2016 

(Na verwerking resultaatbestemming) 
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14. Staat van Baten & Lasten per 31 december 2016 

 

Analyse resultaten Jaarrekening 2016 

SaKS heeft in 2016 een negatief 227.287. Dit is als volgt te verklaren: 

(Rijks)bijdragen: 

compensatie van de 3.5% loonsverhoging. Daarnaast is er 9.000 meer ontvangen van 
het SWV wat grotendeels voor de arrangementen is. Door de opening van de Optimist, ge-

 
Al deze posten waren niet meegenomen in de begroting. 
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Overige overheidsbijdragen 
. Hier-

 

Overige baten: 
de Overige baten zijn  hoger dan begroot. We hebben verschillende incidentele 
bedragen ontvangen. Na de opheffing van het oude SWV is het eigen 

 

Personele lasten 

goed. De 
deels te maken met ex-

tra inhuur op het bestuurskantoor. De rest is inhuur op de scholen voor de inzet vanuit de 
arrangementen. 

Afschrijvingen: 
 hoger dan begroot. Dit zit voornamelijk bij de afschrijvin-

gen ICT. Door extra investeringen die in 2015 zijn gedaan bij de komst van QLict is het be-
groten niet helemaal goed gegaan. 

Huisvestingslasten: 
is een flink bedrag retour ontvan-

gen op energiekosten door een eindafrekening over het voorgaande jaar. Daarnaast waren 
er voor twee scholen wel huurkosten begroot maar uiteindelijk niet geïnd.  

Overige instellingslasten: 
De overige instellingslasten zijn  Dit komt volledig door de ex-
terne ondersteuning. De aangevraagde en ontvangen arrangementen worden ingezet door 
externe expertise in te huren om de leerlingen te ondersteunen. De baten en de lasten zijn 
niet meegenomen in de begroting. 

Financiële baten & lasten: 
De financiële baten & lasten it komt volledig door de 
lage rentevergoeding op de spaarrekeningen. 
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15. Kasstroomoverzicht over 2016 

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 -251.718 -350.924

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 9 602.136 578.389

- Mutaties voor voorzieningen 6 177.064 153.466

779.200 731.855

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen 3 48.718 460.291

- Kortlopende schulden 7 -294.916 283.562

-246.198 743.853

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 281.284 1.124.784

- Ontvangen interest 10 26.283 38.420

- Betaalde interest -1.852 -1.901
24.431 36.519

Kasstroom uit operationele activiteiten 305.715 1.161.303

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Investeringen materiele vaste activa 1 -698.447 -870.087

- Mutaties financiele vaste activa Borgsom 2 6.150 -9.300

-692.297 -879.387

Mutaties liquide middelen 4 -386.582 281.916

Beginstand liquide middelen 6.703.654 6.421.739
Mutatie liquide middelen -386.582 281.916

Eindstand liquide middelen 6.317.072 6.703.654

2016 2015
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16. Toelichting op de balans per 31 december 2016 

ACTIVA 

Referentie 1 Materiele vaste activa 

 

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

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

 

De inventaris, leermiddelen en computers zijn via de gemeente Alkmaar voor een bedrag 
250.000 per school verzekerd.  
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Referentie 2 Financiële vaste activa 

 

Referentie 3 Vorderingen 

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
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Toelichting vordering OC&W 

 

Referentie 4 Liquide middelen 

 

Er is een 
Er is tevens sinds september 2016 een garantie afgegeven aan K+V Interimmanagement 
B.V. Deze garanties treden in werking als SaKS niet aan haar 
verplichtingen voldoet. De overige liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 
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PASSIVA 

Referentie 5 Eigen vermogen 
Verloopoverzicht reserves 

 

De private bestemmingsreserve zal ingezet worden voor uitgaven die niet via het rijk be-
kostigd mogen worden. 
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Referentie 6 Voorzieningen 

 

Jubileum:  kortlopend deel < 1 jaar 22.784 
   langlopend deel > 1 jaar 170.870 

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

Groot onderhoud: kortlopend deel < 1 jaar 1.109.766 
   langlopend deel > 1 jaar 157.514 

