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Voorwoord 
 

In dit bestuursverslag beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen binnen CBO Zeist over het 

jaar 2020. We maken gebruik van de informatie van de scholen, van evaluaties binnen 

directieberaad, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en bestuur. Voor specifieke 

informatie over de scholen verwijzen we graag naar de websites van onze scholen.  

In dit verslag verantwoorden we ons beleid aan de medewerkers van CBO Zeist, de 

medezeggenschapsraden, de ouderraden, de GMR, de ouders en andere betrokkenen 

(stakeholders) bij onze stichting. Het bestuursverslag is ook het verantwoordingsdocument bij de 

jaarrekening en samen vormen zij het jaarverslag 2020. Het bestuur van CBO Zeist vindt het 

vanzelfsprekend zich te verantwoorden. We laten graag zien op welke wijze we omgaan met 

onze publieke taak: het verzorgen van kwalitatief goed christelijk onderwijs.  

Er zijn wettelijke kaders die aangeven wat in het bestuursverslag bij de jaarrekening moet worden opgenomen. Door 

gebruik te maken van het format van de PO-raad voldoen wij daar aan, zijn wij zo volledig mogelijk en hopen we bij 

te dragen aan meer uniformiteit in de verslaglegging van de sector. 

We kijken terug op een roerig schooljaar dat grotendeels overschaduwd werd door coronaperikelen en alles wat 

daarmee samenhangt. Graag besteden wij aandacht aan wat allemaal wel gelukt is en juist is ontstaan door deze 

omstandigheden. Conform ons jaarplan is kwaliteit gedefinieerd en is het systeem voor kwaliteitszorg uitgerold. We 

hebben met elkaar nagedacht over het onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafden. De netwerken van IB’ers, 

ICT’ers en CSV’ers zijn planmatiger gaan werken en op personeelsgebied is ons functiebouwhuis geactualiseerd en 

uitgebreid met enkele ondersteunende functies. Conform cao PO zijn directeuren en onderwijsondersteunend 

personeel opnieuw ingeschaald. Heel fijn dat deze trajecten, hooguit met wat vertraging, door zijn gegaan. Het 

project rond visiteren hebben we uitgesteld naar betere tijden. 

Niet gepland maar toch gebeurd is de kwaliteitsslag op de ICT-vaardigheden van onze medewerkers. Wat zijn we 

trots dat het ons is gelukt om steeds weer om te schakelen van fysiek onderwijs naar thuisonderwijs. Wat hebben 

we elkaar geholpen dit voor elkaar te krijgen en wat groeide de kwaliteit gedurende het jaar. Op advies van de GMR 

heeft deze ontwikkeling nog een impuls gekregen middels de notitie “Altijd onderwijs”, waarin naast afgestemde 

afspraken ook in beeld is gebracht welke investeringen nodig zijn om dit te kunnen blijven uitvoeren. Eind 2020 en 

begin 2021 zijn die investeringen ook gedaan. En hoewel fysiek onderwijs uiteraard de voorkeur heeft, zijn we heel 

goed in staat om onderwijs op afstand goed vorm te geven. 

De integratie van basisschool Oud Zandbergen binnen CBO Zeist verloopt goed. De leerlingenaantallen van Oud 

Zandbergen lopen nog achter op de prognose. Ook bleek achteraf dat CBO, ondanks diverse toezeggingen, er na de 

overname alleen voorstond. Het was een forse opgave voor deze school om te werken aan haar kwaliteit en zich aan 

te passen aan de protocollen van CBO Zeist. De school zag dit in het najaar van 2020 beloond met een vijftal 

voldoendes tijdens het Inspectiebezoek. Nog vier te gaan.  

We kijken terug op een schooljaar waarin ondanks de pandemie heel veel gewoon is doorgegaan, omdat onze 

medewerkers de flexibiliteit hadden om zich aan te passen aan de omstandigheden. De grootste waardering is dan 

ook voor alle collega’s op de werkvloer, die dit mogelijk hebben gemaakt. 

We hebben het verslag kort en bondig gehouden. In hoofdstuk 1 beschrijven we de organisatie en haar doelen. In 

hoofdstuk 2 verantwoorden we de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de stichting en in hoofdstuk 3 verantwoorden 

we de middelen. Middels links naar relevante documenten wordt ook detailinformatie voor geïnteresseerden 

toegevoegd. 

We hopen dat u als lezer een goed beeld krijgt van onze organisatie en nodigen u van harte uit om te reageren op dit 

verslag en met ons de dialoog aan te gaan over de inhoud. Maakt u hiervoor gebruik van de contactpagina op onze 

website, http://www.cbozeist.nl  

Paul-Dirk van Buuren, directeur-bestuurder CBO Zeist 

http://www.cbozeist.nl/
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1. Het schoolbestuur 
1.1 Profiel 
 

Missie & visie 

Missie: CBO Zeist staat voor christelijk geïnspireerd, goed en eigentijds onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich naar 

hun mogelijkheden tot vaardige, waardige en aardige burgers, die verantwoord en betrouwbaar kunnen participeren 

in onze dynamische samenleving. Onze medewerkers zijn goed voorbereid op hun opdracht en verbeteren zichzelf 

en hun onderwijs in samenspraak met ouders. 

 

Visie: CBO Zeist is een aantrekkelijke onderwijsaanbieder en werkgever die zorgt voor leer- en werkplezier, kwaliteit 

en continuïteit. Onze scholen staan open voor álle leerlingen waarvan de ouders de christelijke identiteit en de 

pedagogische aanpak respecteren. Onze leerlingen gaan met plezier naar school en leren zichzelf en hun unieke 

mogelijkheden ontdekken. In onze scholen realiseren we een veilige, betrouwbare omgeving, waarin groei en 

ontwikkeling worden gestimuleerd. Onze scholen bieden een breed scala aan leermomenten (gericht op hoofd, hart 

en handen) die kinderen zowel als persoon als qua kennis en vaardigheden toerusten om actief mee te doen in hun 

eigen leefomgeving nu en in de toekomst (vaardig, waardig, aardig). Onze leerkrachten professionaliseren zich 

continu en passen hun onderwijsaanbod flexibel en creatief aan aan de mogelijkheden en behoeften van hun 

leerlingen.  

Leerlingen en ouders ervaren dat op onze scholen veel geleerd wordt door samen te ontdekken en samen te 
werken. Onze scholen zijn goed gefaciliteerd, beschikken over moderne en adequate leermiddelen en realiseren 
goede resultaten. 

 
Kernactiviteiten 

Onze kernopdracht is uiteraard het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan alle leerlingen die op onze 

scholen staan ingeschreven en dit zo uit te voeren dat dit maximaal aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen 

(passend onderwijs). Daarnaast vinden wij het van belang dit te doen vanuit onze op het christelijk geloof 

geïnspireerde waarden en normen. Als bestuur zijn we er om degenen die deze activiteiten uitvoeren te faciliteren 

en te inspireren. Daarnaast monitoren we of dit leidt tot de gewenste resultaten en sturen we waar nodig bij. 

 
Koersplan 

De belangrijkste speerpunten uit ons koersplan zijn: 

● kennis delen en samenwerken; 

● vaardig, waardig, aardig; 

● duurzaamheid; 

● zichtbaarheid. 

In het koersplan leest u hoe we dit vorm geven.  

 

  

 

Toegankelijkheid & toelating 

CBO Zeist is een open christelijke onderwijsorganisatie, waar alle kinderen welkom zijn als hun ouders de 

doelstellingen en christelijke waarden en normen respecteren en aangeven te willen participeren in het vieren van 

de christelijke feesten. Uiteraard hebben wij uit respect voor andere geloofsovertuigingen ook aandacht voor andere 

religies in onze samenleving. 

 

  

https://www.cbozeist.nl/docs/Koersplan%202018-2022%20definitief.pdf
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1.2 Organisatie 
 

Contactgegevens 

● Stichting Christelijk Basisonderwijs Zeist e.o. 

● Bestuursnummer: 35466 

● Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL  Zeist 

● Telefoon: 030-6994259 

● info@cbozeist.nl 

● www.cbozeist.nl 

 

Contactpersoon bestuur 
Vragen naar aanleiding van het bestuursverslag? Neem dan contact op met: 
 

● Naam contactpersoon Dhr. Paul-Dirk van Buuren 

● Functie directeur-bestuurder 

● Telefoonnummer 030-6995287 

 

Scholen 

naam school brinnr. leidinggevende website 

CBS Oud Zandbergen 07ZG Mw. Judith Dingjan-Gude http://www.cbsoudzandbergen.nl  

CBS Ichthus 08LE Dhr. Gert Meerwijk https://www.ichthuszeist.nl       

CBS De Hoeksteen 08LE01 Mw. Eline Couperus https://www.cbsdehoeksteenzeist.nl  

CBS Nije Kroost 09KS Mw. Annemiek Heggers a.i. http://www.cbsnijekroost.nl  

Kerckeboschschool 09OD Dhr. Ronald Nagtegaal https://kerckeboschschool.nl  

CBS De Wegwijzer 10FU Dhr. Gert van Reenen https://www.wegwijzerzeist.nl  

Beurthonk 10YH Dhr. Ronald Nagtegaal https://www.beurthonk.nl  

De Sluis 11KQ Dhr. Edwin Methorst http://www.desluiszeist.nl  

 

● Zie ook scholenopdekaart.nl  

 

Organisatiestructuur en governance 

Stichting CBO Zeist e.o. heeft gekozen voor een one-tier model (raad van beheer). De directeur-bestuurder is het 

uitvoerend bestuur. De overige bestuurders houden toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder.  

