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Dit bestuursverslag over 2014 geeft een inkijk in de organisatie en rapporteert over de 

activiteiten in het afgelopen jaar. Tevens biedt het een vooruitblik naar de toekomst. 

Met ongeveer 6500 leerlingen verspreid over 20 basisscholen is Xpect Primair het grootste 

schoolbestuur voor primair onderwijs in Tilburg. Voor de komende jaren verwachten we 

een lichte daling van het aantal leerlingen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de voortgang 

van de organisatie. 

Xpect Primair is een financieel gezonde organisatie binnen de marges die daarvoor door 

het ministerie worden gehanteerd. Xpect Primair heeft het boekjaar afgesloten met een 

positief resultaat van € 4.538. In 2014 zit de kapitalisatiefactor weer onder de 

signaleringsgrens van 35%.  

De extra ontvangen middelen dit jaar vanuit het rijk zijn nagenoeg volledig besteed aan 

inzet van personeel en investeringen in ICT voorzieningen. Dat sluit ook aan bij de twee 

belangrijkste speerpunten van dit jaar: de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en 

de focus op eigentijds leren. De studiereis van directeuren naar Londen is een belangrijk 

startpunt geweest voor de uitspraak dat 21e eeuws leren het centrale thema wordt in de 

nieuwe beleidsplanperiode. Maar in 2014 zijn we ook geconfronteerd met mindere 

resultaten op de eindtoets. Dat heeft tot gevolg gehad dat we het onderwijs en de 

resultaten grondig hebben geanalyseerd en een verbeterplan hebben opgesteld voor de 

scholen waarvan de opbrengsten onder of net boven de norm lagen. 

De nieuwe cao voor het primair onderwijs sluit aan bij de ingezette ontwikkeling naar 

verder professionaliseren van onze organisatie. De professionele leeromgeving en 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers staan daarbij centraal. De in 2013 ingezette 

aanpak van het verzuim, waarbij we ons richten op de beïnvloeding van dit gedrag en het 

onderliggende keuzeproces, heeft een positief effect op het verzuimcijfer. Na de flinke 

daling van vorig jaar naar 5,5% is het gelukt om het verzuim verder terug te dringen naar 

4,5%. 

Het afgelopen jaar hebben we vooral ook vooruit gekeken. We hebben met interne en 

externe belanghebbenden de dialoog gevoerd over het onderwijs van de toekomst. Er zijn 

door leerlingen, ouders en leerkrachten manifesten opgesteld met de belangrijkste 

indicatoren voor goed onderwijs op onze scholen. De opgehaalde beelden en quotes zijn 

vervolgens vertaald in een concept strategisch beleidsplan, wat de goedkeuring draagt van 

de Raad van Toezicht en dat ter instemming is aangeboden aan de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. 

 

 

Hans van Daelen 

Bestuurder 

  

VOORWOORD 
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Stichting Xpect Primair bestuurt in Tilburg 20 basisscholen waar dagelijks ongeveer 6500 

leerlingen onderwijs volgen. Eind december 2014 telt de stichting 542 werknemers. 

 

 

Xpect Primair werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat het besturen 

van de stichting in handen is van professionals, een bestuurder ondersteund door 

medewerkers van het bestuursbureau. De toezichtfunctie is neergelegd bij een orgaan van 

vrijwilligers, de Raad van Toezicht.  

College van Bestuur 

Statutair is sprake van een college van bestuur. Feitelijk is sprake van één bestuurder, die 

het bevoegd gezag vormt van de stichting en verantwoordelijk is voor de organisatie en 

vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid. Dit betekent dat de bestuurder de 

kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

beleid op stichting- en schoolniveau.  

De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. 

DE ORGANISATIE 
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Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de gang van 

zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol als adviseur en 

klankbord van de bestuurder, naast zijn formele rol als werkgever. De Raad van Toezicht 

waarborgt de continuïteit van de organisatie en verleent in dit verband voorafgaande 

goedkeuring aan de bestuurder voor besluiten die betrekking hebben op het vaststellen 

van de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de 

stichting. Meer over de Raad van Toezicht leest u in het hoofdstuk “Raad van Toezicht”. 

Bestuursbureau 

Een drietal managers ondersteunt binnen het bestuursbureau de bestuurder op het gebied 

van Schoolontwikkeling, Personeel & Organisatie (P&O) en Financiën.  Daarnaast zijn er 

stafmedewerkers en medewerkers die zorgen voor de secretariële en administratieve 

ondersteuning van de bestuurder en de managers. In het verslagjaar werd voor het eerst 

de functie van stafmedewerker personeel ingevuld. Daarnaast zijn nieuwe mensen 

benoemd in de bestaande functies manager schoolontwikkeling, ICT functionaris en 

medewerker personeelszaken. De ontstane parttime vacature van bestuurssecretaresse 

wordt in 2015 ingevuld. 

 

Onderstaand organigram geeft de huidige situatie weer: 

 

Bezetting bestuursbureau  

 

 

 

 

 

  

college van bestuur

manager 
schoolontwikkeling

kwaliteitsfunctionaris

manager
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stafmedewerker 

personeel

medewerker  
personeelszaken

manager 

financien 

stafmedewerker

financiën

medewerker 

financiën

bestuurssecretariaat ICT-functionaris
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Missie  

De scholen van Xpect Primair willen kinderen, in een goed pedagogisch klimaat, maximale 

mogelijkheden bieden om zich te ontplooien en hun eigen plaats te vinden in de 

samenleving. De eigenheid van elk kind is daarbij vertrekpunt voor het onderwijs. Xpect 

Primair biedt medewerkers ontplooiingskansen en een werkklimaat waarin ze zich 

gerespecteerd en gewaardeerd weten. De scholen staan midden in de samenleving en 

werken, vanuit een christelijk geïnspireerde dialoog, samen met onderwijs-, welzijn- en 

zorginstellingen. Xpect Primair is een lerende en professioneel geleide organisatie, waarin 

de scholen centraal staan en de middelen en mogelijkheden in overeenstemming met de 

behoeften van de scholen worden toegedeeld. Zo worden gelijke kansen gecreëerd in 

ongelijke situaties en worden diversiteit en kwaliteit van het onderwijsaanbod 

gewaarborgd. Korte lijnen en een open communicatie dragen bij aan de onderlinge 

samenwerking en solidariteit. 

Visie 

Xpect Primair denkt in kansen en is trots op de kwaliteit op het gebied van leerlingenzorg. 

Er bestaat een breed scala aan onderwijsconcepten waarbinnen leerkrachten op een 

professionele manier onderwijs verzorgen. Samen met haar partners biedt Xpect Primair 

de zekerheid dat kinderen ook vóór, tussen en na schooltijd worden opgevangen. De 

leerlingen die de scholen verlaten, kenmerken zich door zelfvertrouwen, besef van eigen 

identiteit, weerbaarheid, nieuwsgierigheid, basiskennis van taal en rekenen en 

wereldwijsheid. De volgende kernwaarden maken deel uit van de missie en visie: 

betrouwbaarheid, communicatie, daadkracht, vernieuwing en professionaliteit. 

 

Identiteit 

Afgelopen jaar hebben we de dialoog gevoerd over onze katholieke identiteit met als 

doelstelling die een eigentijdse vertaling te geven. We bevinden ons in een 

individualiserende en multiculturele samenleving. Ons onderwijs kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan onderling begrip, ontmoeting en sociale samenhang. Gesprekken met 

de bestuurder, met ouders en medewerkers hebben geresulteerd in vier breed gedragen 

kernwaarden: verwondering, vertrouwen, respect en vergevingsgezindheid. Deze 

kernwaarden zijn betekenisvol beschreven in ‘Onze katholieke identiteit, de moeite waard’.  

In september zijn alle medewerkers geïnformeerd over de inhoud. Scholen maken 

afspraken over de wijze waarop de katholieke kernwaarden in concreet waarneembaar 

gedrag zichtbaar zijn. De katholieke identiteit is gecommuniceerd met het bisdom ’s-

Hertogenbosch.  

 

Koers en werkwijze 

De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school en leggen verantwoording 

af aan de bestuurder. De directies kwamen in 2014 maandelijks bijeen in het 

directieoverleg. In dit overleg wordt de ontwikkeling van bovenschools beleid voorbereid, 

gestimuleerd en geëvalueerd. De voorbereiding en evaluatie van de vergaderingen van het 

directieoverleg vond lange tijd plaats in een overleg tussen de bestuurder, manager 

schoolontwikkeling en vier coördinatoren. In het verslagjaar is met de directies van 

gedachten gewisseld over een nieuwe passende overlegstructuur.  Het overleg hierover is 

nog niet afgerond en wordt in januari voortgezet. Naast het directieoverleg vindt acht maal 

per jaar het directeurenberaad plaats. Het directeurenberaad is een overleg tussen de 

bestuurder en de directeuren van de scholen.  
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Hierin wordt door de bestuurder gerapporteerd over de voortgang van de organisatie op 

hoofdlijnen. Daarnaast komen zaken aan de orde die direct van belang zijn voor de 

integraal verantwoordelijke schoolleiders in relatie tot de organisatie.  

De te varen koers wordt beschreven in het strategisch beleidsplan. In het verslagjaar is 

hard gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2019. Meer 

informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Strategisch beleid. 

 

Periodiek verschijnen de volgende beleidsnotities en/of verantwoordingsdocumenten:  

 de vastgestelde jaarbegroting en het jaarverslag; 

 het strategisch beleidsplan en het meerjarenformatieplan; 

 het bestuursformatieplan; 

 kwartaalrapportages; 

 jaarlijkse rapporten van schoolbezoeken. 

Medezeggenschap 

Elke school kent een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders evenredig 

vertegenwoordigd zijn. Daarnaast bestaat er een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en 

leerkrachten van verschillende scholen van Xpect Primair. De GMR is een directe 

gesprekspartner voor de bestuurder, bespreekt de bovenschoolse ontwikkelingen en is 

betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van de GMR geven instemming of 

advies aan de beleidskeuzes. Meer informatie over de activiteiten van de GMR in het 

verslagjaar leest u in het hoofdstuk “De GMR”. 

 

Klachten en juridische zaken 

Xpect Primair hecht aan een goede samenwerking en transparante dialoog met ouders en 

goed werkgeverschap ten opzichte van de werknemers. Indien er onvrede bestaat over 

gedragingen en beslissingen kan daarover een klacht worden ingediend. Klachten worden 

zoveel mogelijk op schoolniveau behandeld. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, 

bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de door Xpect Primair aangestelde 

externe vertrouwenscontactpersonen. Uiteindelijk staat het personeel en leerlingen vrij om 

een officiële klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie, waarbij Xpect 

Primair is aangesloten. 

 

In het verslag jaar zijn er geen officiële klachten ingediend bij de klachtencommissie. Er is 

één klacht afgehandeld bij de Commissie van Beroep Primair Onderwijs. Het betrof een 

besluit tot beëindiging dienstverband. 