De voorziening groot onderhoud wordt opgenomen voor verwachte lasten in de toekomst. 
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Referentie 7 Kortlopende schulden 
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Model G1 Verantwoording van subsidie zonder verrekeningsclausule 
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub A) 

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking: 

  

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

Model G2 Verantwoording van subsidie met verrekeningsclausule 
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B) 

Er zijn in 2016 geen subsidies ontvangen vallend onder model G2. 
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17. Toelichting op de staat van Baten & Lasten 

8 Baten 

 

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 13.903.931 13.453.530 13.965.176
Vergoeding rijksbijdrage SWV 1.125.252 666.079 834.073
Vergoeding Materiele Instandhouding 2.869.037 2.751.067 2.878.133
Vergoeding P&A 2.098.723 2.016.606 1.968.136
Vergoeding impulsgelden               251.886 202.332 218.820
Vergoeding prestatiebox           401.853 312.076 360.179
Vergoeding leerling gebonden financiering 4 0 0
Vergoeding toename asielzoekers 74.599 0 0
Niet-geoormerkte subsidies 320.166 272.378 196.990
Vergoeding aanvullende bek. buitenonderhoud 15.598 0 190.936
Geoormerkte subsidies 5.008 0 0

21.066.057 19.674.068 20.612.442

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 0 0 1.291
Gemeente: eerste inrichting 29.917 0 0
Gemeente: subsidie schakelklas 173.600 170.000 200.231
Gemeente: vergoeding gymzaal      49.539 45.000 45.290
Gemeente: zomerschool 36.000 0 0
Gemeente: overige vergoedingen 27.340 2.300 3.325
Gemeente: vergoeding brede school    68.778 0 71.269
Gemeente: prestatiesubsidie 0 0 15.602

385.174 217.300 337.008

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 183.417 186.357 217.459
Samenwerkingsverband - detachering 52.469 48.637 154.257
Ouderbijdragen 6.032 2.500 1.851
Overige baten personeel 112.369 0 157.534
Vergoeding salaris detachering  31.405 11.690 50.175
Vergoeding onderlinge verrekening personeel sch. 0 126.959 0
Overige baten 107.370 0 77.409

493.062 376.142 658.685
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9 Lasten  
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Personeelsbezetting 

 

Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam geweest. 
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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 2016 140.000. Het weergegeven individuele 
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de 
duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband 
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad 
van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezol-
digingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden. 

 

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

 

Huisvestingslasten 
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Overige instellingslasten 
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Accountantshonoraria 

 

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij SaKS zijn uitgevoerd door ac-
countantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet 
toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele 
netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op 
het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2016 en een meerwerkbetaling over 
2015, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. 

10 Financiële baten en  
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18. Verbonden partijen 

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

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

 

Alkmaar, april 2017 
SaKS 

 

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

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

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

Huurovereenkomst 
SaKS huurt 
met de gemeente afgesproken. De scholen zijn: 

De Vlindertuin maandbedrag huur en energie 4.683 
De Driemaster  maandbedrag huur en energie 5.544 
Het Kompas   maandbedrag huur en energie 3.948 
De Burijn   maandbedrag huur en energie 3.863 
De Gondelier  maandbedrag huur en energie 3.756 

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
In 2016 is overleg geweest met de personeelsleden. Dit heet niet geleid tot een plan van 
sparen voor ouderenverlof omdat gebleken is dat er nauwelijks personeelsleden zijn die 
hieraan deelnemen. 

Gezien de zeer beperkte omvang van de voorziening is er derhalve geen voorziening duur-
zame inzetbaarheid gevormd in 2016. 
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20. Overige gegevens 

Bestemming van het exploitatieresultaat 
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2016 -227.287 als volgt over de reserves: 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen relevante vermeldingen. 

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

Naam    Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen 

Adres    Helderseweg 14-4, 1815 AB ALKMAAR 

Telefoon    072-5403044 

E-mailadres    info@SaKS.nl 

Internet    www.SaKS.nl 

Bestuursnummer  60997 SaKS 

Contactpersoon  mw. W.J. van der Hoorn 

Statutair vestigingsadres Alkmaar 

Brinnummers: 

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

  





 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