Er wordt gewerkt met bestuursprofielen bij werving van nieuwe toezichthoudende bestuursleden. De 

toezichthouders behouden betrokkenheid bij de scholen door zich door de schoolleiding te laten bijpraten over de 

schoolontwikkeling, zich te laten informeren door de directeur-bestuurder en te spreken met de GMR. Voor de 

toezichthoudende rol zijn afspraken gemaakt met de directeur-bestuurder en is een toezichtkader ontwikkeld. 

Iedere vergadering wordt op basis van het toezichtkader een bestuursrapportage gemaakt door de directeur-

bestuurder, welke inhoudelijk wordt besproken en getoetst aan de afspraken. De bestuursrapportage wordt ook 

verstrekt aan de GMR. Afgelopen schooljaar zijn er geen wijzigingen geweest in deze werkwijze. Wel is het 

toezichtkader aangepast aan de actualiteit. 

Ook de jaarlijkse evaluatie heeft plaatsgevonden. Dit is in 2020 vanwege corona beperkt gebleven tot een 

schriftelijke evaluatie op basis van de door Verus aangeleverde vragenlijst. Uit de evaluatie kwamen geen dringende 

actiepunten naar voren. In 2021 zullen we ons functioneren spiegelen aan de door de PO-raad vastgestelde Code 

Goed Bestuur in het primair onderwijs. 

  

mailto:info@cbozeist.nl
http://www.cbozeist.nl/
http://www.cbsoudzandbergen.nl/
https://www.ichthuszeist.nl/
https://www.cbsdehoeksteenzeist.nl/
http://www.cbsnijekroost.nl/
https://kerckeboschschool.nl/
https://www.wegwijzerzeist.nl/
https://www.beurthonk.nl/
http://www.desluiszeist.nl/
https://scholenopdekaart.nl/
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Samenstelling bestuur 

Naam Functie Datum 

benoeming / 

uittreding 

Bestuurlijke nevenfunctie 

Dhr. Paul-Dirk van Buuren Uitvoerend  Voorzitter kerkenraad (onbezoldigd) 

Dhr. Peter de la Mar Voorzitter 

(toezicht) 

 Lid bestuur Steunstichting (onbezoldigd) 

Mw. Martinet Constant-Becker Lid (toezicht)  Lid bestuur Steunstichting (onbezoldigd) 

Dhr. Martin Schomakers Lid (toezicht) tot 16-09-2020  

Mw. Judith Willemsen Lid (toezicht) tot 16-09-2020  

Dhr. Pieter van de Kerk Lid (toezicht)   

Mw. Monique van Elst Lid (toezicht)   

Dhr. Paul Kreupeling Lid (toezicht) per 16-09-2020  

Dhr. Dennis Merx Lid (toezicht) per 16-09-2020  

 

Het bestuur vergadert gemiddeld 7 keer per jaar. Vergaderingen worden genotuleerd. Jaarlijks wordt het eigen 

functioneren geëvalueerd en wordt een jaarverslag gemaakt. 

 

BIJLAGE 

 jaarverslag Intern Toezicht  

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

De GMR bestaat uit een ouder en een personeelslid van iedere school. De school zorgt zelf voor haar 

vertegenwoordiging. Leden van de GMR zijn niet automatisch ook lid van de MR van hun school, maar onderhouden 

wel een relatie met de MR van hun school. Middels de reglementen MR en GMR zijn taken en bevoegdheden 

duidelijk vastgelegd. De GMR vergadert circa 6 maal per jaar met de directeur-bestuurder en 2 maal per jaar met de 

toezichthoudende bestuursleden van het bestuur. Notulen van de GMR-vergaderingen worden breed verspreid 

binnen de organisatie. Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt. 

 

BIJLAGE 

 jaarverslag GMR       

https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%206.%20Jaarverslag%20intern%20toezicht.pdf
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%206.%20Jaarverslag%20GMR.pdf
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Verbonden partijen 

Met de volgende partijen – onze stakeholders - hebben we regelmatig contact: 

 

Organisatie of groep Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen hierin 

Ouders Scholen ontwikkelen zich tot ouderbetrokkenheid 3.0 (CPS) en communiceren in die 

gedachtelijn met hun ouders. Datzelfde geldt voor de formele vertegenwoordigers 

van ouders in de school als de MR en de ouderraad en alle werkgroepen van ouders 

die de school kent. Alleen bij speciale gebeurtenissen communiceert het bestuur 

rechtstreeks met de ouders, bijvoorbeeld m.b.t. de coronamaatregelen. 

Leerlingen De dialoog met de leerlingen over hun welbevinden en tevredenheid krijgt vorm op 

de scholen. Enkele scholen kennen een leerlingenraad. 

Medewerkers Ontvangen een aantal keer per schooljaar een nieuwsbrief met de actuele 

ontwikkelingen binnen de stichting. Verder zijn we een open organisatie en is het 

bestuur gemakkelijk benaderbaar voor de medewerkers. 

GMR 6 vergaderingen per jaar met het uitvoerend bestuur, 2 vergaderingen per jaar met 

de toezichthouders. Dit verloopt steeds meer zoals medezeggenschap bedoeld is. 

Gemeente Zeist 1 x per jaar een op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Er is initiatief om de 

lokaal educatieve agenda Zeist (LEAZ) weer in ere te herstellen, maar dit komt nog 

niet van de grond. De directeur-bestuurder heeft regelmatig contact met de 

wethouder en ambtenaren over specifieke onderwerpen betreffende de scholen. 

Gemeente Bunnik 2 x per jaar een op overeenstemming gericht overleg (OOGO).  

Dyade Doet onze personele en financiële administratie. De contacten zijn gericht op het 

optimaal uitvoeren van deze taak. Jaarlijks evalueren we de dienstverlening. 

Via Dyade nemen we ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG) af, die ons 

ondersteunt met allerlei issues betreffende privacy en AVG. 

https://www.dyade.nl  

Heutink ICT Beheert de netwerken van de scholen en ons stichtingskantoor. Ook zijn zij vanaf 

2019 beschikbaar als sparringpartner voor onze bovenschoolse ICT-coördinator. Met 

hen is in ieder geval structureel 2x per jaar overleg en verder op afroep. 

https://heutink-ict.nl  

Kind & Co Kinderopvangorganisatie is actief op een aantal van onze scholen. Communicatie 
vooral organisatorisch. https://www.kmnkindenco.nl 

Kiekeboe Kinderopvangorganisatie is actief op een aantal van onze scholen. Communicatie 

vooral organisatorisch (1x per kwartaal). https://kiekeboe.info  

Meander Omnium Kinderopvangorganisatie met veel VVE-leerlingen. Eén van de scholen werkt steeds 

intensiever samen met deze organisatie met het doel kansengelijkheid te bevorderen. 

https://www.meanderomnium.nl  

Zorg van de Zaak Onze Arbodienst, waar medewerkers heen gaan die ziek dreigen te worden of ziek 

zijn. Hierover is frequent overleg met de bedrijfsarts. Vanaf 2019 wordt 2x per jaar 

een SMO georganiseerd. Jaarlijks evalueren we de dienstverlening. 

https://www.zorgvandezaak.nl/over-ons  

Verus Koepelorganisatie. Regelmatig contact over: identiteit, verzekeringen, juridische 

zaken, evaluatie van functioneren bestuur, bestuurlijk netwerk. 

https://www.verus.nl  

https://www.dyade.nl/
https://heutink-ict.nl/
https://www.kmnkindenco.nl/
https://kiekeboe.info/
https://www.meanderomnium.nl/
https://www.zorgvandezaak.nl/over-ons
https://www.verus.nl/
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Sineth Sineth verzorgt voor ons het onderhoud aan onze scholen. Maandelijkse 

contactmomenten.  

http://www.scholenbeheer.nl  

Onderwijsinkoopgroep Deze organisatie ondersteunt ons bij het contractenbeheer en eventuele 

aanbestedingen. Contact indien nodig. 

https://www.onderwijsinkoopgroep.nl  

VeeBee Landelijke bestuurlijk netwerk, waarmee bestuurlijke zaken worden uitgewisseld en 

bestuurders elkaar ondersteunen. 4 bijeenkomsten per jaar. 