 

Daarnaast hebben ouders zich elf maal met een klacht gewend tot de bestuurder. De 

klachten werden primair in behandeling genomen door de manager schoolontwikkeling en 

zijn in overleg met de betrokken schooldirecteuren en de ouders naar tevredenheid 

opgelost.  

 

Ook zijn er in het verslagjaar twee incidenten door directeuren gemeld. 

Een daarvan heeft geleid tot een aansprakelijkheidstelling van een 

leerkracht en het bestuur. Deze zaak is door de verzekeraar in 

behandeling genomen en afgehandeld. 
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Samenstelling 

De Raad van Toezicht functioneert als geheel. Er zijn geen commissies ingesteld die 

verantwoordelijk zijn voor deeltaken. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste 

vijf en ten hoogste zeven personen. 

 

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: 

 

Samenstelling Raad van Toezicht  

Xpect Primair 

 

 

Voorzitter   A.L.J. van Steensel 

Vicevoorzitter   A.A.B. de Beer 

Lid   E.A.J. Donders 

Lid   R. van Etten 

Lid   A.F.M. Smeulders 

 

De leden brengen gezamenlijk bestuurlijke ervaring in op de beleidsterreinen onderwijs, 

personeel, financiën en huisvesting. 

 

Rooster van aftreden 

De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is 3 jaar. Aftredende leden zijn 

maximaal 2 maal herbenoembaar. Een rooster van aftreden regelt de wisselingen in de 

samenstelling van de Raad van Toezicht. In 2014 hebben geen mutaties plaatsgevonden. 

 

Bezoldiging 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding waarvan de hoogte 

wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht op voorstel van de bestuurder. Deze 

vergoeding dient mede ter dekking van gemaakte kosten in het kader van uitoefening van 

de functie. De in dit kader betaalde vergoedingen worden openbaar gemaakt in de 

jaarrekening van de stichting. 

 

Taken 

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. Sinds de 

governance code primair onderwijs van kracht is binnen het basisonderwijs zijn er eisen 

gesteld met betrekking tot het intern toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs. 

Het externe toezicht ligt bij de inspectie van het onderwijs in opdracht van het ministerie 

van OCW.  

 

 

 

DE RAAD VAN TOEZICHT 
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Voor het interne toezicht geldt om te beginnen de volgende eis: 

De functie van het toezicht – functioneel of organiek – dient uitdrukkelijk gescheiden te 

zijn van de functie van het bestuur. In het Raad van Toezichtmodel zoals dat binnen Xpect 

Primair bestaat, is daarin optimaal voorzien. 

 

De Raad van Toezicht heeft de taken van de raad vastgelegd in een handvest. Hierin zijn 

de volgende (groepen) van taken opgenomen en omschreven: 

 taken als werkgever van de bestuurder; 

 taken als adviseur van en klankbord voor de bestuurder; 

 taken met betrekking tot de controle op de financiën; 

 taken met betrekking tot de controle op de kwaliteit en het strategisch beleid; 

 taken met betrekking tot de verantwoording naar buiten. 

  

De informatie die nodig is voor het uitvoeren van deze taken, verkrijgt de Raad van 

Toezicht vooral door overleg met de bestuurder, de GMR en de accountant. De raad laat 

zich verder informeren door het regelmatig bezoeken van de scholen. Ook het bijwonen 

van het Xpect Event, de afsluiting van het schooljaar en  andere bijeenkomsten bieden de 

mogelijkheid om op informele wijze zicht te krijgen op wat er binnen de scholen leeft. 

Tenslotte beraadt men zich over de vraag of gesprekken met de inspectie of 

inspectierapporten een informatiebron kunnen (of mogen) zijn voor de Raad van Toezicht. 

De raad blijft zoeken naar meer mogelijkheden om de verantwoording naar buiten gestalte 

te geven. 

 

Vergaderingen/bijeenkomsten 

De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben in 2014 vijfmaal vergaderd. Een 

afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar tweemaal een vergadering 

van de GMR bijgewoond. Zoals ieder jaar was er ook een overleg van de Raad met het 

presidium van de GMR. De door de GMR georganiseerde beleidsrijke avond werd eveneens 

door enkele leden van de raad bijgewoond. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de 

GMR is transparant en informatief en wordt door beide partijen als zeer prettig en 

constructief ervaren. Daarnaast voerden de voorzitter van de Raad van Toezicht en de 

bestuurder regelmatig tussentijds overleg. 

 

In het kader van zijn publieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de Raad 

van Toezicht samen met de bestuurder een aantal scholen bezocht. Tijdens deze bezoeken 

ging men in gesprek met de directie van de school en werd ook gesproken met enkele 

medewerkers en leerlingen. In de eerste helft van het jaar zijn basisschool De Bloemaert 

en basisschool De Boemerang bezocht.  In de tweede helft van het jaar werden basisschool 

Cleijn Hasselt en basisschool De Triangel bezocht. Aansluitend aan beide bezoeken vond 

een nabespreking plaats van de Raad van Toezicht met de bestuurder. De scholenbezoeken 

dragen ertoe bij dat de raad zich een goed beeld kan vormen van de organisatie en dat zij 

daardoor beter in staat is om de gekozen koers van de stichting te toetsen. 

 

Leden van de Raad van Toezicht gaven verder acte de présence bij het Xpect Event en de 

Kerstbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten was er gelegenheid voor informele 

contacten met het personeel van de organisatie. Ook was de Raad vertegenwoordigd bij 

de succesvolle Kids & Parents Crowd in het kader van het formuleren van het strategisch 

beleid voor de komende jaren. 

 

Voor de tweede keer was er een overleg van de Raden van Toezicht van alle besturen voor 
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primair onderwijs in Tilburg. De directeur van het samenwerkingsverband Plein013 gaf 

tijdens die bijeenkomst een heldere toelichting op het thema passend onderwijs. 

 

Gespreksonderwerpen 

Door middel van kwartaalrapportages is de Raad van Toezicht door de bestuurder 

geïnformeerd over financiën, bedrijfsvoering, klachten, huisvesting en facilitaire zaken, 

personele zaken, onderwijskundige zaken en belangrijke interne en externe 

ontwikkelingen. In de vergaderingen werd nader ingegaan op de ontwikkelingen binnen 

deze aandachtsgebieden. Belangrijke gespreksonderwerpen waren passend onderwijs, 

identiteit en strategisch beleid 2015-2019. Tevens is het bestuursformatieplan 2014-2019 

besproken. Ook de stand van zaken met betrekking tot T-primair kwam aan de orde. 

Uitvoerig werd stilgestaan bij de indringende activiteiten gericht op de borging van de 

kwaliteit van het onderwijs. 

 

Goedkeuring jaarrekening, begroting en bestuursverslag 

De in het strategisch beleidsplan vastgestelde uitgangspunten en doelen vormen 

belangrijke criteria voor de beoordeling van de uitvoering van de plannen en geleverde 

prestaties. 

 

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het 

bestuursverslag 2013 en de begroting 2015. De raad heeft eveneens goedkeuring verleend 

aan het concept strategisch beleidsplan 2015-2019. 

 

Tenslotte heeft de raad met de accountant overleg gevoerd over de jaarrekening 2013 en 

is aan de accountant opdracht gegeven om de controle over de jaarrekening 2014 uit te 

voeren. De door de accountant verstrekte managementletter, waarin de bevindingen met 

betrekking tot de controle van de diverse processen binnen de bedrijfsvoering zijn 

vastgelegd, is uitvoerig besproken. 

 

Werkgeversrol 

De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich door het beoordelen van het 

functioneren van de bestuurder. de toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en een lid 

van de Raad van Toezicht en teruggekoppeld aan de voltallige raad. De uitkomsten van 

deze beoordeling waren voor beide partijen bevredigend. Er is tenminste een jaarlijkse 

evaluatie van het functioneren van de bestuurder, maar ook tussentijds is er overleg als 

raad of bestuurder daar behoefte aan hebben.   

 

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren op basis van een 

schriftelijke enquête onder de leden van de raad. Men is van mening dat het samenspel 

tussen raad en bestuurder goed verloopt. De informatieverschaffing is tijdig en adequaat 

en de raad wordt niet voor voldongen feiten of verrassingen gesteld. De dialoog tussen 

raad en bestuurder verloopt op een open manier en is naar het oordeel van de leden 

constructief en draagt bij aan een effectieve invulling van de taak van de raad. 

De rolverdeling tussen Raad van Toezicht en de bestuurder wordt als goed ervaren; er is 

een goede balans tussen afstand houden en betrokken zijn. De raad heeft niet op alle 

gebieden voldoende expertise en zal dit in de komende periode extra aandacht geven als 

gezocht wordt naar nieuwe leden. De uitvoering van de taak wordt echter niet belemmerd 

omdat voldoende deskundigheid op de juiste momenten ingehuurd kan worden.  
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Het blijft voor de leden van de raad van belang om inzicht te houden in de ontwikkelingen 

in het onderwijs, rondom de onder de stichting ressorterende instellingen en de politiek 

strategische vraagstellingen. In het afgelopen jaar is geïnvesteerd in eigen 

professionalisering via een sessie met extern onderzoeker op het terrein van waarde 

gedreven toezicht houden en besturen. Uit deze sessie is een aantal verbeterpunten voor 

het eigen functioneren gedestilleerd. 

 

De voorbereiding van de agenda gebeurt in een goed overleg tussen voorzitter en 

bestuurder en alle leden hebben voldoende mogelijkheid om agendapunten in te brengen 

en/of onderwerpen in de vergadering aan de orde te stellen. De raad volgt op afdoende 

manier de implementatie van genomen besluiten. 

 

Tot slot                                                                                                                           

De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de inspanningen van de bestuurder, 

directies en medewerkers van Xpect Primair en voor de resultaten die hierdoor ook in 2014 

weer zijn bereikt. De gesprekken die de raad met de bestuurder, met medewerkers van 

het bestuursbureau, met de GMR, directeuren en anderen heeft mogen voeren, zijn steeds 

in een open en prettige sfeer verlopen. 
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Wet Medezeggenschap biedt leerkrachten van basisscholen en ouders van leerlingen 

de mogelijkheid tot inspraak en toezicht op het beleid. De wet regelt dat zowel de 

personeels- als de oudergeleding inspraak- en/of adviesrecht heeft op voorgenomen 

beleid. Op basis van deze wet is voor Xpect Primair een GMR ingesteld. In de GMR komt 

het bovenschools beleid aan de orde. Dit ter aanvulling van wat de 

medezeggenschapsraden doen die per school functioneren. 

 

Samenstelling en overleg 

Het reglement van onze GMR biedt ruimte voor twee vertegenwoordigers per school. Een 

ouder en een personeelslid. In de samenstelling van de GMR vonden in het verslagjaar 

zeven mutaties plaats. Gemiddeld bestond de raad uit 34 leden. Zij vertegenwoordigen de 

20 scholen van Xpect Primair. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van 

deze scholen. Elke aangesloten school is met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd 

in de GMR. De GMR bespreekt bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokken bij 

totstandkoming van beleid. De vergaderingen worden voorbereid door een presidium, 

bestaande uit vijf personen, waaronder een vertegenwoordiger van de oudergeleding.  