Marnix Academie Opleiding voor leerkrachten. De contacten betreffen het curriculum van de opleiding, 

de certificering van de scholen als opleidingsschool en de toelevering van studenten. 

https://www.marnixonderwijscentrum.nl  

CHE Opleiding voor leerkrachten. Contacten gelijk als bij de Marnix Academie. We 

participeren in de opleidingsschool, een samenwerkingsverband van schoolbesturen 

dat gezamenlijk beleid voert voor opleiden in de school. 

https://www.che.nl  

Transvita Regionaal transfercentrum (RTC). Wij participeren in dit RTC voor o.a. bemiddeling 

van invalkrachten, loopbaanbegeleiding en zij-instroomtrajecten. 

https://www.transvita.nl/over-transvita 

PO-raad Sector-organisatie, waar we als lid onze bijdrage leveren o.a. door deelname aan 

regiobijeenkomsten, ledenvergaderingen en klankbordgroep visitatie. 

https://www.poraad.nl  

Samenwerkingsverbanden 

 

Samenwerkingsverband Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen hierin 

Samenwerkingsverband 

ZOUT 

De directeur-bestuurder maakt deel uit van het bestuur van het 

samenwerkingsverband. Kernpunten van het beleid van het samenwerkingsverband 

zijn: 

● De basis op orde 

● Inclusiever denken en doen 

● Versteviging dekkend aanbod 

● Geen kind thuis 

● Ontschotting onderwijs - jeugdzorg 

https://www.swvzout.nl/over-swv-zout of naar 

www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl 

 

Klachtenbehandeling 

In 2020 zijn bij het bestuur geen klachten binnengekomen. Klachten die er waren zijn op het niveau van de school 

naar tevredenheid opgelost. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij naar het jaarverslag van onze externe 

vertrouwenspersoon. 

VERWIJZING naar jaarverslag externe vertrouwenspersoon 

https://cbozeist.nl/PrimoSite 

VERWIJZING naar klachtenbeleid 

https://cbozeist.nl/PrimoSite/Een_klacht_/show.do?ctx=662095,665042&anav=662622 

 

  

http://www.scholenbeheer.nl/
https://www.onderwijsinkoopgroep.nl/
https://www.marnixonderwijscentrum.nl/
https://www.che.nl/
https://www.transvita.nl/over-transvita
https://www.poraad.nl/
https://www.swvzout.nl/over-swv-zout
http://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/
https://cbozeist.nl/PrimoSite/Een_klacht_/show.do?ctx=662095,665042&anav=662622
https://cbozeist.nl/PrimoSite/Een_klacht_/show.do?ctx=662095,665042&anav=662622
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Code Goed Bestuur 

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur van CBO Zeist hanteert deze code. 

VERWIJZING 

 Managementstatuut       

  

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz 9. 2.05 Managementstatuut  CBO Zeist.pdf
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2. Verantwoording van het beleid 
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 

kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. De doelen uit ons 

koersplan staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond risico’s en 

risicobeheersing.  

 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Definiëring 

In december 2020 hebben we het herdefiniëren van onderwijskwaliteit en het actualiseren van onze kwaliteitszorg 
afgerond. Het is niet meer gelukt het beleidsstuk met de GMR te bespreken. Dat gebeurt in januari 2021. Het model 
“regie op onderwijskwaliteit” van de PO-raad: www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/regie-op-
onderwijskwaliteit heeft ons geholpen het gesprek te voeren en de door de Inspectie geformuleerde basiskwaliteit 
hebben we hierin als gegeven meegenomen. Dit heeft geleid tot het volgende resultaat:  
 
Definitie kwaliteit: 

● Binnen CBO Zeist doen we aan kennisdeling en werken we samen vanuit een professionele cultuur; 

● de scholen voldoen aan de wettelijke kaders en realiseert de kerndoelen; 

● de scholen zijn een veilige plek voor de leerlingen, ouders en medewerkers en realiseert dit in samenspraak;  

● de scholen realiseren een rijke, eigentijdse leeromgeving; 

● de scholen genereren opbrengsten, die op of boven het landelijke gemiddelde liggen; 

● de scholen organiseren hun leerlingenondersteuning zo, dat zowel leerlingen met meer als met minder 

mogelijkheden dan de gemiddelde leerling een passend aanbod ontvangen;  

● de scholen sluiten aan bij wat kinderen pedagogisch en didactisch nodig hebben; 

● de scholen dragen zorg voor continuïteit in het onderwijsaanbod door te handelen conform de notitie: 

“Altijd Onderwijs”; 

● de scholen bespreken hun eigen kwaliteit cyclisch, stellen hun definities en doelen van kwaliteit bij en maken 

daarbij gebruik van zowel interne als externe informatie; 

● vanuit de drieslag ‘vaardig, waardig en aardig’ uit ons koersplan 2019-2022 werken de scholen aan een 

betere balans van kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de 

maatschappij; 

● de scholen werken aan duurzaamheid in reikwijdte en zichtbaarheid (profilering naar buiten toe); 

● de scholen zien kinderen en ouders als partners in leren; 

● de scholen werken samen met andere belanghebbenden. 

 

Zicht op onderwijskwaliteit 

Als bestuur maken we gebruik van de volgende instrumenten, gespreksvormen, overzichten en plannen om zicht te 

houden op de kwaliteit van het onderwijs:  

● Kwaliteitssysteem en leerlingvolgsystemen via Cito, KanVas, ParnasSys/Ultimview. 
● Jaarplannen, jaarverslag en jaarevaluaties. 
● Vlootschouw. 
● Tevredenheidsonderzoeken. 
● Monitor Onderwijsvisie (zelfevaluatie en visitaties) + kwaliteitskaarten (in ontwikkeling). 
● Intervisie en teamleren.  
● Opbrengst-gesprekken met leraren om de analyses van de data te verbeteren opdat gerichte interventies 

door de leerkracht tot betere leerresultaten bij de kinderen leiden. 

 

  

http://www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/regie-op-onderwijskwaliteit
http://www.poraad.nl/themas/onderwijskwaliteit/regie-op-onderwijskwaliteit
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Werken aan onderwijskwaliteit 

Uitgangspunt is dat we ervan uitgaan dat onze medewerkers maximaal hun eigen professionele ruimte benutten om 

aan hun opdracht te voldoen en hier ook werkplezier aan beleven. Leerkrachten hebben een goed beeld van hun 

leerlingen en weten wat ze nodig hebben en op welke wijze ze dit kunnen bieden. Dat doen ze zelf of in 

samenspraak en samenwerking met anderen. Voor leidinggevenden, bestuur en staf betekent dit:  

● Duidelijke kaders bieden. 

● Structureren van initiatieven en plannen. 

● Faciliteren in de volle breedte. 

● Kwaliteit monitoren, analyseren, bespreken en in samenspraak bijsturen. 

● Kernpunten personeelsbeleid: professionele medewerkers, samen werken, samen leren, leiderschap en 

werkplezier. 

● Faciliteren teamleren en bovenschoolse netwerken. 

● Goede bedrijfsvoering. 

 

VERWIJZING 

 Kwaliteitsbeleid  

 
Doelen en resultaten 

Hier beschrijven we de doelen die we ons als CBO Zeist hebben gesteld ten aanzien van onderwijskwaliteit en in 

hoeverre deze zijn behaald. 

 

 = Doel wordt of is gehaald  

 = Proces loopt nog 

 = Doel wordt of is niet gehaald 

 

Doel kleur Vervolg 

Scholen hebben de basiskwaliteit op orde  Voor de meeste scholen is dit zonder meer het geval. Op 
Nije Kroost en Beurthonk zien we risico’s. De huidige 
directies en teams werken planmatig om de basiskwaliteit 
op orde te krijgen. Het verbetertraject op Oud Zandbergen 
verloopt conform plan en de verwachting is dat in het 
najaar van 2021 door de Inspectie ook op deze school de 
basiskwaliteit weer als voldoende wordt beoordeeld.  

Scholen scoren op de eindtoets op of boven 
het landelijk gemiddelde 

 In 2020 is geen eindtoets afgenomen. 

Scholen werken conform een jaarplan  Continueren. 

Scholen leveren 2 maal per jaar een 
schoolanalyse aan m.b.t. de niet 
methodegebonden toetsen 

 Alle scholen leveren een schoolanalyse aan, waarin 
gesignaleerd wordt en acties worden benoemd. 

Definiëren van onderwijskwaliteit  Zie hierboven. 

Het directieteam werkt vanuit onze visie 
gezamenlijk aan bestuursformatieplan,  
schoolplannen en ontwikkeling 
personeelsbeleid 

 De ontwikkelpunten vanuit het koersplan worden op basis 
van de jaarlijkse evaluatie geactualiseerd, in het jaarplan 
verwerkt en uitgevoerd. 