 

Het presidium had in 2014 tweemaal een informeel afstemmingsoverleg met de 

bestuurder. Tijdens deze bijeenkomsten werd onder meer gesproken over de kwaliteit van 

de schoonmaak op de scholen, 21st century skills en social media in het onderwijs, 

kosten/baten van het tevredenheidsonderzoek, T-Primair, levensfasebewust 

personeelsbeleid, het  cursusaanbod binnen Xpect Primair, energiebeheer, het eventueel 

in dienst nemen van coördinatoren Brede Scholen en het protocol verkiezingsreglement 

GMR.  

 

De bestuurder nam deel aan de GMR-vergaderingen indien en voor zover mondelinge 

toelichting op de stukken was gewenst. Daarnaast waren bij enkele vergaderingen de 

managers van het bestuurskantoor aanwezig om agendapunten toe te lichten. Bij enkele 

specifieke onderwerpen zoals de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan, de stand 

van zaken met betrekking tot 21st century skills en het verbeteren van de 

onderwijskwaliteit werden gastsprekers uitgenodigd. 

 

Instemming en/of advies 

De werkwijze van de GMR is dat ieder beleidsstuk drie keer in de vergadering ter tafel 

komt. In het verslagjaar kwam de GMR 10 maal bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten heeft 

de GMR ingestemd met en/of positief geadviseerd ten aanzien van: 

 rolprofiel directeur Xpect Primair; 

 eigen risicodragerschap vervangingsfonds; 

 bestuursformatieplan 2014-2015; 

DE GMR 
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 eigen risicodragerschap ziektewet. 

 

De GMR heeft overigens met ruime meerderheid besloten het protocol van het 

verkiezingsreglement van haar leden aan te passen.  

 

Overleg met Raad van Toezicht 

Ieder schooljaar ontmoeten het presidium en de Raad van Toezicht elkaar. De bestuurder 

is hierbij aanwezig. De volgende onderwerpen kwamen tijdens dit overleg aan de orde: 

 kansen voor de  GMR bij het tot stand komen van het Strategisch Beleidsplan; 

 hoe gaat Xpect Primair om met het voorziene tekort aan leerkrachten in 2017? 

 evaluatie van het verzuimbeleid. 

 

Beleidsrijke rol  

De GMR organiseerde op 10 april de jaarlijkse inhoudelijke thema-avond. De avond had 

als onderwerp “Gevangen in een keurslijf”. Volgens de externe gastspreker is ons huidige 

onderwijssysteem in een keurslijf geperst. Het systeem dat ooit bedacht is, met verplichte 

leerdoelen en een Cito-toets, weerhoudt kinderen ervan hun eigen talenten te ontplooien. 

Zij pleit voor een gepersonaliseerd onderwijssysteem. De bijeenkomst leidde aansluitend 

tot een levendige discussie en werd door de GMR-leden positief gewaardeerd. 

 

Evaluatie 

Tijdens de laatste GMR vergadering van het schooljaar 2013-2014 heeft de raad het 

functioneren van de GMR geëvalueerd. Een aantal tips en tops zijn gewisseld in een open 

en constructieve vergadering. Ondanks het risico van uiteenlopende belangen tussen 

oudergeleding en personeelsgeleding heeft de GMR ook in dit verslagjaar in buitengewoon 

grote harmonie gefunctioneerd, hetgeen,  zo is de overtuiging van het presidium, heeft 

bijgedragen aan een waardevolle inbreng van de GMR in de beleidsontwikkeling van Xpect 

Primair. 

 

Uitdagingen voor het schooljaar 2014-2015 

Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Er moeten substantieel meer 

leerlingen in het reguliere onderwijs bediend worden. Er wordt, met name door de 

personeelsgeleding, met enige zorg gekeken naar deze ontwikkeling. Men vraagt zich af of 

de voorbereiding afdoende is geweest en of de leerlingen daadwerkelijk baat hebben bij 

deze werkwijze. De GMR ziet het als haar taak om bij te dragen aan het verminderen of 

zelfs helemaal wegnemen van die zorg. Daartoe zal de raad de gang van zaken zorgvuldig 

volgen. De druk op de financiën is hoog. Uitgangspunt is dat de bestuurder probeert te 

bezuinigen met behoud van kwaliteit. De GMR wil ook het volgend jaar goed blijven kijken 

naar de meetbare effecten van deze bezuinigingen en naar de gevolgen hiervan voor de 

werkvloer. 

 

De beoogde vaststelling van het strategisch beleidsplan 2015-2019 is in het voorjaar van 

2015. Het is een inspirerend plan dat op elke school een plaats moet krijgen. Belangrijk is 

dat de collectieve ambitie in de organisatie gaat leven. De GMR gaat dit volgen en bezien 

hoe ze hier positief aan kan bijdragen. 

 

Aangezien het verkiezingsreglement van de GMR niet meer in de pas loopt met de Wet 

Medezeggenschap stelt het Presidium voor dit aan te passen. Het streven is om eind van 

dit schooljaar op alle scholen verkiezingen te hebben georganiseerd volgens het nieuwe 
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verkiezingsreglement. Streven is de brede vertegenwoordiging per school, zowel een 

personeelslid als een ouder, te handhaven. 

 

In 2014 is een nieuwe cao voor het primair onderwijs tot stand gekomen. De invoering 

hiervan bevat nog een aantal keuzes die voor Xpect Primair verder uitgewerkt moeten 

worden. De GMR wil hier het komende jaar een positieve en kritische bijdrage aan leveren. 

 

Tot slot 

Het presidium heeft alle leden van de GMR uitgenodigd voor een diner als dank voor hun 

inzet in het afgelopen jaar. De GMR is ook alle andere personen, die direct of indirect een 

bijdrage leverden aan de activiteiten van de GMR, zeer erkentelijk. 
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Strategisch beleidsplan 2010-2014 

In 2014 hebben we het strategisch beleidsplan 2010-2014 afgerond. In het laatste jaar 

van deze cyclus is de balans opgemaakt en hebben we afspraken gemaakt om de laatste 

veranderonderwerpen een plaats te geven. In deze planperiode stond de innovatie van het 

onderwijs meer prominent op de agenda dan dat dit vermeld stond in het plan. In 2014 

hebben we gericht aandacht besteed aan 21e eeuws leren. Er hebben diverse 

inspiratiesessies plaatsgevonden en een groot aantal leerkrachten en schoolteams heeft  

deelgenomen aan de opleiding Leren in de 21e eeuw. Daarnaast hebben bijna alle 

directeuren deelgenomen aan de studiereis naar Londen. Daar hebben we een stip op de 

horizon gezet en de uitspraak gedaan dat 21e eeuws leren het centrale thema wordt in de 

nieuwe beleidsplanperiode die voor de deur staat. Zowel leerkrachten als directies zijn 

steeds meer doordrongen van het feit dat het onderwijs van deze tijd op een andere wijze 

ingericht dient te worden. De transfer van denken naar doen is hierbij nog niet altijd 

gemakkelijk te maken. Op het moment dat leerkrachten leerarrangementen gaan 

ontwikkelen doet dit een beroep op hun pedagogische en didactische vaardigheden. Dit 

was ook een thema in de beleidsplanperiode, maar dit onderwerp is te veel onderbelicht 

gebleven. In de komende planperiode dient hier de aandacht gericht naar uit te gaan, 

omdat de leerkrachtvaardigheden voorwaardelijk zijn om kinderen op een meer eigentijdse 

wijze onderwijs te bieden. 

 

In het voorjaar hebben de directies met elkaar gesproken over de inzet van technologie in 

het onderwijs in het kader van de vaardigheden van de 21e eeuw. Verschillende scholen 

denken na over een meer intensieve inzet van technologie. In het afgelopen jaar hebben 

diverse scholen tablets aangeschaft om meer flexibiliteit te realiseren.  

 

Om verder te werken aan de professionalisering van ons personeel hebben we in de 2e 

helft van het jaar een model uitgedacht om te gaan werken met een train de trainer model. 

Er is een leerkracht gefaciliteerd om taken uit te gaan voeren om interne expertise op te 

bouwen binnen Xpect Primair.  

 

Strategisch beleidsplan 2015-2019 

Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om het nieuwe strategisch beleidsplan op te stellen. 

We zijn begonnen met het ophalen van beelden (zowel intern als extern) die mensen 

hebben ten aanzien van het onderwijs in de komende jaren. Deze beelden bestonden uit 

interviews, filmpjes, teksten, quotes en blogs over eigentijds leren. Vanaf het begin was 

het onze intentie om dit beleidsplan vorm te geven met inbreng van ouders, kinderen, 

leerkrachten, directies en bestuur. In maart heeft Xpect Primair een Kids & Parents Crowd 

georganiseerd waarbij ouders en kinderen zich hebben uitgesproken in de vorm van een 

manifest. Zij hebben hun droomschool ontworpen en inspiratie opgedaan om te komen tot 

dit manifest. In april is er een medewerkersbijeenkomst geweest waar ook een manifest 

uit voortvloeide.  

STRATEGISCH BELEID 
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Vervolgens is een klankbordgroep gaan bekijken welke opbrengsten meegenomen 

moesten worden uit alle opgehaalde beelden. Al deze resultaten hebben we in de studie 

tweedaagse van april bij elkaar gebracht. De directies hebben daar een zevental 

toekomstuitspraken uit gefilterd waar ook leerkrachten en ouders zich over hebben 

gebogen. Er is een dialoog gevoerd over de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Deze 

vaardigheden zijn later in een klankbordbijeenkomst met directeuren, ouders, managers 

en leerkrachten gefilterd. 

 

Het nieuwe strategisch beleidsplan is besproken in de Raad van Toezicht en in de GMR. De 

uitrol kan naar verwachting beginnen in maart 2015 wanneer de GMR met het plan instemt. 

Om alle medewerkers binnen de organisatie transparant te informeren over de voortgang 

en de resultaten van het strategisch beleid, is hierover informatie opgenomen op een voor 

iedereen toegankelijk deel van de portal. 
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Passend onderwijs 

In 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Passend Onderwijs heeft als doel om voor 

alle leerlingen zo thuisnabij mogelijk een passend onderwijsaanbod te realiseren. Scholen 

hebben de zorgplicht voor leerlingen die worden aangemeld. Basisonderwijs en speciaal 

onderwijs werken samen binnen het samenwerkingsverband Plein013 waarin 17 

schoolbesturen zijn vertegenwoordigd. Voor elke school is een ondersteuningsprofiel 

opgesteld. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. Het 

ondersteuningsprofiel van alle scholen is opgenomen in het overzicht van het 

samenwerkingsverband. Vanuit Plein013 is bij alle scholen een consulent gedetacheerd die 

leraren, interne begeleiders en directeuren adviseert bij ondersteuningsvragen van 

individuele leerlingen. In 2015 staan visieontwikkeling, formulering van het school-

ondersteuningsplan en financiën op de agenda. 

 

Schoolbezoeken  

In 2014 werd bij alle scholen door en namens de bestuurder een schoolbezoek afgelegd. 

Doel daarvan is om te verbinden met en zichtbaar te zijn op de scholen, een beeld te 

krijgen van de kwaliteit van de school en daarover met belanghebbenden de dialoog te 

voeren.  

Tijdens het schoolbezoek vormen de thema’s opbrengsten, leerkrachtvaardigheden, 

teamcultuur, leiderschap, vak inhoud, zorg en begeleiding, ouders en het kwaliteitsproces 

het gesprekskader. Situationeel werden daaraan relevante thema’s toegevoegd. 

 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 is de opzet van de schoolbezoeken aangepast. De 

bestuurder legt met de interne begeleider van de school klassenbezoeken af, spreekt 

ouders en leerlingen van de school en heeft overleg met de directeur. De managers 

schoolontwikkeling en personeel gaan in gesprek met de directie en interne begeleider. De 

manager financiën overlegt met de directie over financiën, beheer, huisvesting en overige 

materiële zaken. 

 

Opbrengsten 

Onze scholen werken opbrengstgericht en werken steeds meer systematisch en doelgericht 

aan het maximaliseren van de prestaties van alle leerlingen. Met behulp van een digitaal 

leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van zowel methodetoetsen als methode-onafhankelijke toetsen voor de 

vakgebieden rekenen, taal en lezen. De resultaten worden getoetst aan de eigen 

schoolambities en de normen van de inspectie. Bestuur en scholen zijn op de hoogte  van 

de tussenresultaten. Onderstaande grafiek geeft het aantal scholen aan dat boven de 

inspectienorm scoorde en vergelijkt daarbij 2012 tot en met 2014. 

 

ONDERWIJS EN KWALITEIT 
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Legenda: 

TL E3 en E4  technisch lezen eind leerjaar 3 en 4 

RW E4 en E6  rekenen en wiskunde eind leerjaar 4 en 6 

RW M7   rekenen en wiskunde midden leerjaar 7 

BL M6 en BL M7  begrijpend lezen midden leerjaar 6 en 7 

 

Eind 2013 scoorden, volgens de normen van de inspectie, twee scholen onvoldoende op 

het totaal van tussentijdse toetsen. In 2014 waren dat vijf scholen.   

Verbetering onderwijsresultaten 

In 2014 namen 747 leerlingen deel aan de eindtoets. Het gemiddelde op stichtingsniveau 

was 534,4 en daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dertien scholen scoorden boven 

de ondergrens van de inspectie, zeven daaronder. De scholen die onder de inspectienorm 

scoorden kregen van de inspectie, naast het basisarrangement, een attendering.  

Dit betreft géén oordeel over de school, maar is bedoeld om het bestuur opmerkzaam te 

maken op de tegenvallende resultaten.  

Het aantal scholen met eindresultaten onder de inspectienorm vertoont de afgelopen twee 

jaar een stijgende tendens. Dit was voor het bestuur aanleiding om hierop nader in te 

zoomen. 

Onderzoek gaf aan dat op 13 scholen sprake was van risicovolle eindopbrengsten. 

Op deze scholen is een grondige analyse uitgevoerd en is een verbeterplan opgesteld, met 

als doel om op korte termijn de resultaten op orde te brengen en op lange termijn een 

duurzame kwaliteitsverbetering te realiseren. In de analyses en verbetertrajecten ligt de 

focus op de thema’s  leiderschap, leerkrachtvaardigheden en kwaliteitszorg. 

Inmiddels is bekend dat 5 van de 7 scholen in 2015 al voldoen aan de minimumeisen van 

de inspectie. 
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Kwaliteitsbeleid 

In 2014 is de ambitie uitgesproken om het kwaliteitsbeleid door te ontwikkelen naar 

strategisch kwaliteitsmanagement. Hierin streven we bewust, gepland en gericht naar 

vooraf vastgestelde resultaten. We onderscheiden in deze ontwikkeling 4 fasen. Van 

kwaliteitsactiviteiten, die ad hoc en incidenteel plaatsvinden, via de fase waarin deze 

activiteiten cyclisch, doelgericht en periodiek ingezet worden en worden gekoppeld aan de 

beleidsontwikkeling naar kwaliteitsbeleid, naar de fase waarin een koppeling gelegd wordt 

tussen verschillende kwaliteitsprocessen zoals opbrengsten, tevredenheid en 

ziekteverzuim. Tot slot de fase van strategisch kwaliteitsmanagement. Kwaliteit is daarbij 

een cruciaal onderdeel van elk proces. Dit vereist een onderzoekende houding van alle 

betrokkenen. Medewerkers analyseren daarbij continu de kwaliteit van hun eigen 

activiteiten. Er vinden actieve gesprekken plaats met belanghebbenden, zowel intern als 

extern. Belangrijke indicatoren in deze ontwikkeling zijn onderwijskundig leiderschap, een 

professionele cultuur gericht op samenwerken en opbrengstgericht kwaliteitsbeleid. 

 

Alle scholen werken met hetzelfde kwaliteitsmanagementsysteem. Dat systeem is volledig 

geïntegreerd binnen het leerlingvolgsysteem en voorziet in de behoefte aan grip, overzicht 

en samenhang. Binnen het implementatietraject zijn op alle scholen de basisgegevens 

ingevoerd en heeft een scholingsdag voor de directeuren plaatsgevonden. De komende 

periode zal worden gebruikt om de ingevoerde gegevens te analyseren en te gebruiken om 

de schoolontwikkeling te ondersteunen.  

 

Zorg en begeleiding 

De 1-zorgroute en het handelingsgericht werken met drie instructie-subgroepen zijn een 

belangrijke rode draad in de aanpak van zorg en begeleiding. Voor veel scholen geldt dat 

de doorgaande lijn hierbij verder geborgd wordt. Er wordt nadrukkelijk ingezet op de 

ondersteuning van kwetsbare leerlingen, maar ook is er aandacht voor hoogbegaafde 

leerlingen. Er moet voor deze groepen leerlingen gerichte afstemming komen op hun 

onderwijsbehoeften. In gesprekken komt naar voren dat de analyse van de hulpvraag van 

de leerlingen en het verdergaand diagnosticeren voor verbetering vatbaar zijn. Er kunnen 

daartoe extra toetsen worden afgenomen, diagnostische gesprekken met leerlingen 

worden gevoerd en er dienen foutenanalyses van methodetoetsen te worden gemaakt. 
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Inspectie 

Gedurende 2014 vonden op vijf scholen van Xpect Primair inspectiebezoeken plaats.  

Op vier scholen constateerde de inspectie dat het onderwijs voor het grootste deel op orde 

is en werd het basisarrangement toegekend. Eén school kreeg het aangepast arrangement 

zwak omdat belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs werden 

vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is op deze school een diepteanalyse uitgevoerd en 

een verbeterplan opgesteld. 

 

Uitstroomgegevens 

De uitstroomcijfers in 2014 zijn nagenoeg gelijk aan 2013. De uitstroom naar HAVO stijgt 

met 1%, VWO en VMBO dalen beide met 0,5%. In onderstaande grafiek is de uitstroom 

per onderwijssoort van 2011 tot en met 2014 weergegeven. 

 

 

 

Leerlingaantallen 

Op 1 oktober 2014 bezochten 6484 leerlingen onze scholen. 29 meer dan op 1 oktober 

2013 en 50 meer dan de gemeentelijk prognose aangaf. Het verloop vanaf 2009 met 

prognoses* na 2014: 

 

 

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Leerlingaantal 6505 6438 6379 6434 6455 6484 6402 6335 
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Onderwijsimpulsen 

Scholen van Xpect Primair nemen deel aan extra onderwijsactiviteiten die vanuit de 

gemeente Tilburg en/of door samenwerkingsverband Plein013 worden geïnitieerd. Doel is 

om de ontwikkeling van kinderen een extra stimulans te geven. Er is een breed scala van 

activiteiten beschikbaar, zoals taalschool, taalklas, taaltuin, summerskool, talentklas, 

topklas, inzet combinatiefunctionaris, cultuuractiviteiten en techniekactiviteiten. Voor drie 

scholen in een tweetal wijken zijn extra middelen beschikbaar die worden ingezet ter 

versterking van het reguliere onderwijsaanbod van de school.  

 

Onderwijsimpuls Klemtoon op Taal 

In 2014 is binnen Klemtoon op Taal nadrukkelijk aandacht besteed aan de onderwerpen 

onderwijsaanbod, scholing, ouderbeleid en doorgaande leerlijnen tussen peuterspeelzaal 

en de onderbouw van de basisschool. De voor- en vroegschoolse methoden van 

peuterspeelzaal en basisschool zijn het afgelopen jaar op elkaar afgestemd en leraren 

hebben deelgenomen aan scholing in de gehanteerde methode. Op het gebied van 

ouderbeleid werden de huidige situatie, de gewenste situatie en het te bereiken resultaat 

in kaart gebracht. Op basis daarvan werden plannen van aanpak geformuleerd en is gestart 

met de uitvoering daarvan. Ook op alle locaties zijn doorgaande leerlijnen in beeld 

gebracht. Onderwijsaanbod, pedagogisch klimaat, educatief handelen, zorg en begeleiding 

en ouderbetrokkenheid zijn daarin belangrijke onderdelen. In oktober 2014 vond de 

Klemtoon op Taal conferentie plaats. Deelnemers kregen de gelegenheid om dieper in te 

gaan op bovenstaande onderwerpen maar ook op onderwerpen rondom pilots en 

onderwijsinitiatieven. In 2015 staan de ontwikkeling van een kwaliteitszorgkaart en 

kijkwijzer op het programma. Met beide is in 2014 een start gemaakt. Introductie vindt 

plaats in maart 2015. 

 

Leren met Xpect 

In 2014 hebben de volgende interne leertrajecten plaatsgevonden: 

 Jaarlijkse cursussen bedrijfshulpverlening voor een aantal medewerkers van alle 

scholen. 

 Opleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB). SVIB is een praktisch middel voor 

begeleiders om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen in de onderwijsleersituatie. 

Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en 

leerling(en) geanalyseerd. De ervaring leert dat beelden veel inzicht geven. Inzicht in 

eigen sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht worden 

bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld. 

 Co-teaching opleiding: Co-teaching is een intensieve, speciale vorm van individuele 

coaching (coaching-on-the-job). De co-teacher komt als gelijkwaardige partner in de 

klas en gaat samen met de leerkracht aan de slag. De co-teacher ondersteunt de 

professional op de werkvloer bij de ontwikkeling van de didactische en organisatorische 

vaardigheden. Soms door dingen voor te doen, soms door directe feedback te geven 

tijdens de les.  