De netwerken van ICT’ers, IB‘ers, CSV’ers 
werken doelgericht aan opdrachten vanuit 
het directieberaad 

 Het IB-netwerk en ICT-netwerk slagen hier goed in. Het 
CSV-netwerk is in ontwikkeling. De complexe opdracht aan 
dit netwerk en de vele personele wisselingen vragen om 
een organisatorische oplossing die in samenspraak met het 
netwerk in 2021 tot stand zal komen. 

  

https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2011.%20Kwaliteitsbeleid.pdf
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Groepen die gemeenschappelijk aan een 
doel willen werken dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van CBO Zeist daarvoor de 
ruimte geven 

 In 2020 is een groep 8 netwerk bij elkaar geweest. Het 
netwerk talentbegeleiders is gestagneerd, maar wordt in 
2021 weer opgepakt. 

Het vaststellen van de kennis, vaardigheden 
en competenties die horen bij de 
leerkracht-functies en daarmee de richting 
bepalen van professionaliseringsbeleid. 
Het in beeld brengen van talenten en 
specialisaties van ons medewerkersbestand 

 De functies zijn inmiddels vastgesteld en op het gebied van 
pedagogisch en didactisch handelen zijn de competenties in 
ons kwaliteitshandboek opgenomen. 
Een werkgroep werkt nu aan het professionaliseringsbeleid 
en een andere werkgroep pakt de actualisering van de 
gesprekkencyclus op, zodat die meer aansluit bij de groei en 
ontwikkeling die we voorstaan. 

Visie op visiteren ontwikkelen  Staat gepland voor najaar 2021. In verband met corona is 
dit onderdeel niet conform planning uitgevoerd. 

 
Toekomstige ontwikkelingen 

Komend jaar werken we door aan deze doelen. Daarnaast zijn processen in gang gezet die ontwikkeling beogen op: 

o Vorm geven aan meer inclusief denken en werken binnen de scholen. 

o Vorm geven aan diverse vormen van een onderwijsaanbod zoals aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

 

Onderwijsresultaten 

Voor de onderwijsresultaten van de scholen verwijzen we naar scholenopdekaart.nl. 

 

Internationalisering 

CBO Zeist heeft geen beleid op het thema internationalisering. Uiteraard gebeurt op scholen wel het een en ander 

op dit gebied. Enkele scholen integreren het International Primary Curriculum (IPC). Hierin wordt de inhoud van de 

zaakvakken en het leren leren in één onderwijsconcept gecombineerd. Ook in andere methodieken voor 

wereldoriëntatie wordt uitgegaan van mondiale thematieken. 

 

Inspectie  

In 2020 heeft de Inspectie een bezoek afgelegd aan basisschool Oud Zandbergen. Tijdens dit bezoek werd 

vastgesteld dat de school hard heeft gewerkt aan de verbetering van de basiskwaliteit en dat vijf van de negen 

kwaliteitsaspecten nu op orde zijn. In het najaar van 2021 volgt wederom een bezoek op deze school. 

 

VERWIJZING 

 Inspectierapport  Oud Zandbergen  

 

Visitatie 

In 2020 vond geen bestuurlijke visitatie plaats. 

 

Passend onderwijs 

Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 verantwoorden wij ons graag met betrekking tot de middelen die 

wij vanuit het samenwerkingsverband Zout tot onze beschikking krijgen. Als CBO Zeist hebben wij ons 

gecommitteerd aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband. We hebben de doelen geïntegreerd in ons 

koersplan. We ontvingen in 2020 per leerling een bedrag van € 125 ter versterking van de basisondersteuning, een 

bedrag van € 100 per leerling voor de extra ondersteuning en € 15,83 per leerling als impulsmiddelen. Daarnaast 

ontvingen we eenmalig € 15 per leerling in verband met corona. 

Op hoofdlijnen is met deze middelen aan de volgende door het samenwerkingsverband gezamenlijk geformuleerde 

doelen gewerkt: 

● De basis op orde: 

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2012.%20Inspectierapport%20Oud%20Zandbergen.pdf
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o bestuur en organisatie; 

o continuïteit van onderwijsaanbod tijdens corona; 

o een lerende organisatie en stimulerende kwaliteitszorg; 

o ondersteuning op scholen verbeterd. Schoolondersteuningsteam (SOT) fungeert daarin als motor. 

● Inclusiever denken en doen. Naar tijdelijker, flexibeler en modulair specialistisch onderwijs: 

o geen kind thuis; 

o ontschotting; 

o vroegsignalering en aansluiting voorschools-primair onderwijs; 

o de geborgde doorgaande lijn primair – voortgezet onderwijs; 

o aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

 

Het bedrag voor de basisondersteuning is rechtstreeks aan de scholen verstrekt en wordt daar ingezet voor de intern 

begeleiders en voor de ontwikkeling van de kwaliteitszorg op school. 

Het bedrag voor de extra ondersteuning wordt bovenschools beheerd en uitgegeven aan voorzieningen voor 

hoogbegaafden onderwijs (voltijds en DWS), ondersteuning aan groepen met sociale problematiek, individuele 

trajecten. 

De impulsmiddelen zijn gebruikt voor bekostiging van de diverse pilots, georganiseerd door het 

samenwerkingsverband (swv), waaraan een deel van onze scholen deelnam. De verantwoording van deze middelen 

is ook verzonden aan het swv. 

Als resultaten van de inzet in 2020 kunnen worden genoemd: 

● op iedere school functioneert een commissie van begeleiding op een manier die past bij de samenstelling 

van de schoolpopulatie;  

● de richtlijn “Altijd Onderwijs” wordt door de scholen gevolgd en regelt de overgangen tussen fysiek en 

thuisonderwijs. Voor meerdere scholen zijn extra devices aangeschaft;  

● het kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboek zijn ontwikkeld en ten dele geïmplementeerd. Dit traject wordt in 

2021 vervolgd; 

● twee thuiszitters volgen op onze scholen weer onderwijs; 

● op de Wegwijzer zijn stappen gemaakt om de VVE en onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten en wordt 

nu structureel gewerkt met een commissie van begeleiding om extra ondersteuning zo passend mogelijk, 

snel en thuisnabij te organiseren; 

● de voorbereidingen om een passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen te realiseren zijn 

opgestart. 

 

VERWIJZING 

 verantwoording middelen aan SWV ZOUT  

 

Klachten 

In 2020 zijn bij het bestuur geen klachten binnengekomen. Op enkele scholen was dit wel het geval maar die 

klachten zijn door de scholen naar tevredenheid van betrokkenen opgepakt. Bij vertrouwenspersonen op de scholen 

en onze externe vertrouwenspersonen is een aantal meldingen gedaan, die ook intern zijn opgepakt. 

Oudertevredenheid over onze scholen is redelijk tot goed te noemen. We zijn tevreden hoe de peiling hierover in 

2020 verlopen is. 

 

VERWIJZING 

 jaarverslag vertrouwenspersoon  

 

  

https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2013.%20Verantwoording%20SWV%20Zout.pdf
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2013.%20Jaarverslag%20vertrouwenspersoon.pdf
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2.2 Personeel & professionalisering 
 

 = Doel wordt of is gehaald  

 = Proces loopt nog 

 = Doel wordt of is niet gehaald 

 

Doel kleur Vervolg 

Voldoende personeel op alle scholen  Het lukt om de reguliere formatieruimte in te vullen, 
hoewel vacatures langer openstaan. Het lukt niet altijd ziek 
personeel te vervangen. Dit blijft een continu punt van zorg 
en aandacht. 

Ontwikkeling strategisch HR-beleid in 
aansluiting op het koersplan 

 Dit stuk is met instemming van de GMR vastgesteld. 
Zie: link: Strategisch HR-beleid 
Jaarlijks wordt het plan voorzien van een uitvoeringsplan 
waar we gezamenlijk aan werken. Ook in 2020 was dat het 
geval. 

Beleid zij-instroom ontwikkelen als een van 
de oplossingen voor personeelstekort 

 In het voorjaar 2020 is zij-instroombeleid vastgesteld. We 
streven naar jaarlijks 4 zij-instromers die in het eerste jaar 
van hun aanstelling bovenschools worden bekostigd, 
waardoor middels co-teaching een optimale begeleiding 
kan worden gegeven. 

Kwaliteit leerkracht  Wat wij verstaan onder een goede leerkracht is per school 
gedefinieerd. In ons kwaliteitshandboek en 
functiebouwhuis en bij de vlootschouw brengen wij de 
kwaliteit van onze medewerkers in beeld.  

Actualiseren functiebouwhuis  In 2020 is ons functiebouwhuis geactualiseerd en aangepast 
aan de nieuwste cao PO. Met name in de 
onderwijsondersteunende functies is meer differentiatie 
gekomen.  

Professionaliseringsbeleid  Een werkgroep is ingesteld om beleid te ontwikkelen rond 
professionalisering in de brede zin van het woord. In 2021      
verwachten we beleid vast te kunnen stellen. 

 

Ontwikkelingen 

In ons strategisch HR-beleid verwoorden we welke ontwikkelingen we voor de komende jaren zien. Het sluit aan op 

ons koersplan. We vinden het belangrijk eigenaarschap van onze medewerkers te stimuleren. We focussen op 

duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en richten ons op 4 speerpunten te weten: 

● vinden, binden en werkplezier; 

● faciliteren van samenwerken en kennisdelen; 

● benutten van talenten van medewerkers; 

● ontwikkeling van leerkrachten. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

● In de huidige arbeidsmarkt zal het vinden en binden van nieuwe medewerkers een grote uitdaging blijven. Zowel 

binnen CBO Zeist zelf als in onze samenwerking met Transvita zijn we ons hiervan bewust. Het thema “anders 

organiseren” wordt in 2021 nadrukkelijk geagendeerd. 
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Uitkeringen na ontslag 

● De kosten voor uitkeringen na ontslag bedragen over 2020 € 12.036,-. 

● Om werkloosheidskosten in de toekomst te voorkomen hanteren we onze gesprekscyclus en gaan we tijdig in 

gesprek met medewerkers over disfunctioneren als dit aan de orde is. We zijn ruimhartig in het aanbieden van 

coaching, begeleiding en/of opleiding om onze medewerkers vitaal te houden. 

 

Ziekteverzuim 

In 2020 zien we dat ons ziekteverzuim stijgt en de percentages oplopen tot boven de norm die we als CBO Zeist 

hanteren. Het verzuimpercentage stijgt van 4,5% naar 6,7%. Ook de gemiddelde verzuimduur neemt toe. De 

meldingsfrequentie ligt hoger en het nul verzuim neemt af. Een directe relatie met alleen corona is niet te leggen. 

We zien ook werkdruk en verstoorde balans werk-privé als verzuimredenen toenemen. Een andere observatie is dat 

onder de verzuimers relatief gezien veel medewerkers zijn die nog maar kort in dienst zijn bij CBO Zeist en wel al de 

nodige ervaring elders hadden opgedaan. We hebben het PMO ingezet met als doel het vroegtijdig opsporen van 

gezondheidsproblemen ten gevolge van eventuele risico’s op het werk en aandacht voor de lichamelijke en 

geestelijke conditie en leefgewoonten. We werken goed samen met Zorg van de zaak om medewerkers snel de juiste 

hulp te bieden, zowel preventief als curatief. Ons handelen is erop gericht het verzuim weer terug te brengen naar 

de 4,5% die voor ons tot nu toe gewoon was. 

 

 
 

Aanpak werkdruk 

Over dit thema verantwoordt CBO Zeist zich op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 als volgt: 

De werkdrukmiddelen worden op de scholen ingezet op basis van de behoefte van de school. De scholen houden 

rekening met de kaders van het personeelsbeleid en het mogelijk ontstaan van personele verplichtingen. De scholen 

verantwoorden zich over die inzet middels de verantwoordingssheet van de PO-raad. De keuzes van de school 

hebben de instemming van de MR van de school.  

 

De werkdrukmiddelen worden vooral ingezet voor: 

● extra leerkracht formatie (uitroosteren van leerkrachten); 

● extra formatie in OOP; 

● vakdocenten. 

 

Als bestuur hebben we aanvullend de volgende maatregelen genomen: 

● meer aandacht voor het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts;      

● het aanbieden van een PMO aan al onze medewerkers in voorjaar 2021;      

● ruimte bieden zodat mogelijke nieuwe functies in het kader van deze middelen beschreven en gewaardeerd 

kunnen worden. In ieder geval is de leraarondersteuner toegevoegd aan het functiebouwhuis;      

● zoveel mogelijk voorkomen dat werkdrukmiddelen verloren gaan door tekort bij ziektevervanging. Gevolg 

hiervan is dat we er soms voor kiezen groepen naar huis te laten gaan. 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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Zie voor de verantwoording van de werkdrukmiddelen per school  

werkdrukverantwoording  

 

Strategisch personeelsbeleid 

Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 verantwoorden wij dit als volgt: 

In 2019 hebben we als CBO Zeist strategisch personeelsbeleid geformuleerd dat aansluit op ons koersplan. Dit plan is 

zowel met de directies van de scholen als met de GMR afgestemd. Diverse onderdelen uit ons personeelsbeleid 

zullen de komende jaren worden geactualiseerd en aangepast aan deze koers of aan de vernieuwde wetgeving. In 

het jaarplan 2020 zijn de volgende onderwerpen opgepakt en gerealiseerd: 

● actualiseren van werving en selectieprocedures; 

● professionaliseren vlootschouw; 

● actualiseren zij-instroombeleid; 

● actualiseren functiebouwhuis + inschaling OOP en directieleden; 

● digitaliseren personeelsdossiers/bewaartermijnen en AVG aandachtspunten; 

● richtlijnen vergoeding stagiaires. 

 

Ieder beleidsonderdeel wordt met een bepaalde regelmaat geëvalueerd. Monitoring van het personeelsbeleid 

gebeurt 2-jaarlijks middels een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en jaarlijks middels de geactualiseerde 

vlootschouw die uitgevoerd wordt door de personeelsadviseur in samenspraak met directeuren en MT-leden. 

 

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken 

 
CBO Zeist heeft het maken van het meerjarenonderhoudsplan en de coördinatie van de uitvoering hiervan 

uitbesteed aan Sineth scholenbeheer (https://schoolfacilities.nl/component/content/article/404-huisvesting/3584-

sineth-scholenbeheer). Maandelijks vindt overleg plaats over de stand van zaken. Ook voor de aan gebouwen 

gerelateerde onderhoudscontracten verzorgt Sineth de coördinatie. Het meerjarenonderhoudsplan wordt iedere 

twee jaar geactualiseerd. Op basis van de geplande kosten wordt jaarlijks gedoteerd aan de voorziening Onderhoud. 

Het onderhoud van onze school in de gemeente Bunnik is ondergebracht bij de beheersstichting van Het Palet, 

waarin naast Beurthonk ook de rooms-katholieke en openbare basisschool van Odijk zijn ondergebracht. 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://schoolfacilities.nl/component/content/article/404-huisvesting/3584-sineth-scholenbeheer
https://schoolfacilities.nl/component/content/article/404-huisvesting/3584-sineth-scholenbeheer
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2016.%20werkdrukverantwoording.pdf
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 = Doel wordt of is gehaald  

 = Proces loopt nog 

 = Doel wordt of is niet gehaald 

 

Doel kleur Vervolg 

Onderhoud uitvoeren volgens plan  Het onderhoud is uitgevoerd. Op de Wegwijzer zijn enkele 
zaken niet meer uitgevoerd in verband met de aankomende 
nieuwbouw. De middelen die hiervoor stonden worden 
gereserveerd om te kunnen investeren in de nieuwbouw. 
Datzelfde geldt voor Nije Kroost. 

Onderhoud aan installaties uitvoeren 
volgens plan 

 Alle installaties zijn conform wettelijke eisen geïnstalleerd 
en onderhouden. 

Verbeteren binnenklimaat van scholen  Door de coronacrisis werd de aandacht voor ventilatie 
groot. Op alle scholen zijn metingen uitgevoerd en een 
groot deel van onze scholen voldoet niet aan de criteria die 
aan het binnenklimaat worden gesteld. 
Voor de Wegwijzer en Nije Kroost geldt dat binnen 3 jaar 
nieuwbouw in de planning staat en dat geen ingrijpende 
verbeteringen meer worden gerealiseerd. 
Metingen op Ichthus, Lindehof, Kerckeboschschool en 
Beurthonk lieten ook onvoldoende kwaliteit zien. Op 
Ichthus wordt de luchtbehandelingsapparatuur eerst 
grondig onderzocht en onderhouden. Dat blijkt 
onvoldoende te zijn gebeurd. Op de Lindehof en 
Kerckeboschschool moeten wel ingrepen komen. Die zijn in 
beeld gebracht en er zijn in samenspraak met de gemeente 
Zeist subsidies voor aangevraagd. Voor Beurthonk zijn de 
meetresultaten en een voorstel voor verbetering bij de 
gemeente Bunnik neergelegd. Hier is nog geen vervolg aan 
gegeven. 
De Sluis, Oud Zandbergen en de Hoeksteen laten wel goede 
meetresultaten zien. 

Beleidsuitgangspunten en mogelijkheden 
onderzoeken met betrekking tot 
duurzaamheid van de schoolgebouwen 

 We hebben geconstateerd dat we de middelen niet hebben 
om hier stevig in te investeren. Wat mogelijk is aan 
zonnepanelen is gerealiseerd. Afgesproken is om bij 
nieuwbouw en/of verbouw duurzaamheidsdoelstellingen 
mee te nemen in het proces. 