 Traject leraar 2020: dit traject is bedoeld voor leerkrachten om te groeien van basis 

bekwaam naar vakbekwaam of uitstekend. Door deze opleiding is de leerkracht in staat 

om een passend antwoord te vinden op de uitdagende vragen in leren en onderwijzen 

in de 21e eeuw.  

 Opleiding 21e eeuws leren, leren samenstellen van leerarrangementen. 

 Cursus flitsbezoeken: Een  aantal adjunct directeuren en intern begeleiders heeft de 

cursus flitsbezoeken gevolgd. 
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Tijdens een flitsbezoek richt men zich op de onderwijspraktijk van de leraar: welke 

keuzes en beslissingen maakt de leraar met betrekking tot de activiteiten en 

interventies in relatie tot het leerdoel? Met de daaraan gekoppelde reflectieve dialoog 

ontwikkelt men bij de leraar een reflectieve houding. De leidinggevende stimuleert de 

leraar om bewust na te denken over zijn onderwijspraktijk en over zijn eigen gedrag. 

Hierdoor ontstaat een continue cyclus van zelfanalyse en verbetering. Flitsbezoek levert 

een positieve bijdrage aan het onderwijskundig leiderschap en aan het handelen van 

de leraren.  

 

Opleiden in School 

In 2014 zijn basisscholen en de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HKE) op een andere 

wijze gaan samenwerken. Daarbij zijn er kernscholen die stagiaires begeleiden en 

satellietscholen die de nieuwe ontwikkelingen volgen om op termijn kernschool te worden. 

Deze nieuwe werkwijze, waarbij leervragen van studenten gekoppeld worden aan de 

schoolontwikkeling van de basisschool, is bedoeld om een duurzame en meer 

geprofessionaliseerde samenwerking aan te gaan. Drie scholen van Xpect Primair zijn 

kernschool. Het betreft De Borne, Christoffel en Klinkers. De overige scholen volgen als 

satellietschool de ontwikkelingen. 
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Professioneel personeelsbeleid 

Dit jaar zijn we verder gegaan met het verder professionaliseren van onze organisatie. Na 

het rolprofiel voor leerkrachten is er dit jaar ook een rolprofiel voor directeuren gekomen. 

Er is veel aandacht besteed aan het voeren van de juiste gesprekken met medewerkers in 

het kader van inzetbaarheid. Hierbij gaat het om het bespreken van het functioneren en 

het komen tot een zorgvuldige beoordeling, maar ook het bespreekbaar maken van 

verzuimgedrag. Deze aandacht voor duurzame inzetbaarheid en professionalisering wordt 

ondersteund door de afspraken die gemaakt zijn in de nieuwe cao voor het primair 

onderwijs (cao po 2014-2015) die in juli 2014 is afgesloten. Hierin komen deze 

onderwerpen nadrukkelijk aan bod. De concrete uitvoering van deze cao zal in schooljaar 

2015-2016 plaatsvinden.  

  

Convenant Leerkracht en Functiemix 

Het Convenant Leerkracht bevordert een sterkere positie van de leraar: betere beloning, 

meer scholingsmogelijkheden en meer zeggenschap. Een belangrijk onderdeel is de 

invoering van de functiemix. Hiermee wordt gedoeld op de verdeling van leraren over de 

salarisschalen LA en LB van ons loongebouw. Xpect Primair heeft zichzelf hierbij ten doel 

gesteld tenminste de landelijk gemiddelde percentages LA en LB benoemd te hebben. 

Xpect Primair kiest er voor geen LC-ers te benoemen. 

 

De volgende percentages zijn gerealiseerd: 

 

Jaar 

  

Xpect Primair  Jaar 

  

Landelijk  

LA LB LC  LA LB LC 

2010 87,4 12,6 0  2010 93,1 6,8 0,1 

2011 80,8 19,2 0  2011 85,8 14,1 0,1 

2012 80,7 19,3 0  2012 85,3 14,6 0,1 

2013 77,2 22,8 0  2013 81,3 18,5 0,2 

2014 76,8 23,2 0  2014* 76,5 21,6 0,2 

Functiemix Xpect Primair en Landelijk Gemiddelde Primair Onderwijs 

*In de landelijke cijfers ontbreken overige functies van 1,7% 

 

Kwaliteit en bevordering duurzame inzetbaarheid van personeel  

Jaarlijks worden tenminste twee gesprekken gevoerd tussen leidinggevende en 

medewerkers over het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling. Indien van toepassing 

worden interventies ingezet om medewerkers te helpen op het juiste niveau te komen.  

PERSONEEL 
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Daarnaast wordt er ook meer gebruik gemaakt van kwaliteiten van medewerkers. Enkele 

medewerkers worden, al dan niet tijdelijk, naar een andere school verplaatst om daar 

gericht ingezet te worden.  

 

Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van verzuim en het verkorten van 

voorkomend verzuim. Door eerder in de preventieve sfeer maatregelen te treffen, wordt 

verzuim voorkomen en kunnen enkele medewerkers op een goede manier hun loopbaan 

in het onderwijs afsluiten.  

 

Xpect Primair is vanaf 1 augustus 2014 eigen risicodrager geworden voor het 

Vervangingsfonds. Dit betekent enerzijds dat wij geen premies meer hoeven te betalen 

aan het Vervangingsfonds maar anderzijds dat wij zelf de kosten voor de vervangingen 

dragen. Naast een financieel voordeel, is een belangrijke motivatie het vergroten van de 

eigen verantwoordelijkheid voor het verzuim en de vervanging van afwezige leerkrachten.  

Verder heeft Xpect Primair de regie genomen op de re-integratie van tijdelijke 

medewerkers en medewerkers die ziek uit dienst gaan, door het eigen risicodragerschap 

voor de Ziektewet. De re-integratiebegeleiding voor deze medewerkers is per 1 januari 

2015 uitbesteed aan een externe dienstverlener. 

 

Om ervaren leerkrachten te stimuleren een masteropleiding te volgen en jonge 

leerkrachten een ervaringsplaats te bieden, is gebruik gemaakt van de regeling 

VierSlagLeren van het Arbeidsmarktplatform PO. Binnen Xpect Primair hebben we vier 

plaatsen voor VierSlagLeren gecreëerd. Ervaren leerkrachten volgen een opleiding en 

begeleiden de jonge leerkracht die ook een masteropleiding doet en twee jaar voor twee 

dagen per week de groep overneemt. 

 

Mobiliteit & uitstroom  

Xpect Primair is ervan overtuigd dat mobiliteit ontwikkelkansen biedt voor het personeel 

en de duurzame inzetbaarheid ten goede komt. Doordat Xpect Primair een grote diverse 

organisatie is, kan medewerkers de kans geboden worden om hun professionaliteit te 

verbreden en te vergroten.  

 

Dit jaar zijn tien medewerkers overgeplaatst in verband met budgettekorten. Twee 

medewerkers hebben zich gemeld als plaatsvervanger. Zij hebben zich vrijwillig gemeld 

om naar een andere school te gaan, zodat een collega niet verplicht overgeplaatst hoeft te 

worden. Na deze mobiliteitsronde is de overige vacatureruimte van 13,7 wtf door interne 

en enkele externe kandidaten ingevuld.  

 

Naast de verplichte mobiliteit is er veel beweging geweest op directeurenniveau. Door het 

vervroegd uittreden van twee directeuren en het vrijwillige vertrek van een directeur is 

een interne verschuiving van directeuren op gang gekomen. Drie directeuren zijn naar een 

andere school gegaan, de manager schoolontwikkeling is directeur van een school 

geworden en een directeur heeft de functie van manager schoolontwikkeling ingevuld. 

Twee scholen krijgen een nieuwe directeur van buiten de stichting en een vacature voor 

directeur staat nog open. In verband met deze vacature en de langdurige afwezigheid van 

een directeur zijn er twee interim directeuren ingehuurd. 

 

In 2014 hebben 5 medewerkers ontslag aangevraagd, 7 medewerkers zijn met pensioen 

of vroegpensioen gegaan, 3 medewerkers zijn de WIA in gegaan en met 10 medewerkers 

is het dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigd.  
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Ontwikkeling leeftijdsopbouw Xpect Primair 

Uit de leeftijdsopbouw van personeel blijkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden 

naar een iets evenwichtiger verdeling. Hoewel de grootste groep zich nog steeds bevindt 

in de leeftijdscategorieën 35-55 jaar is het aandeel 0-35 jaar toegenomen. 

Werktijdvermindering, uitstroom van oudere medewerkers en stimuleringsmaatregelen 

zoals VierSlagLeren heeft de ruimte geboden om meer jongeren aan te nemen. 

 

Peildatum 31-12-2013 
      

       

  

          

       

        

 

Peildatum 31-12-2014 

 

 

 

Verzuim en arbeidsomstandigheden 

Verzuim zien we als gedrag en we gaan er van uit dat gedrag beïnvloedbaar is. We richten 

onze aanpak van het verzuim vooral op de beïnvloeding van dit gedrag en het 

onderliggende keuzeproces. Directeuren worden hierbij ondersteund door de adviseur P&O 

en een externe managementcoach. Na de flinke daling van vorig jaar naar 5,5% is het 

gelukt om het verzuim verder terug te dringen naar 4,5%. 
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Verzuimpercentage Xpect Primair en landelijk 2011-2014 

 

Om nog beter sturing te kunnen geven wordt sinds dit jaar gebruik gemaakt van nieuwe 

verzuimcijfers. Maandelijks ontvangen de directeuren deze cijfers. Om seizoensinvloeden 

eruit te halen wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 

   

 Verzuim  Voortschrijdend gemiddelde over de laatste 12 maanden (exclusief vangnet)  

 ZMF  Voortschrijdend gemiddelde ziekmeldingsfrequentie over de laatste 12 

maanden  

 0-verzuim  Medewerkers met 0-verzuim in de laatste 12 maanden 

 

2014 Verzuim  ZMF 0-verzuim 

Xpect Primair 4,50 0,9 50,9% 

doel 2014 5,50% <1 >50% 

 

Per 1 maart 2014 is een contract met een nieuwe Arbo dienstverlener ingegaan. De 

directeuren hebben kennis gemaakt met de nieuwe bedrijfsarts en managementcoach. Van 

lopende dossiers is per dossier bepaald of deze overgedragen worden aan de nieuwe 

bedrijfsarts of dat de huidige bedrijfsarts het traject afrondt. Het Sociaal Medisch Overleg 

heeft een andere vorm gekregen. Waar voorheen een directeur één op één met de 

bedrijfsarts zijn cases besprak, is er nu gekozen voor een gezamenlijk overleg. Hierin 

worden door de adviseur P&O en de externe managementcoach de cijfers besproken, een 

actueel thema uitgediept en enkele cases besproken. 

 

In 2014 hebben drie scholen de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) geactualiseerd. 