 

Ontwikkelingen 

In overleg met de gemeente Zeist is in 2019 een integraal huisvestingsbeleid vastgesteld. In de periode 2019-2022 

staat hierin voor twee van onze scholen nieuwbouw gepland: De Wegwijzer en Nije Kroost. 

In 2020 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor nieuwbouw van de Wegwijzer. De bouw staat nu gepland 

voor schooljaar 2022-2023. De plannen voor Nije Kroost lopen vertraging op. De plek waarop de nieuwbouw stond 

gepland komt niet beschikbaar voor de gemeente. Alternatief is nieuwbouw op de huidige locatie. Dit is nog niet in 

de plannen opgenomen.  

Het onderhoud aan het gebouw van basisschool Oud Zandbergen is geïntegreerd in het meerjarenonderhoudsplan 

van CBO Zeist. Conclusie is dat er behoorlijk wat moet gebeuren op deze school. Zonnepanelen zijn helaas niet 

mogelijk vanwege de dakconstructie. 

 

In de gemeente Bunnik is in 2020 een proces opgestart om tot een integraal huisvestingsplan te komen. Dit proces is 

nog niet afgerond.  
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Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Duurzaamheid is één van de pijlers van ons koersplan. Vooralsnog hanteren we de stelregel dat als investeringen om 

schoolgebouwen duurzamer te maken binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend, we die investeringen doen. Zo 

hebben de meeste van onze scholen zonnepanelen op het dak. Ook bij vervanging van installaties kijken we wat 

mogelijk is om binnen de financiële mogelijkheden zo duurzaam mogelijke oplossingen te realiseren. Datzelfde geldt 

voor het realiseren van LED-verlichting binnen de scholen. Dit doen we op het moment dat er toch lampen of 

armaturen vervangen moeten worden. 

 

Als onderwijsorganisatie hebben wij een voorbeeldfunctie en dragen wij per definitie verantwoordelijkheid voor de 

maatschappij van nu en de toekomst. In onze activiteiten en processen houden we dus rekening met zaken als 

klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens. We moeten echter wel rekening houden met de 

middelen die wij hiervoor tot onze beschikking hebben en kunnen helaas niet altijd de meest optimale keuzes hierin 

maken. 

 

2.4  Financieel beleid 
 

 = Doel wordt of is gehaald  

 = Proces loopt nog 

 = Doel wordt of is niet gehaald 

 

Doel kleur Vervolg 

Financieel in control blijven  We hebben onze financiële processen goed ingericht voor 
een organisatie van onze schaalgrootte en realiseren steeds 
kleine verbeteringen.  

Extra investeren in realisatie koersplan  De afgesproken extra inzet ten behoeve van salariskosten 
zij-instromers, professionalisering en vinden, binden en 
boeien zijn grotendeels gerealiseerd. De geplande 
personeelsdag kon helaas niet doorgaan. 

 

Ontwikkelingen 

Gedurende het jaar 2020 werd duidelijk hoe de financiële situatie van CBS Oud Zandbergen precies was na de 

overname en alle kosten die hiermee gemoeid waren. Dat viel niet mee. Reden om OCW te vragen om aanvullende 

subsidie (zie ook hoofdstuk 2.5). 

De eerste softclose van 2020 liet een fors tekort zien door de incidentele extra loonkosten in februari. Dit werd door 

herziening van de bekostiging gecompenseerd in de loop van het jaar. 

De begroting 2021 is gemaakt in een nieuw systeem (COGIX). We hebben gezien dat dit systeem klantvriendelijker is, 

maar hebben hier nog niet optimaal van kunnen profiteren, omdat de migratie naar het nieuwe systeem niet 

foutloos verliep. We gaan ervan uit dat deze volgend jaar niet meer voorkomen. 

We zijn voornemens onze liquide middelen over meer banken te verspreiden om te voorkomen dat we kosten 

krijgen door te hoge saldi. 

Tot slot constateren we dat we met de huidige inrichting van de financiële processen goed in controle zijn en goed 

zicht hebben op de geldstromen. 

Als uitdaging zien we de aangekondigde subsidiemogelijkheden in het kader van COVID-19. Er zijn vele 

mogelijkheden met elk hun eigen aanvraag- en verantwoordingssystematiek. Hier goed zicht op houden vraagt veel 

van een organisatie van onze omvang. 
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Opstellen begroting 

Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als in voorgaande jaren. Die sluiten 

aan bij het koersplan van de stichting. In 2020 hebben we als bestuur afgesproken dat we de signaleringswaarde die 

de onderwijsinspectie adviseert hanteren als gewenst vermogen. Dat betekent dat op de lange termijn ons 

vermogen zou mogen dalen met € 300.000,-. In 2021 zijn voor €116.500,- aan investeringen gepland, die tot 

inkrimping van het eigen vermogen zullen leiden. Deze investeringen zijn afgestemd met de GMR. Voor de jaren 

erna wordt in overleg met de GMR naar de bestedingsdoelen gekeken. 

 

Zie voor meer informatie: 

 Oplegger begroting 2021  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

In het financiële beleid zit een aantal aandachtspunten die tot verandering van een aantal uitgangspunten kunnen 

leiden. 

● Het verdelen van middelen over drie banken om te voorkomen dat rente betaald moet worden is wellicht 

onvoldoende om dit te voorkomen. We onderzoeken of betaling van rente kan worden voorkomen. 

● In het overheidsbeleid zijn in verband met de pandemie meerdere subsidiemogelijkheden aangeboden en 

door CBO Zeist aangevraagd. Er wordt nog meer aangekondigd. Voor de lange termijn betekent dit dat we 

structurele en incidentele middelen goed uit elkaar moeten houden om na het wegvallen van de subsidies 

geen ongewenste verplichtingen te hebben. 

 

Treasury  

In 2020 zijn in het treasurybeleid geen wijzigingen geweest. Middelen die niet nodig zijn voor de directe 

bedrijfsvoering staan op spaarrekeningen bij diverse Nederlandse banken. Een klein deel van deze middelen, te 

weten € 110.724,- is ondergebracht in staatsobligaties en in het NN Global Obligatie Fonds. Deze zijn dagelijks 

verhandelbaar. De obligatie aan de Nederlandse staat loopt tot 2023. Het NN Global Obligatie Fonds heeft een 

doorlopend karakter. Het rendement loopt terug. Op advies van de banken worden deze beleggingen aangehouden. 

Binnen de wetgeving zien wij en ook onze banken geen mogelijkheden om ons kapitaal op dit moment meer te laten 

renderen.  

We hebben besloten onze spaartegoeden over drie banken te spreiden, omdat banken rente in rekening brengen 

voor gelden die bij hen worden aangehouden. Door te spreiden houden we de te betalen rente zo laag mogelijk.  

 

CBO Zeist heeft geen leningen. 

 

VERWIJZING 

 Treasurystatuut  

 

Coronacrisis 

Over dit thema, aangewezen door de minister van OCW, moeten schoolbesturen zich op grond van de Regeling 

jaarverslag artikel 4 lid 6 nader verantwoorden. 

De coronacrisis heeft in 2020 grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed van 

corona groot geweest en is dat nog steeds. Binnen CBO Zeist hebben wij het gezamenlijk uitgangspunt geformuleerd 

dat continuïteit van onderwijs aan kinderen topprioriteit heeft en niet mag afhangen van lock-downs, quarantaines 

en beschikbaarheid van devices. Daartoe hebben we de notitie “Altijd Onderwijs” geschreven, deze afgestemd met 

de GMR en tot uitvoering gebracht. Ook hebben we ons gerealiseerd dat kwetsbare leerlingen ook het meest lijden 

onder de crisis. Op hoofdlijnen heeft dat gedurende 2020 tot de volgende acties geleid: 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2019.%20Oplegger%20begroting%202021.pdf
https://www.cbozeist.nl/docs/jaarverslag2020/blz%2019.%20Treasurystatuut.pdf
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● ontwikkeling van het thuisonderwijs. Leerkrachten hebben zich enorm snel ontwikkeld op het gebied van het 

geven van digitaal onderwijs. Deze ontwikkeling was vooraf niet gepland, maar is veel sneller gegaan door de 

noodzaak die ontstond. Wij zijn trots op wat onze medewerkers in deze tijd allemaal hebben bijgeleerd en 

met grote inzet hebben uitgevoerd;      

● van meet af aan hebben we besloten dat kwetsbare leerlingen welkom waren in de noodopvang. We 

hebben bepaalde leerlingen hiervoor ook actief uitgenodigd;      

● op de Wegwijzer, waar percentueel de meeste kwetsbare leerlingen zitten, is een zomerschool gerealiseerd;      

● er is geïnventariseerd waar nog extra devices nodig waren om thuisonderwijs succesvol te kunnen 

ontvangen en hier is behoorlijk in geïnvesteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die SIVON 

bood; 

● Er is extra geïnvesteerd in schoonmaak en schoonmaakmiddelen om te kunnen voldoen aan de 

hygiënemaatregelen die de kans op besmetting verkleinen. 

Voor het meerjarenperspectief verwachten we geen enorme impact op de structurele uitgaven, hoewel door de 

investeringen de afschrijvingskosten wel gaan stijgen. Voor vervanging van deze middelen zullen de uitgaven op 

termijn hoger worden, daar deze nu (deels) met subsidie zijn verkregen. Dat is wel een aandachtspunt. 

 

Allocatie van middelen 

Op grond van de Regeling jaarverslag artikel 4 lid 6 verantwoorden we ons ook op dit item: 

De inkomsten van OCW worden in principe toebedeeld aan de school waarvoor ze bedoeld zijn, tenzij hier andere 

afspraken over zijn gemaakt. Die afspraken volgen verderop. De scholen hebben de kostenplaatsen 01 t/m 09, 

exclusief 07. Het brinnummer 08LE is gesplitst. Op kostenplaats 01 is CBS Ichthus en kostenplaats 08 is CBS De 

Hoeksteen. Verdeling over de kostenplaatsen vindt plaats naar rato van het leerlingenaantal. Aan de Hoeksteen 

wordt vanuit de personeelsbeleid en arbeidsmarkt budgetten (PAB-budgetten) het bedrag ter hoogte van de 

directietoeslag toegevoegd. 

Bovenschools kennen we de kostenplaatsen 98 (al het gezamenlijk beleid en wat daarmee samenhangt) en 

kostenplaats 99 (stafkantoor en bestuur). Inkomsten van het swv zijn opgenomen conform de afspraken. Op het 

niveau van de school € 120,- per leerling ter bekostiging van de formatie van intern begeleiders. Op kostenplaats 98 

structureel € 95,- per leerling en voor de komende twee jaren € 20,- per leerling extra. Inkomsten voor verhuur en 

medegebruik zijn op het niveau van de scholen opgenomen. Op kostenplaats 98 wordt tevens rekening gehouden 

met inkomsten uit de steunstichting à € 20.000,-. Tot slot worden enkele doelsubsidies ontvangen die als inkomsten 

zijn opgenomen op de scholen waarop ze betrekking hebben (lerarenbeurs, muziek, schakelklas, curriculum.nu, 

enz.). De allocatie van de middelen wordt jaarlijks toegelicht in de oplegger van de begroting nadat dit besproken is 

met de GMR. Zij stemt in met deze uitgangspunten. 

De inkomsten van de kostenplaatsen 98 en 99 ontstaan door afroming van de lumpsum: 

● 4,5% van de brutoloonsom wordt als kosten opgenomen in kostenplaats 98 ter bekostiging van 

ziektevervanging. CBO Zeist is eigenrisicodrager (ERD) en bekostigt de vervanging zelf; 

● 10% van de materiële instandhouding naar kostenplaats 98 ter bekostiging van de uitbesteding van de 

administratie, lidmaatschappen van Verus, PO-raad, Transvita, verzekeringen Raetsheren van Orde en de 

licentiekosten van ParnasSys, Heutink ICT; 

● de werkdrukgelden zijn voor 100% toegevoegd aan de inkomsten van de scholen; 

● van het restant van het PAB-budget (de werkdrukgelden zitten hier ook in) gaat 80% naar kostenplaatsen 98 

en 99 ter bekostiging van o.a. ARBO-voorzieningen, duurzame inzetbaarheid senioren, ouderschapsverloven, 

feesten en jubilea, bovenschoolse scholing, verloven, netwerken, personeelsdag, accountant, directietoeslag 

de Hoeksteen en stichtingskantoor. De rest gaat naar de scholen;      

● € 95,- per leerling wordt als inkomsten geboekt op kostenplaats 98 ter bekostiging van de Day a Week School 

(DWS), extra ondersteuning voor groepen en de ondersteuningsarrangementen 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/2019-04-27
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● € 20,- per leerling wordt als inkomsten geboekt op kostenplaats 98 ter bekostiging van projecten op scholen 

die de kwaliteit van de basisondersteuning verhogen. 

De kosten van het bestuurlijk apparaat (kostenplaats 99) bedroegen in 2020 € 276.896,-. Dat is 2,2% van de totaal 

ontvangen baten. 

Onderwijsachterstandenmiddelen  

De onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) worden toegekend aan de scholen op basis van de scores van 

het CBS. We herkennen dat leerlingen op deze scholen deze middelen het hardst nodig hebben en zien geen reden 

hiervan af te wijken. De middelen worden ingezet om leerlingen in achterstandssituaties passend onderwijs te 

geven. Hiervoor zijn extra handen en soms aangepast leermateriaal nodig. De scholen waar deze leerlingen zitten 

besluiten zelf over de besteding van deze middelen. Binnen CBO Zeist geldt dit met name voor basisschool de 

Wegwijzer. De school zet de middelen in op het verkleinen van de klassen en het bieden van passende 

ondersteuning op klassen- en individueel niveau. 

 

2.5  Risico’s en risicobeheersing 

 
Als risico’s voor het goed functioneren van onze organisatie onderscheiden we de volgende factoren: 

● leerkrachtentekort (tweemaandelijks in bestuursrapportage uit personeelssysteem); 

● kwaliteitsverlies (kwaliteitssysteem, ParnasSys); 

● wijzigingen in de bekostigingssystematiek (bijhouden wetgeving en subsidiemogelijkheden); 

● invoering van nieuwe wet- en regelgeving (bijhouden wetgeving en subsidiemogelijkheden); 

● ontwikkeling van de leerlingenaantallen (tweemaandelijks in bestuursrapportage, signaalfunctie op scholen); 

● ziekteverzuim (tweemaandelijks in bestuursrapportage uit personeelssysteem). 

 

We onderkennen genoemde risico’s en ons beleid is er op gericht zo snel mogelijk te signaleren of deze risico’s zich 

voordoen. Mocht dit het geval zijn, anticiperen wij hierop door nieuw of aanvullend beleid. In 2020 heeft het bestuur 

zich nadrukkelijk de vraag gesteld of de risico’s op deze wijze voldoende in beeld zijn en uiteindelijk besloten dat dit 

voor een organisatie van onze omvang voldoende is. 

Wij houden permanent zicht op de bezetting van personeel op onze scholen en het werven, binden en boeien van 

personeel is iets wat ons dagelijks bezighoudt. We houden de wijzigingen in regelgeving goed in de gaten en 

analyseren de gevolgen ervan voor CBO Zeist en nemen passende acties. 

De leerlingenaantallen en het ziekteverzuim worden gemonitord en geanalyseerd. Gezien de daling van leerlingen 

per 1 oktober 2020 hebben we hier wel nog zorgvuldiger naar gekeken en geconstateerd dat dit meer aandacht 

behoeft. Voor de meeste scholen was de terugloop goed te verklaren, omdat in Zeist een nieuwe basisschool voor 

Islamitisch onderwijs is geopend. Voor twee andere scholen geldt dat niet. Tweemaandelijks worden de 

leerlingenaantallen vastgelegd in de bestuursrapportage. Op deze manier signaleren we tijdig mogelijke risico’s. 

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In het jaarverslag 2019 bespraken wij de onduidelijkheden in financiën rond de overname van basisschool Oud 

Zandbergen. In 2020 werd duidelijk dat ons verzoek voor extra bekostiging in verband met de overname door het 

ministerie van OCW niet zou worden gehonoreerd. Hoewel men zag dat er veel extra kosten gemaakt waren, was de 

redenering dat CBO Zeist over voldoende publiek vermogen beschikte om dit zelf te kunnen bekostigen. Daarmee 

kon het bestuur de belofte dat de overname niet ten koste zou gaan van de middelen van de andere scholen van 

CBO Zeist niet meer nakomen. In 2020 konden de extra kosten nog grotendeels bekostigd worden met het kapitaal 

dat met de overname meekwam van de rechtsvoorganger. Daar is in 2021 geen sprake meer van. Uit coulance voor 

de inspanningen rond de overname ontvingen we een bedrag van € 26.163,- in plaats van de gevraagde € 180.247,-. 