Dit onderzoek, dat iedere vier jaar op scholen plaatsvindt, richt zich op 

arbeidsomstandigheden en welbevinden van het personeel. Naar aanleiding van de 

rapportage stelt de directeur een plan van aanpak op voor de komende vier jaar. De RI&E 

worden door een externe instantie getoetst. 

 

De kracht van verbinding. 

Voor alle medewerkers van Xpect Primair zijn er dit jaar diverse gemeenschappelijke 

activiteiten geweest. De nieuwjaarsreceptie vond plaats op basisschool Christoffel en de 

jaarlijkse sportdag heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, met tropisch weer plaatsgevonden. 

Het  Xpect Event stond in het teken van het verruimen van je horizon. Nieuw dit jaar was 
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de Christmas Xperience, een kerstmarkt waarbij medewerkers zelf hun kerstgeschenk 

konden inkopen.  

 

Personeels- en salarisadministratie 

Voor de verdere ontwikkeling van de personeels- en salarisadministratie hebben de 

managers P&O en Financiën drie toekomstscenario’s onderzocht: dienstverlening van de 

huidige externe dienstverlener continueren, dienstverlening van de huidige dienstverlener 

over laten nemen door een andere externe dienstverlener of een salarisadministrateur in 

eigen dienst nemen. Vanuit het oogpunt van continuïteit, kwaliteit en 

ontwikkelingsmogelijkheden is ervoor gekozen om per  1 januari 2015 over te stappen 

naar een andere externe dienstverlener.  Deze organisatie helpt ons verder met de 

optimalisering van onze werkprocessen en de inrichting van ons financieel systeem.  

  

Om te kijken of onze afdrachten naar externe instanties goed verlopen, is aan een externe 

dienstverlener de opdracht verstrekt voor een recovery-onderzoek. Hierbij onderzoeken zij 

eveneens of Xpect Primair optimaal gebruik maakt van mogelijke kortingen, vrijstellingen, 

subsidies etc.  Dit onderzoek is naar verwachting begin 2015 afgerond.  

 

Cao po 2014-2015 

Eind september is een nieuwe cao voor het primair onderwijs beschikbaar gekomen. Enkele 

onderwerpen waar nieuwe afspraken over gemaakt zijn, betreffen de overlegstructuur, 

werkdruk, duurzame inzetbaarheid en professionalisering leerkrachten.  

 

Per 1 september 2014 is een loonsverhoging doorgevoerd van 1,2 %. De BAPO is per 1 

oktober 2014 afgeschaft en vervangen door een duurzaamheidsregeling. Voor de 

medewerkers die voor 1 oktober reeds gebruik maakten van de BAPO geldt een 

overgangsregeling. Deze medewerkers zijn geïnformeerd over wat de wijzigingen voor hen 

persoonlijk betekenen en is de mogelijkheid geboden BAPO-uren in te leveren. Slechts 

enkele medewerkers hebben naar aanleiding van de veranderende voorwaarden hun BAPO 

gewijzigd.  

 

De overige wijzigingen in de cao zullen met ingang van het schooljaar 2015-2016 

geïmplementeerd worden. Voor dit implementatietraject wordt samengewerkt met de 

andere stichtingen van T-Primair. Gezamenlijk is een consultant ingehuurd voor 

ondersteuning bij het maken van de plannen van aanpak en ontwikkeling van nieuwe 

regelingen, kaders en beleid. 
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Onderhoud 

In 2014 is er weer de nodige aandacht geweest voor het onderhoud van de gebouwen. Er 

is planmatig, preventief en correctief onderhoud uitgevoerd op de scholen van Xpect 

Primair. Xpect Primair heeft dit jaar voordeel gehaald uit het clusteren van 

onderhoudsactiviteiten over meerdere scholen. Zo is de aanbesteding van het schilderwerk 

van zeven scholen collectief uitgezet. Naast het financiële voordeel is het efficiënter om 

één aanspreekpunt te hebben. Het blijft een uitdaging om groot onderhoud zo veel 

mogelijk tijdens de vakanties te laten uitvoeren. 

 

Overheveling buitenonderhoud 

Op 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van 

primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Het 

wetsvoorstel brengt geen principiële wijziging aan in het stelsel. De wet regelt enkel een 

wijziging van de vergoedingsstroom voor onderhoud en aanpassingen. Deze loopt niet 

meer via de gemeente, maar gaat rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen. 

Hierdoor wordt het proces rond het buitenonderhoud eenvoudiger. Het schoolbestuur is en 

blijft verantwoordelijk voor het instandhouden van het schoolgebouw. De 

onderwijshuisvesting blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 

gemeenten. Met de overheveling van het budget wordt het voor Xpect Primair eenvoudiger 

om het renoveren van gebouwen integraal aan te pakken. 

 

Duurzaamheid 

Het afgelopen jaar heeft Xpect Primair gesproken met een externe 

ontwikkelingsmaatschappij voor energie & duurzaamheid over de gemeenschappelijke 

aanpak van zonnepanelen op scholen in Tilburg. Voor Xpect Primair gaat het om elf scholen 

waarvan zeven scholen onder het directe juridisch eigendom vallen. Eind 2014 is een 

Europese aanbesteding uitgezet om in 2015 tot het concreet plaatsen van de zonnepanelen 

te komen. 

 

Projecten 

Huisvesting De Stappen en De Triangel 

Er zijn passende oplossingen gevonden voor de huisvesting van de leerlingen van de 

basisscholen de Stappen en de Triangel. Beide scholen hebben te maken met groei 

waardoor het aantal beschikbare lokalen niet meer toereikend was. Basisschool De Stappen 

heeft zich gevestigd met drie groepen in een dependance. Begin 2014 is een voormalig 

schoolgebouw aan het Wilhelminapark aangepast om op termijn te komen tot volwaardige 

huisvesting voor maximaal 6 groepen. Op dit moment zijn daar drie bovenbouw groepen 

gehuisvest. Voor basisschool de Triangel is ruimte gecreëerd in de multifunctionele 

accommodatie waarin zij gehuisvest zijn. Door een inpandige verhuizing is de mogelijkheid 

ontstaan om voor basisschool De Triangel een ruimte dicht bij het schoolgedeelte in te 

HUISVESTING 
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richten als klaslokaal. Een aantal ruimtes zijn verbouwd en bij de start van het nieuwe 

schooljaar in gebruik genomen.  

 

Opfrissen De Vijf Hoeven 

Basisschool de Vijf Hoeven was toe aan een opknapbeurt. Het betrof zowel de buitenzijde 

van het gebouw als de functionele binnenruimtes. Met  behulp van een architect zijn 

wensen en mogelijkheden geïnventariseerd en is met de renovatie de kans gegrepen om 

het gebouw meer aan te laten sluiten bij de eisen van eigentijds onderwijs.  De renovatie 

is succesvol uitgevoerd in 2014. De onderbouw is voorzien van functionele werkplekken 

voor kleuters. De bovenbouw heeft een metamorfose ondergaan door het openbreken van 

de aula. Door werkplekken te creëren in de gangen is het mogelijk leerlingen individueel 

of in kleine groepjes bezig te laten zijn met het 21e eeuws leren. Omdat basisschool De 

Vijf Hoeven bijzondere aandacht heeft voor sport en bewegen is daar bij de herindeling 

van het terrein ook aandacht aan besteed. Voor de school is een atletiekstrook gemaakt 

om in de pauze een wedstrijdje hardlopen te doen. De werkzaamheden aan de buitenzijde 

zullen begin 2015 worden afgerond. 

 

Gezond schoolplein Cleijn Hasselt 

Basisschool Cleijn Hasselt heeft middels een stimuleringsbudget voor gezondere 

schoolpleinen de mogelijkheid gehad een gezond schoolplein te realiseren. Het ontwerp 

voor het groene speelplein is afgerond. De aanbesteding zal in januari 2015 plaatsvinden. 

Met het groene plein werken we nadrukkelijk aan de gezondheidsbevordering bij kinderen. 

De school heeft een belangrijke rol in de uitvoer van het project. De kinderen zijn betrokken 

bij het ontwerp en in 2015 ook bij de uitvoering en het beheer en onderhoud. 
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“Leren in de 21e eeuw” en Informatie Communicatie Technologie (ICT) 

Onze samenleving verandert door allerlei ontwikkelingen in een hoog tempo. Onder andere 

onder invloed van ICT verandert de samenleving van een industriële- naar een 

kennissamenleving. Al sinds een aantal jaren wordt daarom in de scholen van Xpect Primair 

gewerkt aan onderwijs dat onze leerlingen in voldoende mate voorbereidt op die 

veranderende samenleving. Voortbouwend op ontwikkelingen van voorgaande jaren en 

gebaseerd op de doelstellingen in het strategisch jaarplan wordt in 2014 een steeds 

bredere basis gelegd voor de ontwikkeling van ‘Leren in de 21e eeuw’. De relatie met ICT 

is duidelijk: het biedt als middel kansen om anders naar ontwikkelen en leren van 

leerlingen te kijken.  

 

Ontwikkelingen rond Leren in de 21e eeuw en 21st century skills 

In 2013 is gestart met het eerste bovenschools traject van de basisopleiding ‘21st century 

skills in het onderwijs’. In 2014 is dit traject voortgezet en in totaal hebben inmiddels 128 

leerkrachten de basisopleiding gevolgd. Binnen deze sterk praktijkgerichte opleiding van 

drie dagen ontwikkelen leerkrachten kennis over 21st century skills vaardigheden en 

ontwikkelen ze een leerarrangement waarin kinderen ruimte krijgen deze vaardigheden te 

ontwikkelen. Het leerarrangement wordt vervolgens in de praktijk uitgevoerd. De 

deelnemende leerkrachten zijn erg tevreden over de vorm en de inhoud van de opleiding. 

 

Studiereis Item 

Bijna alle directeuren en de bestuurder van Xpect Primair hebben in januari 2014 

deelgenomen aan de studiereis Item in Londen. Deze studiereis heeft in belangrijke mate 

bijgedragen aan het ontwikkelen van beelden over het onderwijs in onze scholen in 2020. 

Er zijn koersbepalende uitspraken geformuleerd die verderop in 2014 meegenomen zijn 

in het te ontwikkelen strategisch beleid. Ook een grote groep leerkrachten heeft partieel 

aan deze studiereis deelgenomen. 

 

Draadloze netwerken 

In het eerste kwartaal van 2014 zijn alle scholen van Xpect Primair voorzien van een 

professioneel draadloos netwerk. Op de meeste scholen neemt een toenemend aantal 

laptops en tablets een plaats in het leerproces in. 

 

Surface Pro Project 

Rond de herfstvakantie ontvingen de basisscholen Klinkers en De Borne bericht dat ze 

waren geselecteerd om deel te kunnen gaan nemen aan een Surface Pro Project. Beide 

scholen hebben vanuit dit project 50 tablets ter beschikking gekregen. 

 

Migratie naar Office 365 

De portal en emailomgeving van Xpect Primair heeft vanaf het begin gedraaid op eigen 

servers. In mei 2014 zijn beide omgevingen gemigreerd naar de Office 365 omgeving van 

ICT 
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Microsoft. Deze cloud omgeving voor het bedrijfsleven is gratis ter beschikking gesteld aan 

het onderwijs. De migratie is zonder al te veel problemen verlopen. De servers van Xpect 

Primair zijn opgeschoond en uit bedrijf genomen.  De Office 365 omgeving is verder 

ingericht en een aantal nieuwe functionaliteiten is aan de scholen beschikbaar gesteld. 

 

Bestek infrastructuur ICT 2016 

In 2012 zijn de scholen van Xpect Primair op basis van het bestaande bestek voorzien van 

nieuwe hardware. In 2016 zou de apparatuur conform deze standaarden wederom 

vervangen dienen te worden. Eind 2014 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een 

denkkader om te komen tot passende en goede ICT-voorzieningen en adequate inrichting 

van het onderhoud en beheer. Binnen het nieuwe strategisch beleid zal dit verder 

uitgewerkt worden.  

  



37 

 

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Xpect Primair in 

het jaar 2014. Behalve een terugblik, wordt ook ingegaan op de verwachte ontwikkelingen 

in 2015.  

Resultaat 

Xpect Primair heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 4.538. De 

begroting 2014 ging uit van een resultaat van € 0. De extra ontvangen middelen zowel 

vanuit het Rijk als het samenwerkingsverband zijn nagenoeg volledig besteed aan inzet 

van extra personeel en extra investeringen in ICT voorzieningen. In 2014 zit de 

kapitalisatiefactor van Xpect Primair weer onder de signaleringsgrens van 35%. 

Actuele en toekomstige ontwikkelingen op een rijtje 

Gang van zaken 

Er worden kwartaalrapportages opgesteld, die besproken worden met directeuren en de 

Raad van Toezicht en die tevens ter informatie worden verstrekt aan de GMR. Daarnaast 

wordt maandelijks een financiële rapportage verstrekt aan de directeuren. 

 

Met ingang van 1 januari 2013 voeren we zelfstandig de financiële administratie en 

personeelsadministratie. Het afgelopen jaar zijn diverse stappen gezet om de 

administratieve organisatie en interne beheersing verder te professionaliseren. De 

procesbeheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen. We spelen hierbij actief in op 

externe ontwikkelingen, genereren relevante sturings- en verantwoordingsinformatie en 

sturen daadwerkelijk en waar mogelijk bij als deze informatie daar aanleiding toe geeft. 

 

Het opgestelde meerjarenformatieplan gaf geen aanleiding tot het opstellen van een 

sociaal plan. Een actief personeelsbeleid blijft uiteraard wel noodzakelijk. 

 

Belangrijke ontwikkelingen 

Het afgelopen jaar hebben we aanvullende middelen ontvangen vanuit het Rijk. Tegenover 

deze aanvullende middelen vanuit het Rijk staan concrete prestatieafspraken en 

bestedingsdoelen. We zijn erin geslaagd de aanvullende middelen op een juiste manier in 

te zetten voor het primaire proces. 

 

De belangrijkste ontwikkelingen die op ons af komen zijn: 

 doordecentralisatie van het onderhoud per 1 januari 2015; 

 onduidelijkheid of, en in welke vorm, subsidies vanuit gemeenten gehandhaafd zullen 

blijven; 

 onduidelijkheid over de financiële consequenties van de nieuwe cao po 2014-2015; 

 verwachte daling van het aantal leerlingen. 

FINANCIEN 
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Een meerjarenbegroting zal inzichtelijk moeten maken wat de financiële gevolgen zijn voor 

de organisatie. Xpect Primair is bezig een meerjarenbegroting op te stellen in relatie tot 

het nieuw strategisch beleidsplan 2015-2019. 

 

Het jaar 2014 in cijfers 

Onderstaand een vergelijking van de realisatie over het kalenderjaar 2014 met de 

begroting 2014. Ter vergelijking is eveneens de realisatie over 2013 opgenomen.  

 

  

realisatie 

2014 

begroot 

2014 

realisatie 

2013 

BATEN     

(Rijks)bijdragen OCW 31.989.083 31.372.713 31.403.117 

Overige overheidsbijdragen 361.715 317.550 489.304 

Overige baten 1.159.001 522.131 1.050.399 

Totaal baten 33.509.799 32.212.394 32.942.820 

     

LASTEN    

Personele lasten 27.089.748 26.251.685 26.466.682 

Afschrijvingen 799.487 799.308 753.281 

Huisvestingslasten 2.501.842 2.402.631 2.592.943 

Overige instellingslasten 3.222.816 2.864.120 2.710.043 

Totaal lasten 33.613.893 32.317.744 32.522.949 

     

Saldo baten en lasten -104.094 -105.350 419.871 

     

Financiële baten en lasten 108.632 105.350 94.855 

     

Resultaat 4.538 0 514.726 

 

 

Toelichting op het resultaat 

Baten 

 (Rijks)bijdragen Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW): de baten zijn 

hoger als gevolg van de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, meer 

inkomsten vanuit de groeiregeling en een bijstelling van de personele lumpsum voor 

schooljaar 2014-2015. De doorbetalingen van het samenwerkingsverband uit hoofde 

van passend onderwijs waren niet begroot. Tegenover deze baten staan eveneens 

hogere personele lasten door de doorberekening van deelname aan het speciaal basis 

onderwijs. 

 Overige overheidsbijdragen: De stijging van de overige overheidsbijdragen wordt 

veroorzaakt door een hogere klokuurvergoeding voor de gymzalen dan begroot. De 

daling van de bijdragen ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door lagere 

impulsgelden van de gemeente. 

 Overige baten: De stijging van de overige baten wordt veroorzaakt door extra bijdragen 

van het samenwerkingsverband, meer detacheringen ten gevolge van passend 

onderwijs en ouderbijdragen. Ouderbijdragen worden in principe niet begroot. De 

ontvangen bijdragen worden naar rato van de bestedingen als baten verantwoord. Niet 

bestede middelen worden als vooruit ontvangen middelen op de balans verantwoord. 
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Lasten 

 Personele lasten: de stijging van de personele lasten wordt grotendeels veroorzaakt 

door extra inzet van personeel als gevolg van groei en noodzakelijke kwaliteitsimpulsen 

op de scholen. Daarnaast waren de kosten voor deelname aan het speciaal 

basisonderwijs niet begroot. Tenslotte was sprake van een salarisverhoging per 

september 2014. 

 Overige instellingslasten: De stijging van de overige instellingslasten wordt met name 

veroorzaakt door meer inzet van deskundigen, extra investeringen in ICT en uitgaven 

ten laste van de ouderbijdragen. 

 

Balans 

Hieronder wordt de balans ultimo 2014 in gecomprimeerde vorm gepresenteerd, waarbij 

de vergelijkende cijfers van 2013 zijn opgenomen. 

 

Activa 

2014 

(x1.000) 

2013 

(x1.000) Passiva 

2014 

(x1.000) 

2013 

(x1.000) 

Materiële vaste activa 3.531 3.114 Eigen vermogen 7.544 7.540 

Effecten 0 150      

Vorderingen 2.203 1.664 Voorzieningen 1.208 1.291 

Liquide middelen 6.822 7.856 Kortlopende schulden 3.804 3.953 

Totaal activa 12.556 12.784 Totaal passiva 12.556 12.784 

 

Toelichting op de balans 

 Materiële vaste activa: de stijging van de materiële vaste activa heeft betrekking op 

renovatie van een tweetal scholen. 

 Effecten:  de daling van de financiële vaste activa betreft de verkoop van de obligatie. 

 Vorderingen: de stijging van de vordering wordt veroorzaakt door de ontvangen 

middelen vanuit het Herfstakkoord voor 2013/2014 in december 2013. Deze middelen 

hadden deels betrekking op 2014. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door een 

incidentele vordering WAO/WIA in 2013 en het vervallen van de vordering op het 

vervangingsfonds in verband met het eigenrisicodragerschap per 1 augustus 2014. 

 Liquide middelen: Mede door de toename van de vorderingen en de afname van de 

kortlopende schulden zijn de liquide middelen gedaald met € 1.034.000. 

 Eigen vermogen: het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat over 2014. 

 Voorzieningen: de voorzieningen zijn lager door een extra vrijval van de 

jubileumvoorziening en een vrijval van de voorziening passend onderwijs. 

 Kortlopende schulden: de kortlopende schulden ultimo 2014 zijn ten opzichte van 2013 

met € 149.000 gedaald met name door lagere openstaande saldi bij crediteuren per 

balansdatum. 

 

Vermogenspositie 

Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 7.544.503. 

 

Ultimo 2013 7.539.965 

Exploitatieresultaat 2014  4.538 

Vermogen 31-12-2014 7.544.503 

 

Het exploitatieresultaat is ten gunste gebracht van de algemene reserve. 

 



40 

 

Kengetallen 

Met betrekking tot de financiële positie van de stichting geven kengetallen richting. We 

vermelden hier de kapitalisatiefactor, solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Deze 

kengetallen zijn berekend naar de in de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. 

Niet het statistische beeld van een kengetal, maar vooral de trendmatige ontwikkeling van 

de gezamenlijke kengetallen over verschillende jaren is essentieel. Onderstaand een 

overzicht van de kengetallen 2014, 2013, 2012 en 2011 en de minimale streefwaarden 

zoals opgenomen in het treasurystatuut.  

 

 

  

 

2014 2013 2012 2011 

minimale 

streefwaarde 

Kapitalisatiefactor 32,77 35,42 32,24 31,26  

Solvabiliteit 69,16 69,08 68,38 69,28 60,00 

Weerstandsvermogen 12,55 13,62 10,99 11,56 10,00 

Liquiditeit (current ratio)  2,37   2,41   2,16   2,27   1,50 

Rentabiliteit  0,01   1,56   0,59   -0,20   0,00 

      

 

Beoordeling van het vermogensbeheer 

De minister heeft in 2009 een nieuw kengetal geïntroduceerd om te signaleren of 

onderwijsinstellingen een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de 

vervulling van hun taken: de kapitalisatiefactor. Voor onze stichting geldt vanuit het 

ministerie een signaleringsgrens van 35%. Een te hoge kapitalisatiefactor zou er op kunnen 

duiden dat een deel van het kapitaal niet of niet efficiënt wordt benut voor de vervulling 

van de taken. Xpect Primair heeft hiervoor zelf nog geen streefwaarde vastgesteld. 

 

Xpect Primair had in 2013 voor het eerst een kapitalisatiefactor boven de signaleringsgrens 

van de inspectie. Dit werd met name veroorzaakt door de ontvangen gelden vanuit het 

Herfstakkoord in december 2013. In 2014 ligt de kapitalisatiefactor weer in lijn met de 

jaren voor 2013. 

 

Voor de beoordeling van het vermogensbeheer wordt ook nog het kengetal 

weerstandsvermogen weergegeven. Dit kengetal geeft aan hoe de reserves zich verhouden 

tot de exploitatie. Hoe meer reserves, hoe meer vermogen om risico’s vanuit de reguliere 

bedrijfsvoering op te vangen. Ofwel, hoe meer reserves, hoe meer financiële ruimte om 

extra beleid in te zetten. De stijging van dit kengetal werd in 2013 eveneens veroorzaakt 

door het positieve resultaat als gevolg van de ontvangen gelden vanuit het Herfstakkoord.  

 

Het kengetal solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting haar financiële verplichtingen 

kan nakomen met behulp van al haar bezittingen en brengt tot uitdrukking in welke mate 

tegenover alle bezittingen van de instelling geen schulden staan. In deze formule zijn de 

voorzieningen opgeteld bij het eigen vermogen. De financiële positie van Xpect Primair is 

goed op orde. 

 

Beoordeling van het budgetbeheer 

Bij de beoordeling van het budgetbeheer worden twee kengetallen gehanteerd. Voor een 

beoordeling van de liquiditeitspositie wordt het kengetal current ratio gebruikt. Dit geeft 

aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Eind 
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2014 had Xpect Primair twee maal zoveel middelen als schulden op korte termijn. De 

financiële continuïteit op korte termijn is daarmee voldoende gewaarborgd.  

Daarnaast wordt aan de hand van het kengetal rentabiliteit gekeken in welke mate baten 

en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. Hieruit blijken geen bijzonderheden 

de afgelopen jaren. 

Begroting 2014 in hoofdlijnen 

BATEN   LASTEN   

(Rijks)bijdragen OCW 32.415.600 Personele lasten 27.882.150 

Overige 

overheidsbijdragen 320.200 Afschrijvingen 928.500 

Overige baten 805.200 Huisvestingslasten 2.761.800 

   Overige instellingslasten 2.104.850 

Financiële baten 104.000 Financiële lasten 5.100 

Totaal baten 33.645.000 Totaal lasten 33.682.400 

      

Nettoresultaat -37.400     

 

Dankzij een gezamenlijke inspanning van bestuur en directeuren is voor 2015 een 

nagenoeg sluitende beleidsrijke begroting opgesteld. Beleidsrijk betekent dat er meer dan 

in de voorgaande jaren de nadruk is gelegd op integraliteit van het realiseren van de 

gewenste onderwijskwaliteit, de benodigde personele inzet en financiën. De 

overeengekomen jaarlijkse bijdrage aan de coöperatie T-Primair zal in overeenstemming 

met een bestuursbesluit van 2014 worden onttrokken aan het eigen vermogen. Op 

stichtingsniveau betekent dit een negatief resultaat van € 37.400. De belangrijkste 

verschillen ten opzichte van de begroting over 2014 betreffen: 

 stijging van de rijksbijdragen in verband met passend onderwijs en aanvullende 

middelen vanuit de diverse onderwijsakkoorden; 

 stijging van de personele lasten door uitbreiding van het personeelsbestand,  indexatie 

vanuit de cao en passend onderwijs; 

 stijging van de afschrijvingen in verband met innovatieve ontwikkelingen; 

 stijging van de huisvestingslasten in verband met de doordecentralisatie van het 

buitenonderhoud. 

 

Treasuryverslag 

Instellingen in het onderwijs zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun financiën. 

Schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden 

gefinancierd en waarmee waarborgen voor de bedrijfsvoering op langere termijn moeten 

worden gecreëerd. Het past in de verantwoordelijkheid van Xpect Primair om een zo hoog 

mogelijk rendement op de aanwezige middelen te combineren met een zo laag mogelijk 

risico. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van het Ministerie van OCW. De 

treasuryfunctie ligt bij de Manager Financiën. 

 

De ontvangen rente op spaartegoeden en deposito’s was meer dan in 2013 door hogere 

spaartegoeden aan het begin van het jaar. Daarnaast is een koerswinst gerealiseerd bij de 

verkoop van de obligatie.  

 

Er is wat betreft beleggen en belenen gehandeld conform het treasurystatuut. 
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Het overzicht per 31-12-2014: 

Omschrijving Bedrag Vervaldatum Rente % 

spaarvrij 5.326.706 n.v.t. 1,1 

termijndeposito 500.000 11-11-15 3,0 

termijndeposito 250.000 04-03-15 3,0 

termijndeposito 250.000 04-03-20 4,0 

betaalrekening 355.822 

schoolrekeningen 133.796 

Continuïteit 

In het kader van de versterking van de bestuurskracht is door de minister van OCW 

voorgeschreven om vanaf 2013 in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf op te nemen. 

Hiermee beoogt de minister van OCW dat iedere belanghebbende of belangstellende kennis 

kan nemen van de financiële gevolgen van het door het bestuur van de stichting gevoerde 

en te voeren beleid. 

 

Kengetallen 

Kengetal  

(stand 31/12) 

2014 2015* 2016* 2017* 

Personele bezetting in FTE 

- Management / directie 

- Onderwijzend personeel 

- Overige medewerkers 

 

  28,6861 

337,0445 

  40,2694 

 

  28,6861 

332,9376 

  39,4972 

 

  28,6861 

325,2809 

  38,9972 

 

  27,6861 

320,2809 

  38,3305 

Leerlingenaantallen per 1 oktober 6.484 6.402 6.335 6.246 

* Prognose  

 

De personele bezetting in FTE is ontleend aan het bestuursformatieplan 2015-2016. Hierbij 

is uitgegaan van de werkelijke personele bezetting per 31 december 2014 rekening 

houdende met de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

De leerlingenaantallen vanaf 1 oktober 2015 betreffen een inschatting van het bestuur op 

basis van de gemeentelijke prognose en de werkelijke leerlingaantal ontwikkeling van de 

afgelopen jaren. In lijn met de landelijke tendens verwachten we een daling van het aantal 

leerlingen voor de komende jaren. 

 

Meerjarenbegroting 

Door de minister van OCW is voorgeschreven een meerjarenbegroting op het hoogste 

aggregatieniveau op te nemen voor het verslagjaar en de jaren t+1 tot en met t+3 voor 

zowel de balans als de staat van baten en lasten. 

 

De cijfers over 2014 en 2015 zijn reeds opgenomen in dit verslag. Voor de jaren 2016 en 

2017 beschikken we nog niet over deze gegevens. Op dit moment is Xpect Primair bezig 

met het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2015 – 2019. In 

relatie tot dit plan zal een meerjarenbegroting worden opgesteld voor dezelfde periode.  

 

De huidige financiële positie en de uitkomsten van het bestuursformatieplan voor de 

periode 2015-2020 geven geen aanleiding tot het treffen van maatregelen op de korte 

termijn. 
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Risico’s en onzekerheden 

In december 2014 heeft een actualisering plaatsgevonden van de risicoanalyse in relatie 

tot de vermogenspositie van de stichting. In het rapport ‘Risicoanalyse en 

vermogenspositie’ is uitvoerig ingegaan op risico’s voor de stichting en op afdekking van 

deze risico’s door passende maatregelen. Bij de kwantificering van de risico’s is bezien hoe 

snel de uitgaven aan veranderende omstandigheden kunnen worden aangepast. Voor het 

overbruggen van de aanpassingstermijn is een financiële buffer nodig. 

 

De risico’s zijn als volgt geclassificeerd: 

 risico’s ten aanzien van aantal leerlingen (daling leerlingaantallen, aanwezigheid 

voldoende kinderopvang, concurrentiepositie);  

 risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs (beoordelingen van de onderwijsinstellingen 

door de inspectie, kwaliteit onderwijskundig beleid en passend onderwijs); 

 risico’s ten aanzien van personeel (leeftijdsopbouw personeelsbestand, ziekteverzuim 

en vervanging, wachtgeld en uitkeringen, kwaliteit personeel, extern personeel); 

 risico’s ten aanzien van de organisatie (kwaliteit bestuur en management, kwaliteit 

planning en control, beleidsplannen, good governance en administratieve organisatie); 

 risico’s ten aanzien van de huisvesting (stand van zaken onderhoud, 

onderhoudsintensiteit gebouwen, vandalisme, renterisico, bezettingsgraad van 

schoolgebouwen); 

 risico’s ten aanzien van inventaris en apparatuur (technologische ontwikkelingen); 

 risico’s met bestuurlijk politieke achtergrond (niet complementaire wet- en regelgeving, 

bij normering achterblijvende bekostiging); 

 restrisico’s. 

 

In het rapport is geconcludeerd dat de belangrijkste risico’s om een financiële buffer voor 

aan te houden de volgende zijn: 

 negatieve beoordelingen van de onderwijsinstellingen door de inspectie; 

 de invoering van passend onderwijs en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, die 

zijn weerslag op de baten zullen hebben tot 2010; 

 kwaliteit en leeftijdsopbouw van het personeelsbestand; 

 instabiliteit van de bekostiging; 

 onvolledige indexatie van de bekostiging. 

 

Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse kan geconcludeerd worden dat de financiële 

positie van de stichting gezond is. De risico’s zijn afgedekt en de continuïteit van de 

stichting is gewaarborgd.  
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Ondertekening 

 

De bestuurder verklaart hierbij d.d. 14 april 2015 vastgesteld te hebben het jaarverslag 

over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Het jaarverslag bestaat uit 

een bestuursverslag en jaarrekening. 

 

 

 

 

H. van Daelen 

Bestuurder 

 

 

De Raad van Toezicht verklaart hierbij het jaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot 

en met 31 december 2014 goedgekeurd te hebben in haar vergadering d.d. 14 april 

2015. 

 

 

 

 

A. van Steensel 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

A. de Beer 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht 

 

 

 

E. Donders 

Lid Raad van Toezicht 

 

 

 

R. van Etten 

Lid Raad van Toezicht 

 

 

 

A. Smeulders 

Lid Raad van Toezicht 

  



DE SCHOLEN VAN XPECT PRIMAIR  - voor meer informatie over de scholen wordt verwezen naar de individuele jaarverslagen 
 

De Elzen 

  
 

 
 

 

 

Cleijn Hasselt  

 

 

 

 

De Vijf Hoeven 

 

 

 

  

 

De Stappen 
 

 

 

Helen Parkhurst 

 

 

 

 

De Wegwijzer 

 

 

 

  

 

De Sporckt 
 

 

 

De Petteflet 

   
 

Meander  
 

 

 

 

 

 

 

 

De Bloemaert 

 

 

 

De Boemerang  

 

Klinkers  

 

Antares 
 

 

 

 

 

 

 

St. Hubertus  

 

 

 

 

  

 

Jeanne d’Arc  

 

 

 

 

 

 

 

Wandelbos  
 

 

 

 

 

 

 

Christoffel 
 

 

 

 

 

 

 

De Zuidwester  

 

De Borne  

 

De Triangel  

 

 

 