Het bestuur accepteert dit, maar ziet hierin geen stimulans om in een soortgelijke situatie hetzelfde moedige besluit 

te nemen. 
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Eind 2020 hebben de belangrijkste onzekerheden een link met het verloop van de pandemie. Het is ook lastig daarop 

te anticiperen, want:  

● hoe lang gaat het precies duren en welke vertragingen in ontwikkeling bij kinderen stellen we dan vast; 

● welke middelen komen beschikbaar om vertragingen op te heffen. Er worden veel subsidies beschikbaar 

gesteld, maar we zien dat niet alles wordt toegekend; 

● wat betekent de vertraging in het HBO voor het beschikbaar komen van nieuwe leerkrachten; 

● hoe realistisch is het dat we met meer middelen ook de benodigde mensen kunnen aantrekken om 

eventuele hiaten te repareren;      

● zal ons verhoogde ziekteverzuim op termijn weer dalen naar de voor ons gebruikelijk 4 tot 4,5%. 
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3. Verantwoording van de financiën 
Dit hoofdstuk verantwoordt de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële gegevens weer 

en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de 

tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans, en in de laatste paragraaf komt 

de financiële positie van CBO Zeist aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

Leerlingen  

 

Vorig jaar 

2019      

Verslagjaar 

2021      

2021      2022      2023      

Aantal leerlingen  2018 1960  1997 1982 1999 

 

We verwachten de komende jaren redelijk stabiel te blijven wat betreft de leerlingenaantallen. Wellicht een lichte 

groei. Grote bouwplannen staan binnen de gemeente Zeist niet in de planning, wel in Bunnik. Daar hoopt met name 

Beurthonk van te kunnen profiteren. Op enkele scholen is het aantal bovenbouwleerlingen groter dan het aantal 

onderbouwleerlingen. Op die scholen wordt krimp verwacht. In 2023 staat nieuwbouw gepland voor zowel de 

Wegwijzer als Nije Kroost. Dit kan een aanzuigende werking hebben (zie ook hoofdstuk 2.3). 

 

FTE 

Aantal FTE 

     Vorig  

jaar 

2019 

     

Verslagjaar 

2020 

 2021      2022      2023 

Bestuur / management 9,01 8,8 8,8 8,8 8,8 

Onderwijzend personeel 111,96 106,39 106 108 108 

Ondersteunend personeel  16,23 19,21 19,5 20 21 

 
Als de leerling prognoses uitkomen zal ook het medewerkersbestand ongeveer hetzelfde blijven. Mocht het 

leerkrachtentekort ook binnen Zeist een groot probleem worden, zal het aantal medewerkers 

onderwijsondersteunend personeel meer toenemen dan we nu in de cijfers presenteren. In deze prognose houden 

we geen rekening met de extra subsidies in het kader van het nationaal onderwijsplan.  

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans 

 
Staat van baten en lasten 

Voor 2020 is een negatief resultaat begroot van € 159.012,-. Uiteindelijk is een negatief resultaat van € 67.725,- 

gerealiseerd. Een positief verschil van € 91.287,- ten opzichte van de begroting. 

In 2019 werd een negatief resultaat van € 38.554,- gerealiseerd. Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met 

€ 9.171,-. 

De verschillen op de uiteindelijke resultaten lijken klein. In 2020 werden echter € 461.963,- meer aan baten 

ontvangen dan begroot en was het totaal aan lasten € 386.707,- hoger dan begroot. 
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Vanaf januari 2020 zijn de salarissen van ons personeel verhoogd met 4,5% en in februari ontvingen alle 

medewerkers een bonus van € 875,- naar rato van hun werktijdfactor en een derde van hun maandloon in januari 

2020. Deze stijging van de structurele kosten wordt gecompenseerd door de verhoging van de rijksbijdrage. Dit werd 

pas laat in het boekjaar duidelijk. De middelen voor de extra uitkeringen waren in 2019 reeds ontvangen. Deze grote 

afwijkingen zien we jaarlijks optreden, maar doordat hogere kosten over het algemeen gecompenseerd worden blijft 

het nettoverschil beheersbaar.  

De totale afschrijvingslasten zijn afgenomen. Een aantal investeringen is vanwege de schoolsluiting uitgesteld. Die 

verwachten we in 2021 te doen. Ook aanschaf van nieuw meubilair voor o.a. de Wegwijzer is uitgesteld. De reden 

hiervan is dat op korte termijn nieuwbouw wordt gerealiseerd en we de investering gaan doen na realisatie. 

De huisvestingslasten nemen fors toe. Extra schoonmaak en schoonmaakmiddelen waren nodig om de hygiëne in 

coronatijd te optimaliseren. Ook in 2019 investeerden we al extra in schoonmaak.  

Overige lasten namen af, omdat activiteiten niet zijn doorgegaan vanwege corona en omdat beheerslasten lager zijn 

geworden (administratie, accountant, juridische/managementondersteuning). 

 

 

In het meerjarenperspectief zien we dat in 2021 € 156.324,- negatief wordt begroot. Extra investeringen in zij-

instromers, professionalisering, ICT en een procesplan passend onderwijs met als ambitie een expertisecentrum 

hoogbegaafdheid te realiseren verklaren dit resultaat. Een deel van die investeringen zijn eenmalig en zullen daarna  
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binnen de reguliere bekostiging worden opgevangen. Daardoor ontstaat vanaf 2023 een positief resultaat. De 

volgende aandachtpunten zijn niet in het meerjarenperspectief verwerkt: 

• Impact van extra subsidies; 

• Investeringen in het kader van de vermindering van het vermogen; 

• Overige kosten voortkomend uit kwaliteitsontwikkeling van de scholen. 

 

We hebben nauwelijks zicht op de geldstromen die in het kader van het Nationaal onderwijsprogramma nog gaan 

komen en of het in de huidige markt lukt om daar het benodigde personeel bij te vinden. Inkrimping van het 

vermogen staat nadrukkelijk op de agenda van bestuur en GMR. Besluiten hierover zijn nog niet genomen. Het 

procesplan passend onderwijs start in schooljaar 2021-2022 met een nulmeting en op basis daarvan zouden nu nog 

onvoorziene kosten kunnen ontstaan. 

 

Balans in meerjarig perspectief 

 
 

Activa: 

In 2020 is voor € 179.000,- geïnvesteerd. Er is inventaris en ICT aangeschaft voor € 162.000,- en € 17.000,- aan 

overige activa. De afschrijvingen bedragen in 2020 € 333.000,-. Omdat meer is afgeschreven dan geïnvesteerd is de 

waarde van de materiele activa afgenomen. De waarde vermindering op de financiële vaste activa bedraagt 

€12.000,-. Wat betreft vorderingen en liquide middelen zijn geen bijzonderheden te melden. Het kasstroomoverzicht 

is opgenomen in de jaarrekening. 

 

Passiva: 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves (publiek en privaat). Het negatieve 

resultaat van 2020 is in mindering gebracht op het eigen vermogen, waarna het eigen vermogen € 2.929.019,- 

bedraagt. De voorzieningen ultimo 2020 bedragen € 1.126.665,- en zijn bedoeld voor: 

● voorziening groot onderhoud (gerelateerd aan het meerjarenonderhoudsplan); 

● voorziening duurzame inzetbaarheid (gerelateerd aan het daadwerkelijk gespaarde saldo aan uren voor 

medewerkers); 

● voorziening jubileumuitkeringen (gerelateerd aan de uitkeringen die horen bij de ambtsjubilea); 

● voorziening langdurig verzuim door ziekte (gerelateerd aan de loonkosten van langdurig ziek personeel en het 

verwachte herstel). 

Voor de schulden verwijzen wij naar de jaarrekening. 
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In het meerjarenperspectief zien we een stabiel beeld voor de komende jaren. Opvallend zijn de dalende trend in de 

materiele vaste activa en stijgende trend in de liquide middelen. We verklaren dit uit het feit dat niet iedere school 

de investeringen voor de komende 5 jaren op detailniveau heeft uitgewerkt. Voor ons een ontwikkelpunt. 

Het eigen vermogen neemt, zoals gewenst, af de komende jaren. Hierbij dezelfde kanttekeningen als hiervoor 

geschreven. 

 

3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

Kengetal Realisatie 

Vorig jaar 

(T-1)      

Realisatie 

Verslagjaar 

(T)      

Begroting 

T+1      

Begroting 

T+2      

Begroting 

T+3      

Signalering 

Solvabiliteit 2 0,8 0,78 0,76 0,77 0,78 Ondergrens: <0,30 

Weerstandsvermogen 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 Ondergrens: < 5% 

Liquiditeit 3,08 2,96 3,05 3,35 3,74 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit 0 -0,01 -0,01 -0,01 0 Afhankelijk van 

reservepositie van 

het schoolbestuur. 

Zie voor de definities van de financiële kengetallen 

https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording 

 

Reservepositie 

Het bestuur is van mening dat de reservepositie boven het gewenste niveau ligt. Als beleidsafspraak hebben we de 

signaleringswaarde van inspectie genomen als leidraad voor ons gewenst vermogen. In de jaren 2016 t/m 2020 is 

het vermogen hoger. De afwijking varieert van € 360.061,- tot € 678.403,- positief. We hebben daarop besloten het 

vermogen de komende jaren te laten dalen met € 300.000,- en de GMR te betrekken bij de bestedingsdoelen. Dit 

proces wordt in 2021 afgestemd. 

 

VERWIJZING 

Link: jaarrekening 

 

 

https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording



