
BESTUURSVERSLAG 
 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hennie Biemond, voorzitter College van Bestuur 

Wijchen, juni 2017 

  



Bestuursverslag 2016 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 2 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. Doelstellingen van Kans & Kleur  3 

1.1 Missie en visie  3 

1.2 Doelstellingen van Kans & Kleur  4 

2. Kerntaak van Kans & Kleur  5 

2.1 De scholen  5 

2.2 De leerlingen  6 

3.  Organisatie en personeel 7 

3.1  De organisatiestructuur 7 

3.2 Samenstelling van het personeelsbestand 9 

3.3 Duurzame inzetbaarheid, gezondheid en verzuim 10 

3.4  Instroom en uitstroom van medewerkers 12 

4. Onderwijsopbrengsten 2015-2016 14 

4.1 Eindopbrengsten 14 

4.2  Tussenopbrengsten 15 

4.3 Oordeel van de inspectie 15 

4.4 Doorstroom, uitstroom en terugkoppelingsgegevens 16 

4.5 Klanttevredenheid en imago 20 

5. Beleidsontwikkelingen Kans & Kleur 25 

5.1 Passend onderwijs 25 

5.2 Kunst- en cultuureducatie 27 

5.3 Eigentijds curriculum  28 

5.4  Personeelsbeleid 28 

5.5 Huisvesting 34 

6. Financieel beleid 35 

6.1 Algemeen 35 

6.2 Actualisatie financiële kaders 35 

6.3 Doorgaande aandacht voor ontwikkeling financiële aansturing 35 

6.4 Financiering primair onderwijs 36 

6.5 Benchmarking 36 

7. Vermogensposities en financiële resultaten 38 

7.1  Vermogensposities 38 

7.2 Financiële resultaten 40 

7.3  Treasuryverslag 42 

8. Vooruitzichten voor de nabije toekomst 43 

8.1 Begroting 2016 en ramingen voor 2017 en 2018 43 

8.2 Risicobeheersing 47 

9. Verslag Raad van Toezicht 50 

   

   

 Bijlage 1: Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur 54 

 Bijlage 2: Jaarrekening 2016  

 



Bestuursverslag 2016 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 3 

 

 

1. DOELSTELLINGEN VAN KANS & KLEUR 
 

1.1 MISSIE EN VISIE 
 

De kerntaak van Kans & Kleur is het verzorgen van primair onderwijs aan de kinderen die in de gemeente 

Wijchen wonen. De missie van Kans & Kleur ligt in haar naam besloten:  

Ieder kind zijn eigen kans, 

Elke school zijn eigen kleur. 

 

De scholen van Kans & Kleur bieden ieder kind een kans. Kans & Kleur vindt het belangrijk dat elke school haar 

eigen kleur heeft en behoudt. De kernwaarden van Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, 

verbonden en open. 

 

Kleurrijk: Ieder kind een kans, elke school haar eigen kleur 

Kans & Kleur is kleurrijk. We gaan uit van verschillen en zien meerwaarde in deze verscheidenheid. Leerlingen, 

ouders en leerkrachten verschillen. Ze hoeven niet allemaal hetzelfde te denken, te zijn en te doen. Ook de 

verschillen tussen scholen koesteren we. We willen de kwaliteit van mensen en scholen aanspreken en die 

samen verder ontwikkelen.  

 

Bevlogen: Mensen laten stralen 

Kans & Kleur is bevlogen. We werken vanuit ons hart en met passie voor en met de kinderen. Vanuit die 

bevlogenheid ervaren we met de leerlingen en met elkaar dat plezier je kunt beleven aan leren, groei en 

nieuwsgierig zijn. We willen onze leerlingen en onze collega’s laten stralen.  

 

Zorgzaam: Ik kan wat, ik ben wat, zij zien dat, ik hoor erbij 

Kans & Kleur is zorgzaam. Wij zijn zorgzaam voor leerlingen, ouders en voor elkaar door ons naar elkaar 

kwetsbaar op te stellen en elkaar in kracht te steunen. Iedereen moet bij ons kunnen ervaren: ik kan wat, ik 

ben wat, zij zien dat, ik hoor erbij. Vanuit die ervaring heeft een mens zelfvertrouwen en voelt hij zich veilig.  

 

Ambitieus: Goed kan altijd beter 

Kans & Kleur is ambitieus. We willen het optimale uit de leerlingen en uit onszelf halen en de kwaliteiten van 

iedereen aanspreken. We denken niet in problemen maar zien kansen tot groei. We geloven in de kracht van de 

mensen en verwachten dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren. We hebben hoge verwachtingen. 

Ook als we concluderen dat het goed gaat, stellen we vast wat nog beter kan want goed kan altijd beter. 

 

Verbonden: Samen staan we sterk 

Kans & Kleur voelt zich verbonden met leerlingen en hun ouders. Onze scholen voelen zich betrokken bij elkaar 

maar ook bij onze samenwerkingspartners. We werken met elkaar samen, we leren van elkaar en we zijn 

solidair met elkaar om meer doelen en betere resultaten te bereiken. We voelen ons gezamenlijk 

verantwoordelijk voor alle kinderen in Wijchen. We kunnen op elkaar bouwen. Samen staan we sterk.  

 

Open: Eerlijk en doorzichtig 

Kans & Kleur is open. We communiceren open met ouders, leerlingen, samenwerkingspartners en met elkaar. 

Wij vinden dat de samenleving van Wijchen het recht heeft te weten hoe Kans & Kleur het doet op allerlei 
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verschillende gebieden. We willen ons werk legitimeren. Daarom leggen we publiek verantwoording af aan 

ouders, samenwerkingspartners en de Wijchense samenleving. Hierbij zijn we eerlijk en doorzichtig.  

 

1.2 DOELSTELLINGEN VAN KANS & KLEUR 
 

Kans & Kleur realiseert zich goed, dat haar werk primair in dienst staat van de kinderen en hun ouders. Zij 

hebben als eerste belang bij het onderwijs. De koers van Kans & Kleur is hierin, dat het onderwijs goed is, 

eigentijds, en passend. Dit dienstverlenend karakter heeft echter ook een breder belang, namelijk voor de 

samenleving als geheel. Kans & Kleur is zich ervan bewust, dat ook samenwerkingspartners belang hebben bij 

het onderwijs, en Kans & Kleurt zoekt actief de dialoog en de samenwerking met hen.  

 

Kans & Kleur heeft in het strategisch beleidsplan ‘Eigentijds en passend’ de volgende doelen voor de 

maatschappij geformuleerd:  

 Eigentijds curriculum; 

 Diversiteit aan onderwijsconcepten; 

 Bereikbaar onderwijs;  

 Maatschappelijk verantwoordelijkheid.  

 

Voor de kinderen en hun ouders heeft Kans & Kleur in ‘Eigentijds en passend’ de volgende doelen 

geformuleerd: 

 Sociale en zelfverantwoordelijke personen; 

 Passend Onderwijs; 

 Talentontwikkeling;  

 Oudergericht werken. 
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2. KERNTAAK VAN KANS & KLEUR  
 

De Samenwerkingsstichting Kans & Kleur verzorgt openbaar, katholiek, bijzonder neutraal, interconfessioneel 

primair onderwijs in de gemeente Wijchen.  

 

2.1 DE SCHOLEN 
 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft 15 scholen voor primair onderwijs. Negen scholen staan in de 

plaats Wijchen zelf en 6 in de kerkdorpen die tot de gemeente Wijchen behoren. Kans & Kleur is de enige 

aanbieder van primair onderwijs in deze gemeente. Het gaat om 14 basisscholen en één school voor speciaal 

basisonderwijs. Kans & Kleur heeft 9 katholieke scholen, 2 openbare scholen, 1 school voor katholiek en 

openbaar onderwijs, 2 samenwerkingsscholen en 1 interconfessionele school. Eén openbare en één katholieke 

school in Wijchen is een Jenaplanschool en één openbare school heeft naast het leerstofjaarklassensysteem ook 

een Montessori-stroom binnen de school.  

 

Scholen van Kans & Kleur per 1 oktober 2016 

Schoolnaam Plaats  Denominatie Concept 

Antonius Alverna Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

SBO De Bolster Wijchen Katholiek Teamonderwijs in units 

Boskriek Wijchen Samenwerkingsschool Leerstofjaarklassensysteem 

Buizerd Wijchen Openbaar Jenaplan 

Heilig Hart Hernen Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

St. Jan Baptist Batenburg Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

St. Jozef Niftrik Katholiek Dalton in oprichting 

’t Palet Wijchen Openbaar en katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Paschalis Wijchen Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Paulus Wijchen Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Roncalli Balgoij Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Speelhoeve Wijchen Samenwerkingsschool Leerstofjaarklassensysteem 

Trinoom Wijchen Openbaar Montessori en 

leerstofjaarklassensysteem  

Viersprong Wijchen Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Wingerd Bergharen Interconfessioneel Leerstofjaarklassensysteem 

 

Kans & Kleur heeft geen scholen voor speciaal onderwijs. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen 

de benodigde ondersteuning binnen de eigen school. Indien niet voldoende tegemoet gekomen kan worden aan 

de behoeften van het kind op de eigen school, kan de leerling onderwijs volgen bij De Bolster, school voor 

speciaal basisonderwijs, of het speciaal onderwijs in de regio Nijmegen. Op De Bolster, school voor speciaal 

basisonderwijs, werken tevens medewerkers uit speciaal onderwijs zodat ook de leerlingen met een zeer 

moeilijk lerend niveau een goed aanbod krijgen binnen Wijchen. 
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2.2 DE LEERLINGEN 
 

Op 1 oktober 2016 heeft de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 3615 leerlingen. Honderdzevenentwintig 

(127) leerlingen volgen speciaal basisonderwijs en 3488 leerlingen basisonderwijs. Dit betekent dat 3,5% van 

de leerlingen op de SBO school onderwijs volgt. Als het aantal leerlingen op de Bolster gecorrigeerd wordt voor 

het grensverkeer dan gaat het om 102 leerlingen (2,8 %).  

 

Aantal leerlingen per school per 1 oktober 2016 

Schoolnaam Plaats  Aantal leerlingen 

Antonius Alverna 160 

Boskriek Wijchen 285 

Buizerd Wijchen 327 

Heilig Hart Hernen 59 

St. Jan Baptist Batenburg 50 

St. Jozef Niftrik 43 

’t Palet Wijchen 190 

Paschalis Wijchen 446 

Paulus Wijchen 284 

Roncalli Balgoij 50 

Speelhoeve Wijchen 421 

Trinoom Wijchen 800 

Viersprong Wijchen 207 

Wingerd Bergharen 177 

SBO De Bolster Wijchen 127 
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3. ORGANISATIE EN PERSONEEL 
 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is op 1 januari 2008 ontstaan uit de stichting Samenwerkingsscholen 

Wijchen-Bergharen en de stichting Kans & Kleur. Deze fusie maakte mogelijk dat er meer ruimte is om de 

kleine scholen in de gemeente Wijchen te handhaven. Vooral de kerkdorpen in de gemeente Wijchen profiteren 

hiervan. Door de fusie van beide stichtingen is de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur de enige aanbieder 

geworden van primair onderwijs in de gemeente Wijchen. Kans & Kleur hecht eraan dat ouders kunnen kiezen 

als zij een school voor hun kinderen zoeken. Dit betekent dat de scholen binnen de Kans & Kleur niet alleen de 

ruimte krijgen maar ook de opdracht om vorm te geven aan de eigen identiteit. Binnen Kans & Kleur bestaan 

scholen van diverse levensbeschouwelijke stromingen en pedagogisch didactische stromingen naast elkaar. 

Kans & Kleur hanteert de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO-raad.  

 

3.1 DE ORGANISATIESTRUCTUUR 
 

Per 27 april 2011 heeft de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur een Raad van Toezicht en een College van 

Bestuur.  

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Kans & Kleur bestaat uit vijf personen, 3 mannen en 2 vrouwen. Ze zijn 

onafhankelijk van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en van elkaar.  

De samenstelling van de Raad van Toezicht is:  

 De heer M. van Vliet (voorzitter); 

 De heer G. Gasseling, (vicevoorzitter); 

 De heer L. Heldens; 

 Mevrouw D. Majoor; 

 Mevrouw K. Vogel-Kiesling. 

 

Het College van Bestuur 

De relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is vastgelegd in de statuten en het 

toezichtplan van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur.  

 

Het College van Bestuur werkt volgens een managementcontract dat is afgesloten met de Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur bestaat uit één persoon:  

 Mevrouw H.G. Biemond 

 

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau bestaande uit een secretariaat, een HRM-

functionaris en een concerncontroller. Daarnaast is Kans & Kleur lid van de Mosagroep, een coöperatieve 

vereniging met kosten voor gemene rekening voor de uitvoering van de personele en financiële administratie.  

 

De schooldirecteuren 

De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. De relatie schooldirecteuren – College van 

Bestuur is vastgelegd in de paragraaf Besturingsstructuur van het Handboek van Kans & Kleur. De 

schooldirecteuren werken met een managementcontract dat is afgesloten met het College van Bestuur. Zij zijn 

gemandateerd om namens het College van Bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad te voeren. De 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft op 1 december 2016 12 schooldirecteuren. Eén schooldirecteur is 
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verantwoordelijk voor de vier scholen die onder de kleine -scholentoeslag vallen. Eén schooldirectie bestaat uit 

twee personen. Zij geven leiding aan een school in de kern Wijchen. Eén positie was vacant.  

Van de schooldirecteuren was op 31 december 2015 42 % man en 58 % vrouw. De gemiddelde leeftijd van de 

schooldirecteuren was 56 jaar.  

 

Overzicht van schooldirecteuren per 31 december 2016 

Schoolnaam Plaats  Geslacht Leeftijd 

Antonius Alverna Vacant  

Boskriek Wijchen Man 60 

Buizerd Wijchen Man 45 

Heilig Hart Hernen Vrouw 57 

St. Jan Baptist Batenburg Zie Heilig Hart  

St Jozef Niftrik Zie Heilig Hart  

’t Palet Wijchen Man/Vrouw 60/61 

Paschalis Wijchen Vrouw 58 

Paulus Wijchen Man 61 

Roncalli Balgoij Zie Heilig Hart  

Speelhoeve Wijchen Vrouw 53 

Trinoom Wijchen Man 60 

Viersprong Wijchen Vrouw 49 

Wingerd Bergharen Vrouw 62 

SBO De Bolster Wijchen Vrouw 47 

 

 

Organogram 

 
 

  



Bestuursverslag 2016 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 9 

 

 

3.2 SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND KANS & KLEUR 
 

Aantallen, werktijdfactoren, leeftijdscategorie en geslacht 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur heeft per 31 december 2016 als totale organisatie 326 medewerkers in 

dienst. Een groot aantal medewerkers werkt parttime. De daadwerkelijke totale werktijdsfactor is 239,37. 

 

Personeelsaantallen en werktijdfactoren per leeftijdscategorie op 31 december 2016  

Leeftijd cohort Aantal personen  Percentage  Werktijdfactor Percentage 

20-24 10 1,22% 7,36 3,07% 

25-29 19 6,10% 16,04 6,7% 

30-34 41 12,80% 29,54 12,34% 

35-39 42 11,89% 29,82 12,46% 

40-44 30 9,76% 19,85 8,29% 

45-49 33 11,59% 22,19 9,27% 

50-54 47 14,33% 33,12 13,84% 

55-59 59 19,82% 45,47 19% 

60-64 45 12,20% 35,98 15,03% 

>= 65 0 0,30% 0,00 0% 

Totaal 326 100,00% 239,37 100,00% 

 

In de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is zichtbaar dat Kans & Kleur is vergrijsd. De verhouding 

tussen de diverse leeftijdscategorieën is in disbalans. In 2016 was 46% van de medewerkers van Kans & Kleur 

50 jaar of ouder. Deze medewerkers representeren in werktijdfactoren bijna 48% van de totale werktijdfactor 

van Kans & Kleur. In 2013 en 2014 was dit nog ruim 50%. De disbalans is daarmee in 2016 licht verkleind, 

voornamelijk door uitstroom van enkele oudere werknemers en de instroom van jongere, leerkrachten in 2016. 

Ondanks de lichte daling zal Kans & Kleur voorlopig geen evenwichtige leeftijdsopbouw bereiken. 

 

Personeelsaantallen en werktijdfactoren per geslacht op 31 december 2016 

Geslacht Aantal 

personen 

Percentage Fulltime 

contract 

Parttime 

contract 

Werktijd-

factoren 

Percentage 

Vrouw 274 84,05% 49 225 190,27 79,49% 

Man 52 15,95% 39 13 49,10 20,51% 

Totaal 326 100,00% 88 238 239,37 100,00% 

 

De verdeling tussen mannen en vrouwen binnen Kans & Kleur is niet evenredig. Het aandeel mannen binnen 

Kans & Kleur is beduidend kleiner dan het aandeel vrouwen en loopt jaarlijks verder terug. In 2016 was 16% 

van het aantal medewerkers van Kans & Kleur man, ten opzichte van 19,4% in 2013. Het overgrote deel van 

deze mannen, 75%, werkt fulltime, ten opzichte van slechts 17,8% van de vrouwen. De verdeling tussen man 

en vrouw is kenmerkend voor het hele primair onderwijs in Nederland. Uit onderzoek van Stamos blijkt dat in 

2015 slechts 16,5% in het primair onderwijs man was, ten opzichte van 17,4% in 2013.  

 

Kans & Kleur verwacht dat de komende jaren de scheefgroei in de verhouding tussen mannen en vrouwen 

groter zal worden. Bij nieuwe instroom van medewerkers zullen de beschikbare kandidaten in meerderheid 

vrouw zijn omdat minder mannen kiezen voor een opleiding tot leerkracht in het primair onderwijs. Slechts één 

op de zes studenten die zich inschreef aan de lerarenopleidingen in 2015, was man.  
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3.3 DUURZAME INZETBAARHEID, GEZONDHEID EN VERZUIM 
 

Duurzame inzetbaarheid 

Kans & Kleur hecht veel belang aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om zorg te dragen voor 

deze duurzame inzetbaarheid, ligt een verantwoordelijkheid voor zowel de medewerker als van Kans & Kleur. 

Basisvoorwaarden voor een goed werkvermogen van een medewerker zijn: 

 Gezondheid en energie; 

 Vakkennis en vaardigheden; 

 Motivatie en betrokkenheid; 

 Werk-privé balans.  

De rol van de medewerker ligt bij een gezonde levens- en werkstijl, leren en ontwikkelen, loopbaanplanning en 

veranderingsbereidheid. De rol van Kans & Kleur ligt bij de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en -

voorwaarden, een leercultuur en loopbaanpaden, gezondheidsbevorderende maatregelen en leiderschap. Aan 

enkele van deze arbeidsvoorwaarden besteedt Kans & Kleur in dit sociaal jaarverslag specifieke aandacht. 

 

Medewerkers kunnen hun duurzame inzetbaarheid vergroten door er voor te zorgen dat zij over de juiste 

kennis en vaardigheden beschikken. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer men een leven lang leert, hoe groter het 

werkvermogen, de employability en de vitaliteit van medewerkers. Permanente professionalisering en de 

daarmee samenhangende facetten zijn eerder in dit sociaal jaarverslag beschreven.  

 

Kans & Kleur ziet rondom duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol voor de schoolteams zelf, in het voeren 

van de dialoog hierover. Schooldirecteuren hebben in 2016 met hun teams gesproken over wat zij gezamenlijk 

kunnen doen om zorg te dragen voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers op hun school. Binnen de 

functioneringscyclus spreken medewerkers en directeuren over de diverse hierboven vernoemde facetten van 

duurzame inzetbaarheid. Ook wordt tussen directeur en medewerker gesproken over eventueel verzuim om 

gezondheidsredenen.  

 

Gezondheid en verzuim 

Kans & Kleur focust op gezondheid en werkvermogen van haar medewerkers. Kans & Kleur investeert niet 

alleen in het oplossen van verzuim, maar tevens op verzuimpreventie. Kans & Kleur zet vroegtijdig coaching en 

begeleiding in ter ondersteuning van de medewerkers. Kans & Kleur merkt dat deze inzet zijn vruchten afwerpt. 

Medewerkers geven zelf aan ook duidelijk baat te hebben bij deze begeleiding. In 2016 heeft Kans & Kleur in 

totaal € 91.883 besteed aan coaching. In dit bedrag is geen onderscheid gemaakt in de reden van coaching. 

 

Bij afwezigheid wegens ziekte kijken directeur en medewerker samen naar wat wel kan, en wat daar voor nodig 

is. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol gedurende het ziekteverzuim van de medewerker, maar ook indien 

nodig bij de preventie van ziekteverzuim. 

 

Het sociaal medisch teamoverleg speelt als overlegvorm tussen directeur, HRM-functionaris en bedrijfsarts een 

belangrijke rol. De bedrijfsarts, HRM-functionaris en directeuren ervaren dit overleg over het algemeen van 

toegevoegde waarde. Onder andere hierdoor hebben alle betrokken partijen nog meer focus en aandacht op 

het ziekteverzuim van individuele medewerkers op de scholen.  

In 2016 heeft Kans & Kleur het verzuiminformatiesysteem RAET-Verzuimmanager geïmplementeerd, dat 

aansluit bij het salarisinformatie- en verwerkingssysteem Youforce van Kans & Kleur. Directeuren worden door 

het systeem herinnerd aan de benodigde acties vanuit de Wet Poortwachter en verwerken hierin de 

ondernomen acties en vereiste dossiervorming in het kader van ziekteverzuim.  
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De mate waarin medewerkers sociale veiligheid ervaren op hun werk heeft invloed op hun gezondheid. In het 

voorjaar van 2016 is de laatste enquête gehouden. Leerkrachten voelen zich veilig op de scholen van Kans & 

Kleur. Leerkrachten hebben weinig last van incidenten.  

 

Resultaten 2016 vragenlijst* medewerkerstevredenheid algemeen en incidenten 

School Algemeen Incidenten 

Antonius Goed Goed 

Bolster Goed Ruim voldoende 

Boskriek Goed Goed 

Buizerd Ruim voldoende Ruim voldoende 

Heilig Hart Goed Goed 

Jan Baptist Goed Uitstekend 

Jozef Uitstekend Uitstekend 

’t Palet Ruim voldoende Voldoende 

Paschalis Goed Ruim voldoende 

Paulus Goed Goed 

Roncalli Goed Goed 

Speelhoeve Goed Goed 

Trinoom Goed Goed 

Viersprong Goed Goed 

Wingerd Goed Uitstekend 

Kans & Kleur  Goed Goed 

*Schaal van 1 tot en met 4 

< 2,5 = onvoldoende; 2,5 - 3 = zwak; 3 – 3,25 = voldoende; 3,25 - 3,5 = ruim voldoende; 3,5 – 3,75 = goed; 3,75 – 4 = uitstekend 

 

In 2016 is het veiligheidsbeleid en de gedragscode van Kans & Kleur geactualiseerd. Beide documenten zijn ter 

inspraak voorgelegd aan de GMR en vastgesteld door het College van Bestuur. Bedoeling is dat de gedragscode 

geen dood document is maar leeft onder de medewerkers van Kans & Kleur en dat mensen elkaar aanspreken 

op gedrag op basis van de code. Het College van Bestuur heeft derhalve met alle schooldirecteuren 

afgesproken dat de gedragscode ieder schooljaar aandacht krijgt binnen de teamvergadering. In 2016 is op 14 

scholen de gedragscode in het team aan de orde gesteld. Eén school heeft dit niet gedaan.  

 

Kans & Kleur realiseert sinds 2011 haar doel het ziekteverzuimpercentage onder het landelijk 

verzuimpercentage primair onderwijs te brengen en te houden. Sinds 2012 is sprake van een structurele daling 

van verzuim. In 2016 is het verzuimpercentage gedaald naar 4,32%. Hiermee is zichtbaar dat de door Kans & 

Kleur gehanteerde werkwijze en het belang dat Kans & Kleur hier aan hecht, zijn vruchten afwerpt.  

 

Op dit moment zijn de officiële landelijke cijfers voor het primair onderwijs 2016 nog niet bekend. De landelijke 

gegevens over het verzuim van 2015 zijn wel beschikbaar. De cijfers laten zien dat medewerkers van Kans & 

Kleur zich gemiddeld iets vaker ziekmelden dan vorige jaren, doch dit is nog steeds beneden het gemiddelde 

van primair onderwijs in Nederland. Dit geldt zeer zeker ook voor de gemiddelde ziekteduur. Ondanks dat het 

primair onderwijs tot de hoogste verzuimsectoren in Nederland behoort, weet Kans & Kleur hier 

verhoudingsgewijs zeker een positief beeld in te laten zien.  
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Verzuimcijfers Kans & Kleur 2011-2016 

Jaar Totaal verzuim* Verzuim < 1 jaar* Gem. ziekteduur Ziekmeld 

frequentie 

2016 4,32 4,10 12,47 0,97 

2015 5,22 3,48 12,4 0,94 

2014 6,16 5,42 17,64 0,89 

2013 6,36 6,15 17,5 0,99 

2012 6,67 n.b. 14,9 1,55 

2011 5,22 4,13 11,7 1,55 

*betreft verzuim exclusief zwangerschap 

 

Landelijke verzuimcijfers primair onderwijs 2015* 

Primair 

Onderwijs 

Jaar 

Percentage Verzuim  

< 1 jaar* 

Gem. 

ziekteduur 

Ziekmeld-

frequentie 

Niet ziek 

2015 OP 6,4 n.b. 20 1,1 48,3 

2015 OOP 6,5 n.b. 20 1,1 50,1 

*Bron: Stamos, primair onderwijs 

 

De acties die Kans & Kleur neemt om het ziekteverzuim terug te dringen hebben in 2016 geleid tot een verdere 

daling van het totaalverzuimpercentage van Kans & Kleur. Kans & Kleur verwacht hiermee dat zij in 2016 een 

verzuimpercentage heeft dat onder het landelijk gemiddelde 2016 van primair onderwijs zal liggen. De 

gemiddelde ziekteduur is vrijwel gelijk gebleven. Kans & Kleur is tevreden met de huidige werkwijze en 

resultaten. Alle betrokkenen, medewerker; directeur; bedrijfsarts; HR, werken samen teneinde de duidelijk 

positieve impact op gezondheid en daarmee de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Kans & Kleur 

te bereiken. Directeuren en bedrijfsarts zullen in 2017 verdere ervaring opdoen met het gebruik van RAET-

verzuimmanager om hier optimaal gebruik van te kunnen maken.  

 

3.4 INSTROOM EN UITSTROOM MEDEWERKERS  
 

In 2016 zijn de lopende tijdelijke contracten na afloop van de afgesproken termijn van benoeming van 

rechtswege beëindigd. Elf van deze leerkrachten zijn vervolgens in vaste dienst getreden bij Kans & Kleur. Ook 

vier combinatiefunctionarissen muziek zijn in dienst getreden bij Kans & Kleur. Deze combinatiefunctionarissen 

hebben zich in de twee voorgaande jaren ingezet voor het muziekonderwijs binnen Kans & Kleur, maar toen 

nog op basis van dienstverbanden via de gemeente Wijchen. 

Daarnaast is Kans & Kleur in 2016 diverse tijdelijke contracten aangegaan ten behoeve van projectformatie of 

vervanging van vaste medewerkers. Deze zullen na afloop van de afgesproken termijn van benoeming van 

rechtswege beëindigd worden.  
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Uitstroom medewerkers tussen 2010-2016 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

(Deel)ontslag op eigen 

verzoek 

7 3 4 4 0 3 8 

FPU en pensioen 6 4 5 3 5 6 9 

Vaststellingsovereenkomst 9 9 13 3 4 3 2 

Instroom in WIA 0 0 2 1 0 1 0 

Overlijden 0 0 1 0 0 0 1 

        

Totaal 22 16 25 11 9 13 20 

 

In 2016 hebben medewerkers gebruik gemaakt van de vrijwillige mobiliteit. Bijna alle medewerkers hebben 

door een sollicitatieprocedure zelf invloed gehad op welke school zij in schooljaar 2016-2017 les gaan geven. 

Diverse medewerkers zijn van school gewisseld, zowel voor LB- als LA-functies. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan behoeftes van medewerkers en behoeftes van de afzonderlijke scholen en Kans & Kleur als 

werkgever.  

 

Het leerlingaantal van Kans & Kleur daalt gestaag. Het effect hiervan is het eerst merkbaar in de onderbouw. 

Daar stromen minder leerlingen in. Kans & Kleur heeft een overschot aan medewerkers die inzetbaar zijn in de 

onderbouw, terwijl Kans & Kleur behoefte heeft aan vakbekwame leerkrachten in de bovenbouw. Medewerkers 

met ervaring in de onderbouw moeten de komende jaren hun inzetbaarheid verbreden. Anders ontstaat er een 

mismatch van vraag en aanbod leiden. Leerkrachten binnen Kans & Kleur dienen breed inzetbaar te zijn. Het 

wordt nog belangrijker dat leerkrachten zich verder (blijven) ontwikkelen en vakbekwaam inzetbaar zijn in 

meerdere groepen.  
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4. ONDERWIJSOPBRENGSTEN 2015-2016 
 

De Kerntaak van Kans & Kleur is het bieden van goed onderwijs aan de kinderen in Wijchen. De ambitie is om 

hierin hoge kwaliteit te bieden. Kans & Kleur wil hiervoor eigen normen hanteren, samenhangend met het 

strategisch beleidsplan Kans & Kleur, eigentijds en passend, en die toevoegen aan de kwaliteitsnormen die de 

samenleving via de onderwijsinspectie aan haar stelt.  

Kans & Kleur focust zich in het onderwijs op de opbrengsten voor de kinderen, zowel cognitief als sociaal-

emotioneel en praktisch handelend. In Kans & Kleur, eigentijds en passend geeft ze aan dat ze er naar streeft 

dat de gemiddelde leerwinst van kinderen op het gebied van taal en rekenen van iedere school liggen op of 

boven het landelijk gemiddelde. Kans & Kleur werkt opbrengstgericht en zet hier de middelen voor de 

prestatiebox voor in.  

 

4.1 EINDOPBRENGSTEN 
 

In 2016 scoort 27% van de scholen (4) van Kans & Kleur onvoldoende op de eindopbrengsten. Daarmee blijft 

Kans & Kleur net onder het landelijk percentage van 30%. Acht scholen van Kans & Kleur, 53 %, scoort 

voldoende. Dat is boven het percentage (40%) dat landelijk geldt. Drie scholen van Kans & Kleur (20%) scoren 

goed wat betreft de eindopbrengsten. Landelijke is dat 30 %.  

 

Percentage scholen waardering eindopbrengsten per jaar 

 

Landelijk is de verdeling als volgt: goed: 30%; voldoende 40 %; onvoldoende 30%. 

 

Norm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Goed 30 20 33,3 20 13 20 27 40 20

Voldoende 40 40 33,3 60 67 53 60 33 53

Onvoldoende 30 40 33,3 20 20 27 13 27 27
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Gemiddelde score Kans & Kleur op de Centrale Eindtoets 2008-2016

 

 

4.2 TUSSENOPBRENGSTEN 
 

In Kans & Kleur, eigentijds en passend formuleert Kans & Kleur voor de tussenopbrengsten als indicator dat de 

tussenopbrengsten van iedere school op of boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen in Nederland 

liggen. In 2015-2016 liggen de tussenopbrengsten van Kans & Kleur-breed op alle vakgebieden in alle groepen 

boven de inspectienorm en het landelijk gemiddelde.  

 

Kans & Kleur heeft voor de tussenopbrengsten streefdoelen geformuleerd die boven het landelijk gemiddelde 

van vergelijkbare scholen in Nederland liggen. De tussenopbrengsten liggen in 2014-2015 Kans & Kleurbreed 

boven het landelijk gemiddelde en vaak op of boven het streefniveau van Kans & Kleur. Voor het eerst ligt het 

gemiddeld technisch leesniveau van leerlingen boven de streefnorm van Kans & Kleur. Landelijk is er een 

dalende trend in het niveau van de rekenvaardigheid van leerlingen. Bij Kans & Kleur is deze daling niet te zien. 

Bij spelling in groep 4 daalt het niveau van de vaardigheid wel. De vaardigheid ligt nog wel boven het landelijke 

niveau.  

 

4.3 OORDEEL VAN DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 
 

Alle scholen van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur hebben een basisarrangement voor het toezicht van 

de inspectie van het onderwijs. Dit betekent dat de scholen van Kans & Kleur het vertrouwen hebben van de 

Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De 

inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.  
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Overzicht oordeel inspectie per juni 2016 

Schoolnaam Kwaliteit van onderwijs Arrangement Laatste bezoek 

Antoniusschool Voldoende Basis 19-11-2013 

Bolster Voldoende Basis 31-03-2016 

Boskriek Voldoende Basis 15-05-2014 

Buizerd Voldoende Basis 03-04-2014 

Heilig Hart Voldoende Basis 20-03-2014 

Jan Baptist Voldoende Basis 31-03-2014 

Jozef Voldoende Basis 08-04-2014 

’t Palet Voldoende Basis 06-02-2014 

Paschalis Voldoende Basis 29-02-2016 

Paulusschool Voldoende Basis 30-10-2012 

Roncallischool Voldoende Basis 27-11-2012 

Samsam Voldoende Basis 21-03-2013 

Speelhoeve Voldoende Basis 29-08-2011 

Trinoom Voldoende Basis 04-04-2013 

Viersprong Voldoende Basis 25-02-2016 

Wingerd Voldoende Basis 17-04-2014 

Scholen die in schooljaar 2015-2016 door de inspectie zijn bezocht zijn blauw gemarkeerd, scholen met een aangepast arrangement oranje.  

 

4.4 DOORSTROOM, UITSTROOM EN TERUGKOPPELINGSGEGEVENS 
 

Over het algemeen zitten leerlingen acht jaar op de basisschool. Sommige leerlingen versnellen door één of 

meer leerjaren over te slaan. Andere leerlingen doen langer over de basisschool doordat ze een extra jaar 

onderwijs volgen in leerjaar 1 of 2, of dat ze blijven zitten in leerjaar 3 tot en met 8. Het rendement van het 

onderwijs is lager op scholen waar leerlingen gemiddeld langer over de basisschool doen.  

 

Doorstroomgegevens 2015-2016  

Schoolnaam % Verlenging  

leerjaar 1 t/m 2  

Norm < 12 % 

% Zittenblijven 

leerjaar 3 t/m 8 

Norm < 3% 

% Leerlingen ouder 

dan 12 jaar;  

Norm < 5% 

Antoniusschool 0 0 1 

Boskriek 8 0 1 

Buizerd 5 1 1 

Heilig Hart* 10 0 4 

Jan Baptist* 0 0 0 

Jozefschool* 14 0 3 

’t Palet 0 2 2 

Paschalisschool 2 1 3 

Paulusschool 0 1 3 

Roncallischool* 0 1 2 

Speelhoeve 0 1 1 

Trinoom 0 1 0 

Viersprong 0 0 4 

Wingerd 5 0 2 

SBO De Bolster 100 4 16 

Bij de scholen met een * gaat het om kleine aantallen. 
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De doorstroomgegevens van de scholen van Kans & Kleur vallen in het schooljaar 2015-2016 voor het grootste 

gedeelte binnen de normen zoals deze geformuleerd zijn door de inspectie van het onderwijs (2014). Op alle 

scholen ligt het percentage leerlingen dat ouder is dan 12 jaar onder de landelijke norm. Op St. Jozef is één 

leerling langer in leerjaar 1-2 gebleven. Door het geringe aantal leerlingen is het percentage hoog (14%). Op 

de Bolster (speciaal basisonderwijs) stromen leerlingen gedurende de basisschoolperiode in. Ze starten hun 

schoolcarrière vaak op een gewone basisschool en worden verwezen als blijkt dat de school onvoldoende 

antwoord kan geven op hun specifieke leerbehoeften. Een deel van de leerlingen met speciale behoeften start 

echter direct op de Bolster. Zij beginnen in de groep voor het jonge risico kind. Al deze leerlingen volgen een 

jaar langer het onderwijs in deze groep. De verlenging in groep 1-2 is daar 100%.  

 

Sinds 2012 ligt het percentage leerlingen dat blijft zitten rond de 1 %. Scholen zijn zich steeds meer bewust 

dat zittenblijven voor kinderen op de korte termijn het welbevinden van de leerling ten goede komt maar dat 

op de langere termijn er schadelijke gevolgen zijn voor het welbevinden en het zelfbeeld van de leerling.  

 

Zittenblijven bij Kans & Kleur van 2008-2009 tot en met 2015-2016  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

lln aantal  4269 4255 4227 4125 4021 3922 3804 3724 

Antonius 4 4 0 0 1 0 1 1 

Bolster 0 0 0 0 0 0 2 9 

Boskriek 3 5 4 2 1 1 1 2 

Buizerd 8 9 13 8 4 5 2 2 

Heilig Hart 4 1 3 1 1 2 0 0 

Jan Baptist 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jozef 0 1 0 0 1 1 0 0 

t Palet 9 8 6 2 6 5 7 2 

Paschalis 11 19 8 7 7 3 3 5 

Paulus 3 7 4 7 5 4 2 2 

Roncalli 0 0 1 1 0 0 1 1 

Samsam 7 2 2 1 2 0 2 - 

Speelhoeve 3 5 4 2 0 1 4 4 

Trinoom 8 14 18 10 14 10 10 8 

Viersprong 3 3 1 1 1 0 0 0 

Wingerd 0 0 1 0 0 0 2 0 

Totaal  63 78 65 42 43 32 37 36 

Percentage 1,48% 1,83% 1,54% 1,02% 1,07% 0,82% 0,97% 0,97% 

 

 

Uitstroomgegevens naar voortgezet onderwijs 

In juli 2016 zijn 507 leerlingen van Kans & Kleur uitgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs. De meeste 

leerlingen gaan naar het Maaswaalcollege te Wijchen. Een deel van de leerlingen van de Bolster en incidenteel 

ook een leerling van een basisschool stromen uit naar het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal 

onderwijs (2,0%). Vanuit Bergharen en Hernen gaan leerlingen naar Pax Christi te Druten. Enkele leerlingen 

gaan naar het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen. Het Maaswaal College heeft geen richting techniek binnen het 

VMBO. Daardoor stromen ook enkele leerlingen uit naar VMBO scholen in Nijmegen.  
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Scholen baseren hun advies vaak op de gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem, de tussenopbrengsten. Ten 

opzichte van 2015 zijn de schooladviezen hoger. Meer leerlingen hebben een vwo-advies gekregen (21,2 versus 

16,6%) gekregen. Minder leerlingen hebben een vmbo-basis-advies gekregen (7,3 versus 14,7%).  

 

Uitstroomgegevens Kans & Kleur vergeleken met landelijke gegevens schooladvies bij 5% gewichtenleerlingen 
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Landelijk advies 20161 3,2 6,9 2,3 8,8 2,0 18,7 5,9 20,1 7,2 22,3 

Advies VO K&K 2016  1,8 7,3 8,5 5,2 7,7 12,9 14,5 10,7 12,5 21,2 

Advies VO K&K 2015 1,8 14,7 4,5 10,0 6,0 10,5 10,3 14,7 13,0 16,6 

Advies VO K&K 2014 1,9 8,1 4,1 7,7 3,9 18,5 8,3 19,1 11,7 19,1 

Advies VO K&K 2013 2,5 5,6 6,7 3,9 7,5 20,0 9,3 15,1 14,9 17,3 

Advies VO K&K 2012 2,1 5,1 7,1 7,0 6,8 15,2 13,4 13,4 10,6 21,8 

Advies VO K&K 2011 1,4 6,0 5,1 6,1 7,4 17,2 11,4 18,8 12,8 13,7 

Advies VO K&K 2010 1,4 5,1 9,2 4,7 5,6 17,0 11,5 20,7 8,8 15,6 

 

De uitstroomgegevens van Kans & Kleur zijn vergelijkbaar met de landelijke uitstroomgegevens van de 

vergelijkingsgroep. Opvallend is dat de scholen van Kans & Kleur ten opzichte van de landelijke gegevens vaker 

een samengesteld advies geven. Hoewel het percentage havo/vwo- en vwo-adviezen bij Kans & Kleur hoger ligt 

(33,7 versus 29,5%) lijkt het dat de scholen van Kans & Kleur over het geheel toch voorzichtiger zijn in hun 

advies. Het percentage havo-, havo/vwo- en vwo-adviezen ligt lager dan het landelijk percentage (44,4 versus 

49,6%). Meer leerlingen bij Kans & Kleur hebben een vmbo-b- en vmbo-k-advies gekregen (21 versus 18%).  

 

Aangepaste schooladviezen 

In schooljaar 2014-2015 is de wet op de toetsing van kracht geworden. Alle basisscholen in Nederland zijn nu 

verplicht een Centrale Eindtoets bij alle leerlingen van leerjaar 8 af te nemen. In de wet is ook vastgelegd dat 

deze toets in april wordt afgenomen. Scholen geven leerlingen een schooladvies voor het vervolgonderwijs 

voordat de uitslag van de toets bekend is. Om tot een goed advies te komen baseren de scholen zich op de 

gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de observaties over motivatie, taak- en werkhouding van de 

leerkrachten gedurende de afgelopen jaren. Daarbij wegen recente observaties het zwaarst. In de wet is 

vastgelegd dat basisscholen alleen in het geval dat de Eindtoets een hoger advies geeft dan het schooladvies in 

gesprek moeten gaan met ouders en daarna moeten beslissen of ze het schooladvies bijstellen. Bij Kans & 

Kleur is dat bij 73 van de 507 leerlingen die in leerjaar 8 zaten, gebeurd. Dit is 14%. In schooljaar 2014-2015 

was dat 5,7%. Opvallend is dat de Paulusschool meer dan de helft van de adviezen (27) heeft aangepast. In 25 

gevallen gaat het om een bijstelling van een enkelvoudig advies naar het eerst hoger liggend dakpanadvies 

(bijvoorbeeld vmbo-t naar vmbo-t/havo) of van een dakpanadvies naar het eerst hoger liggend enkelvoudig 

advies (bijvoorbeeld havo/vwo naar vwo). De Paulusschool heeft geconcludeerd dat de adviezen te voorzichtig 

waren.  

 

  

                                                 
1 De landelijke gegevens over de schooladviezen 2016 zijn aangeleverd door Vensters PO. 
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Percentage aangepast schooladviezen na de uitslag van de Eindtoets in 2016 

Schoolnaam Aantal leerlingen 

leerjaar 8 

Aantal aangepaste 

schooladviezen na 

Eindtoets 

Percentage 

aangepaste adviezen 

Antoniusschool 20 4 20 

Bolster 37 0 0 

Boskriek 41 10 24 

Buizerd 35 4 11 

Heilig Hart 15 0 0 

Jan Baptist* 7 1 14 

Jozefschool* 3 0 0 

’t Palet 39 5 13 

Paschalisschool 58 8 14 

Paulusschool 49 27 55 

Roncallischool* 8 0 0 

Speelhoeve 27 1 4 

Trinoom 111 9 8 

Viersprong 27 0 0 

Wingerd 30 4 13 

Kans & Kleur  507 73 14 

*het gaat hier om kleine leerlingaantallen 

 

De Bolster 

De uitstroomadviezen van SBO De Bolster zijn ook in beeld gebracht. De Bolster heeft geen uitstroom naar het 

VSO. De uitstroom naar het praktijkonderwijs ligt dit jaar laag (22%). Dat is ver onder het risicosignaal van de 

inspectie (45%). Dit jaar is een hoog percentage van de leerlingen uitgestroomd naar het VMBO met 

leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).  

Op basis van de ontwikkelingsperspectieven die de school voor deze leerlingen had opgesteld was dit volgens 

verwachting. Zestig procent van de leerlingen (n=22) heeft een schooladvies gekregen dat gelijk was aan hun 

uitstroomprognose. Zes leerlingen kregen een advies dat hoger was dan hun prognose (16%) en negen 

leerlingen (24%) een advies dat lager was dan hun prognose.  
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Uitstroomgegevens SBO De Bolster in meerjarig perspectief  

 

 

4.5 KLANTTEVREDENHEID EN IMAGO 
 

Oudertevredenheid en sociale veiligheid 

Kans & Kleur stelt zich ten doel dat de leerlingen en hun ouders tevreden tot zeer tevreden zijn over het 

onderwijs en de begeleiding. Eenmaal in de vier jaar voert Kans & Kleur een oudertevredenheidspeiling uit. De 

laatst is 2013-2014 uitgevoerd. Op een deel van de scholen was de respons zo laag dat de uitkomsten van de 

peiling niet geldig zijn. Op scholen waar de peiling is gekoppeld aan het 10-minutengesprek is de respons wel 

voldoende. Bij 13 scholen is de respons voldoende en bij 3 onvoldoende. De oudertevredenheidspeiling gaat uit 

van een schaal van 1 tot en met 4. Uit de cijfers blijkt dat ouders het minst tevreden zijn over het 

schoolgebouw en veiligheid (2,9) en dat ze tevreden zijn over de kwaliteit van onderwijs (3,2), communicatie 

met ouders (3,2) en het schoolklimaat (3,2).  

 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de tevredenheid van de ouders met de scholen van hun kinderen. Van 

de ouders heeft 42% een enquête ingevuld. Op de Bolster, de Buizerd en Paschalis is de respons te laag om 

een betrouwbaar beeld te geven van de oudertevredenheid per school  

Ouders van de scholen van Kans & Kleur zijn over het algemeen tevreden over de school waar hun kinderen op 

zitten. Het gemiddelde rapportcijfer dat de ouders (n=1202) van alle scholen van Kans & Kleur gezamenlijk 

geven aan de school van hun kind is 7,4. In 2009 was dat een 7,3. De waardering van de ouders voor de 

scholen van Kans & Kleur is daarmee ‘ruim voldoende’. Alle scholen halen van Kans & Kleur krijgen van ouders 

gemiddeld een rapportcijfer tussen de 7 en 8, dus een ruime voldoende. Het algemeen oordeel van de ouders 

van Roncalli is zelfs goed (8). Opmerkelijk is dat ouders van sommige scholen het beeld hebben dat de school 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

vso 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

praktijkonderwijs 21% 19% 41% 40% 37% 14% 22%

vmbo met lwoo 75% 71% 55% 48% 47% 71% 68%

vmbo 0% 10% 4% 12% 16% 11% 11%
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in Wijchen niet goed bekend staat terwijl zij wel gunstig oordelen over de school. Dit geldt voor Antonius, Jan 

Baptist, Jozef en Roncalli.  

 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste plus- en minpunten van alle scholen van Kans & Kleur samen. 

Tussen haakjes staat in de kolom de gemiddelde score van ouders Kans & Kleurbreed.  

 

Pluspunten Minpunten 

Mijn kind(eren) gaat/gaan met plezier naar school 

(3,5) 

De weg naar school is veilig (2,6) 

De school biedt aan ouders voldoende ruimte om mee 

te helpen op school (3,5) 

De school is netjes en schoon (2,8) 

De leerkracht gaat prettig om met mijn kind(eren) 

(3,2) 

De school handelt klachten goed af (2,9) 

 

Ouders geven aan dat zij het klimaat op school veilig vinden. Hun kinderen gaan zonder angst naar school. De 

wijze waarop de school ingrijpt bij grensoverschrijdende incidenten waarbij hun kind betrokken is en de acties 

die de school treft in het kader van anti-pestbeleid beleven ouders minder positief. De ouders van de Buizerd, 

de Paschalis, de Trinoom en Wingerd beleven het ingrijpen als zwak. De ouders van de Paschalis, de Trinoom 

en Wingerd beleven de acties die de school in het kader van het anti-pestbeleid uitvoert ook als zwak. De 

ouders van Antonius, de SBO de Bolster, de Boskriek, St. Jan Baptist, Roncalli, Samsam beleven de sociale 

veiligheid op alle aspecten ruim voldoende of goed.  

 

Resultaten beleving sociale veiligheid op school door ouders in 2014 

School Veilig 

schoolklimaat 

Vrij van angst Incidenten Acties 

Antonius Ruim voldoende Goed Goed Ruim voldoende 

Bolster Goed Ruim voldoende Goed Goed 

Boskriek Goed Goed Ruim voldoende Ruim voldoende 

Buizerd Ruim voldoende Ruim voldoende Zwak Voldoende 

Heilig Hart Goed Goed Ruim voldoende Voldoende 

Jan Baptist Goed Ruim voldoende Goed Goed 

Jozef* Ruim voldoende Goed Voldoende Voldoende 

’t Palet Goed Ruim voldoende Voldoende Ruim voldoende 

Paschalis Voldoende Voldoende Zwak Zwak 

Paulus Ruim voldoende Ruim voldoende Voldoende Voldoende 

Roncalli Goed Goed Goed Ruim voldoende 

Samsam Goed Goed Ruim voldoende Ruim voldoende 

Speelhoeve*     

Trinoom Ruim voldoende Ruim voldoende  Zwak Zwak 

Viersprong Goed Goed Voldoende Voldoende 

Wingerd Ruim voldoende  Ruim voldoende Zwak Zwak 

Kans & Kleur Ruim voldoende Ruim voldoende Voldoende Voldoende 

Schaal van 1 tot en met 4: < 2,5 = onvoldoende; 2,5 – 3,0 = zwak; 3,0 – 3.25 = voldoende; 3,25 – 3,5 = ruim voldoende; 3,5 – 3,75 = goed; 3,75 

– 4 = uitstekend. * Op de Speelhoeve is deze vragenlijst niet afgenomen.  
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Leerlingtevredenheid en sociale veiligheid  

In het voorjaar van 2016 hebben alle scholen via de WMK de leerlingenvragenlijst Sociale Veiligheid van 

Vensters PO bij de leerlingen van groep 6 tot en met 8 afgenomen. Op de vraag ‘hoe veilig voel je je op 

school?’ scoren de leerlingen van Kans & Kleur gemiddeld het hoogst (3,6). Alle scholen scoren op deze vraag 

ruim voldoende of goed.  

Op de vraag ‘hoe graag ga je naar school?’ scoren de leerlingen van Kans & Kleur gemiddeld het laagst (3,1). 

Vooral op de Boskriek, Heilig Hart, de Speelhoeve en Wingerd geven leerlingen vaker aan dat ze niet graag 

naar school gaan. Op de Boskriek geven leerlingen ook aan dat ze het niet naar hun zin hebben in de groep en 

dat ze niet tevreden zijn over de omgang met medeleerlingen. Op het thema onderwijsleerproces scoren alle 

scholen op alle vragen voldoende of hoger.  

 

Resultaten 2016 vragenlijst* leerlingentevredenheid schoolklimaat en onderwijsleerproces 

School Schoolklimaat Onderwijsleerproces Rapportcijfer 

Antonius Ruim voldoende Ruim voldoende 7,5 

Bolster -- -- -- 

Boskriek Voldoende Ruim voldoende  7,8 

Buizerd Ruim voldoende Ruim voldoende 8,2 

Heilig Hart Ruim voldoende Goed 8,2 

Jan Baptist Goed Goed 8,8 

Jozef Ruim voldoende Ruim voldoende  8,0 

’t Palet Ruim voldoende Ruim voldoende 8,0 

Paschalis Ruim voldoende Ruim voldoende 8,3 

Paulus Goed Goed 8,4 

Roncalli Ruim voldoende Voldoende 7,8 

Speelhoeve Voldoende Ruim voldoende 7,7 

Trinoom Ruim voldoende  Goed 8,5 

Viersprong Ruim voldoende  Ruim voldoende 7,5 

Wingerd Ruim voldoende Ruim voldoende 7,1 

Kans & Kleur  Ruim voldoende  Ruim voldoende  8,1 

*Schaal van 1 tot en met 4 

< 2,5 = onvoldoende; 2,5 - 3 = zwak; 3 – 3,25 = voldoende; 3,25 - 3,5 = ruim voldoende; 3,5 – 3,75 = goed; 3,75 – 4 = uitstekend 

 

Imago 

Kans & Kleur werkt eraan dat de Wijchense samenleving trots kan zijn op Kans & Kleur als geheel en op iedere 

school afzonderlijk. Uit onderzoek moet blijken dat stakeholders ons beoordelen als servicegericht, 

samenwerkingsbereid, transparant en positief over onze kerntaak (goed onderwijs). Alle scholen van Kans & 

Kleur leggen publiek verantwoording af via Vensters PO en de webapplicatie die daar aan gekoppeld is Scholen 

op de kaart. Kans & Kleur legt publiek verantwoording af over de kwaliteit van onderwijs via de 

onderwijsrapportage. Jaarlijks plaats zij deze op haar website. Op de website van Kans & Kleur staan in het 

kader van publieke verantwoording de volgende documenten;  

 De meest recente onderwijsrapportage;  

 Het strategisch beleidsplan Kans & Kleur, eigentijds en passend; 

 De beleidsnotitie over de krimp Naar een nieuwe balans;  

 Het meest recente bestuursverslag en de jaarrekening.  

Kans & Kleur krijgt waardering voor de transparantie over de kwaliteit van onderwijs en voor haar bijdrage aan 

de Wijchense samenleving.  
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De regionale pers geeft blijk van een kritische houding ten opzichte van Kans & Kleur. In de pers is er in relatie 

tot Kans & Kleur aandacht besteed aan:  

 Sluiting Samsam;  

 Opening culturele broedplaats; 

 Insluiper op basisschool,  

 Gevolgen Wet werk en zekerheid voor vervanging bij ziekte,  

 Verruwing taalgebruik door vlogger;  

 Techniekwedstrijd Wijchen; 

 Multifunctionele accommodatie in Batenburg; 

 Kindergemeenteraad in Wijchen 

 Goede doelenacties van scholen; 

 Schoolsportournooien. 

 

Klachtenregeling 

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en 

voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt 

immers een advies besloten. De klachtenregeling staat op de website van Kans & Kleur. Daarnaast hebben alle 

scholen de regeling in de schoolgids staan. In 14 gevallen staat de regeling ook op de website van de school.  

Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn 

mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het 

bestuur van Kans & Kleur. In 2016 heeft het bestuur 4 klachten van ouders en eenmaal een klacht van een 

medewerker ontvangen.  

De klachten betroffen de volgende onderwerpen:  

 Onvoldoende ingrijpen van de school bij pesten (2x); 

 Ouder is het niet eens met een verwijzing naar SO (1x); 

 Onderwijs onvoldoende aangepast aan speciale onderwijsbehoeften leerling (1x); 

 Medewerker is het niet eens met de formulering van een officiële berisping (1x).  

 

Vertrouwenspersoon 

Omdat mensen soms een drempel ervaren om een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat ze soms 

het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur externe vertrouwenspersonen. Een 

vertrouwenspersoon staat mensen met een klacht terzijde. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kans & 

Kleur en is daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een 

relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen buurtbewoners of 

samenwerkingspartners. Kans & Kleur heeft twee externe vertrouwenspersonen.  

Directeuren melden dat zij in 2016 over 8 meldingen contact hebben gehad met de externe 

vertrouwenspersoon. Zes keer heeft een directeur de vertrouwenspersoon ingeschakeld en 2 keer heeft een 

klager de vertrouwenspersoon ingeschakeld.  

De externe vertrouwenspersonen doen zelf verslag van 11 meldingen:  

 Ouders klagen over toepassing van een schoolregel;  

 Ouders klagen over toezicht op het schoolplein in de pauzes; 

 Ouder klaagt over pedagogische aanpak leerkracht;  

 Ouders klagen omdat ze vinden dat de directeur onvoldoende maatregelen neemt tegen een leerling 

die pest; 

 Ouder klaagt omdat ze het niet eens met een verwijzing naar SO; 
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 Ouder klaagt dat onderwijs onvoldoende aangepast is aan speciale onderwijsbehoeften leerling 

 Medewerker klaagt over taakinvulling gezien zijn medische situatie; 

 Medewerker klaagt over officiële berisping; 

 Medewerker klaagt over dreigende ontbinding arbeidsovereenkomst door Kans & Kleur;  

 Medewerker vraagt advies hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag leerling;  

 Directeur vraagt advies over gedrag van een ouder en het ontzeggen van de toeging tot de school.  

 

Bij vijf van deze meldingen is de sociale veiligheid van een leerling in het geding. Bij twee van deze meldingen 

is de sociale veiligheid van een of meer medewerkers in het geding. 

 

Landelijke klachtencommissie onderwijs  

Kans & Kleur is ook aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs. Deze commissie neemt kennis 

van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De 

commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid 

van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te 

nemen maatregelen.  

In 2016 zijn er geen klachten tegen Kans & Kleur ingediend bij deze klachtencommissie.  
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5. BELEIDSONTWIKKELINGEN KANS & KLEUR 
 

5.1 PASSEND ONDERWIJS 
 

Passend Onderwijs in de regio 

Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 officieel van start. Scholen hebben sinds dat moment een zorgplicht. 

Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Elk kind 

heeft recht op goed onderwijs. Juist ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs 

beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best 

voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal (basis)-

onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis)-

onderwijs. Er wordt door de Wet passend onderwijs niet bezuinigd op speciale ondersteuning en speciaal 

onderwijs, maar het is wel de bedoeling dat de groeiende kosten van deze ondersteuning beter beheersbaar 

worden en binnen ons land meer gelijk worden verdeeld over de verschillende samenwerkingsverbanden. 

Samenwerkingsverbanden krijgen een eigen budget voor extra ondersteuning. Betalen en bepalen van 

onderwijsondersteuning komt hiermee in één hand. 

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, hebben de schoolbesturen voor 

basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In onze regio is dat 

het Stromenland, samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. In dit samenwerkingsverband maken 25 

schoolbesturen (in totaal 167 scholen) afspraken over hoe zij passend onderwijs vorm gaan geven per 1 

augustus 2014: de (extra) ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan. Kans & Kleur is 

aangesloten bij Stromenland. Hennie Biemond, de bestuurder van Kans & Kleur heeft zitting in het bestuur van 

het Stromenland. Bianca van Diesen, concern controller, vertegenwoordigt Kans & Kleur in de stichtingsraad. 

Binnen Stromenland zijn vooralsnog zes regio-specifieke ondersteuningsplatforms gevormd om, decentraal en 

beter op afgestemd op de lokale kenmerken en kwaliteiten van het onderwijs, invulling te geven aan passend 

onderwijs. Kans & Kleur vormt samen met de besturen van SO3 en SO4 het ondersteuningsplatform in 

Wijchen. Het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur vormt de kern van dit ondersteuningsplatform. Het 

platform Wijchen werkt nauw samen met de platforms van Beuningen en Druten/Westmaas en waal.  

 

Passend onderwijs bij Kans & Kleur 

Kans & Kleur onderschrijft de opdracht die Stromenland heeft geformuleerd in het ondersteuningsplan en ziet 

het als haar maatschappelijke opdracht om alle leerlingen passend onderwijs te bieden, zodat ieder kind zich 

optimaal ontwikkelt. Kans & Kleur doet dit op een zo geïntegreerd mogelijke wijze, vanuit zo geïntegreerd 

mogelijke voorzieningen. Dit houdt het volgende in: 

 Kans & Kleur onderkent dat alle factoren die te maken hebben met een optimale ontwikkeling van 

kinderen verband houden met elkaar. Passend onderwijs is geen systeem van losse compartimenten, 

waarin kinderen kunnen worden geplaatst. Het gaat om het geheel van (standaard- en speciale) 

voorzieningen die worden aangewend ten behoeve van het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. 

Dat betekent óók dat de kinderen er niet zijn voor de voorzieningen, maar de voorzieningen voor de 

kinderen!  

 ‘Zo geïntegreerd mogelijk’ betreft ook de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen die een 

rol speelt in het onderwijs en bij de ontwikkeling van het kind. Het is een taak van Stromenland en de in 

Stromenland participerende schoolbesturen (incl. SO en SBO), dus ook van Kans & Kleur om deze 

integraliteit te stimuleren en te bewaken, gezamenlijk en ieder vanuit het eigen perspectief en de eigen 

taak. Ook ouders maken nadrukkelijk deel uit van de hier bedoelde integraliteit.  
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 Ook verwijst ‘zo geïntegreerd mogelijk’ naar het continuüm van aan de ene kant (links) regulier 

basisonderwijs in de eigen wijk en aan de andere kant (rechts) een SO- school als voorziening. Het 

streven is om zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk links in het continuüm passend onderwijs te 

bieden. Dat betekent dat we de ondersteuning zo mogelijk naar het kind brengen in plaats van het kind 

naar de voorziening. 

 

Passend onderwijs voor ieder kind in Wijchen beschouwt Kans & Kleur als haar verantwoordelijkheid. Kans & 

Kleur zoekt samen met ouders naar een passend arrangement ook als zij dat zelf (nog) niet kan bieden. Kans & 

Kleur heeft daarbij de volgende doelen voor zichzelf geformuleerd: 

 We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en stellen hoge doelen. In de 

ontwikkelingsperspectieven van leerlingen die extra zorg nodig hebben, stellen we streefdoelen 

waarvan we niet zeker weten dat we ze halen.  

 We werken op basis van de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen zonder dat we volledig 

geïndividualiseerd onderwijs geven.  

 We werken opbrengst- en handelingsgericht. Iedere leerling is opgenomen in een groepsplan of heeft 

een eigen ontwikkelingsperspectief met een plan van aanpak.  

 We plannen in overleg met de ouders het onderwijs van leerlingen met speciale leerbehoeften vanuit 

de vraag wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en niet vanuit de vraag naar de 

diagnose. 

 Wij committeren ons aan de landelijke doelstelling van maximaal 2% zittenblijvers per jaar.  

 

Kans & Kleur wil met haar samenwerkingspartners van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg 

gezamenlijk werken aan de oplossing van problemen die kinderen in hun directe leefomgeving raken, waar 

nodig over de grenzen van onze eigen kerntaak heen. Zij voelt zich verantwoordelijk voor ieder kind in de 

gemeente Wijchen, ook voor de kinderen die elders onderwijs volgen. Kans & Kleur heeft daarbij de volgende 

doelen voor zichzelf geformuleerd: 

 Wij bieden samen met anderen passende onderwijs- en zorgarrangementen voor leerlingen met 

specifieke behoeften. 

 Wij dragen bij aan een effectieve samenwerking in de zorg voor kinderen en realiseren zo een 

efficiënte inzet van de beperkte financiële middelen. 

 Wij beseffen dat samenwerking over de grenzen van onze scholen en onze organisatie heen om begrip 

en overleg vraagt. Wij zijn bereid om samen naar oplossingen te zoeken. 

 Wij geven de grenzen aan van onze deskundigheid en mogelijkheden aan.  

 

Uitgangspunt bij Kans & Kleur is dat op iedere school alle kinderen welkom zijn en dat zij het onderwijsaanbod 

krijgen wat hen past, dit binnen de mogelijkheden van de school. Het zorgbereik van de scholen is breed. Kans 

& Kleur heeft er niet voor gekozen scholen met een specialisme te ontwikkelen. De scholen van Kans & Kleur 

kijken naar de mogelijkheden en kansen van een kind en stemt het onderwijsaanbod af op de 

onderwijsbehoeften. De onderwijsbehoeften zijn gebaseerd op de beschermende en belemmerende factoren. 

 

In de praktijk ervaren scholen echter dat het afhankelijk is van de situatie of de school een leerling met 

bepaalde onderwijsbehoeften op kan vangen of niet. Door omstandigheden, zoals samenstelling van de groep 

of personeelswisseling, kan de breedte van de basisondersteuning van tijd tot tijd variëren. Daarom voelen 

scholen van Kans & Kleur zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de breedte van het basisonderwijs en de 

zorgplicht.  
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Kans & Kleur biedt alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs passend onderwijs. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaat een school samen 

met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de best passende onderwijsplek is voor deze 

leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat 

maar er is altijd een passende plek op één van de scholen van Kans & Kleur. 

 

5.2 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE 
 

Kans & Kleur hecht aan een rijk aanbod voor kunst- en cultuureducatie. Door kunst- en cultuureducatie leren 

kinderen hun verbeeldings-, scheppings- en zeggingskracht ontwikkelen. De scholen van Wijchen werken sinds 

2006 samen in het kunst- en cultuurcoördinatiepunt om een rijk cultuuraanbod voor leerlingen te realiseren. In 

2011 hebben de gemeente Wijchen, de gemeente Beuningen en de scholen van Beuningen zich aangesloten bij 

dit samenwerkingsverband en heet het Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen. Het Cultuurknooppunt wordt 

bemenst door medewerkers van de onderwijsorganisaties. Het Cultuurknooppunt treedt namens de scholen als 

makelaar op naar de aanbieders van kunst- en cultuuractiviteiten. De doelstellingen van het cultuurknooppunt 

zijn:  

 Een breed en kwalitatief hoogwaardig totaalaanbod van cultuureducatie voor leerlingen van het 

basisonderwijs in Wijchen en Beuningen;  

 Een samenhangend programma-aanbod van culturele activiteiten voor het reguliere 

onderwijsprogramma van basisscholen en het buitenschoolse programma van brede scholen.  

 Deskundigheid bij de interne cultuurcoördinatoren van de deelnemende scholen; 

 Actuele databank met aanbod van plaatselijke cultuurinstellingen; 

 Inbreng van de amateurkunst in het programma-aanbod voor de scholen; 

 Inbreng van lokale, regionale en provinciale kunst- en cultuuraanbieders in het programma-aanbod 

voor de scholen. 

Het knooppunt stelt jaarlijks een programma-aanbod voor de basisscholen samen van kunst- en 

cultuuractiviteiten waaruit de scholen activiteiten kunnen kiezen. Dit heet het kunstmenu. Doordat de scholen 

van Wijchen en Beuningen hun krachten gebundeld hebben is het mogelijk jaarlijks een rijk programma samen 

te stellen waarin ook activiteiten zijn opgenomen van grotere kunst- en cultuuraanbieders. De middelen uit de 

prestatiebox worden ten behoeve van deze activiteit ingezet.  

 

Scholen van Kans & Kleur hebben in 2015-2016 uit het kunstmenu het vaakst (68 x) activiteiten gekozen 

gericht op het historisch en cultureel erfgoed in de nabije omgeving, drama-activiteiten zijn 31 x gekozen, 

activiteiten gericht op beeldende vormgeving 24 x, literaire activiteiten 19 x, media-activiteiten 14 x en muziek 

activiteiten 4x. 

 

Muziekonderwijs door vakdocenten 

In schooljaar 2015-2016 hebben vakdocenten muziek die voorheen werkzaam waren bij de Stroming muziek 

onderwijs verzorgd in alle groepen 4 en 5 op alle basisscholen van Kans & Kleur. Het Cultuurknooppunt 

Wijchen-Beuningen coördineert en begeleid deze inzet. Deze inzet van vakdocenten muziek valt binnen de 

doorgaande lijn voor muziek onderwijs die door het Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen is ontwikkeld. In de 

groepen 1, 2 en 3 staat het zingen centraal. De leerkrachten van deze groepen hebben drie zangworkshops 

gevolgd. Het Cultuurknooppunt heeft in samenwerking met de vakdocenten digitaal liedmateriaal beschikbaar 

gesteld. Leerkrachten hebben kennisgemaakt met de ‘smartboardmethode’ 123-Zing. 
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In de groepen 4 en 5 krijgen alle leerlingen algemeen muzikale vorming. Ook hier werken de vakdocenten 

muziek aan mee. De vakdocent geeft de eerste les en de groepsleerkracht kijkt en doet mee en bewaart de 

orde in de groep. De groepsleerkracht geeft de volgende les. De vakdocent is daar niet bij. 

Leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8 kunnen instrumentonderwijs van vakdocenten volgen als buitenschoolse 

activiteit. Vanaf schooljaar 2014-2015 is deze leerlijn muziek op alle scholen van Kans & Kleur uitgezet en 

kregen leerlingen van leerjaar 4 algemeen muzikale vorming van een vakdocent muziek. In schooljaar 2015-

2016 is dit uitgebreid naar leerjaar 5. Door een subsidie van de gemeente Wijchen is dit mogelijk.  

 

Leerorkesten als activiteit van brede scholen 

In Wijchen zijn de brede scholen samen met muziekverenigingen leerorkesten voor kinderen in de basisschool 

leeftijd gestart. Dit is een buitenschoolse activiteit. Er zijn 4 leerorkesten. In het totaal waren schooljaar 2015-

2016 120 kinderen lid van een leerorkest.  

 

5.3 EIGENTIJDS CURRICULUM  
 

In de beleidsperiode 2015-2019 zullen de scholen van Kans & Kleur het curriculum aanpassen aan de eisen die 

de samenleving nu en in de toekomst aan haar burgers zal stellen. Mensen hebben (denk)vaardigheden nodig 

om succesvol deel te kunnen nemen aan de huidige (kennis)samenleving, zoals ict-geletterdheid, 

probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit. Daarnaast wordt van mensen sociale competenties 

zoals samenwerking, communicatie, sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit gevraagd. Ten derde 

metacognitie, de kennis van het eigen cognitief functioneren en de vaardigheid om het eigen leren ook te 

kunnen sturen. Dit vraagt om een onderwijsaanbod waarin probleemgestuurd werken, onderzoekend leren en 

samenwerkend leren een prominente plaats heeft. Inzet van ICT-middelen is hierbij vereist. Scholen zullen 

vanuit een visie op onderwijs een implementatieplan en investeringsplan moeten maken. Voorwaarde hierbij is 

dat medewerkers zijn geprofessionaliseerd op het onderwijs in 21e-eeuwse vaardigheden en inzet van ICT-

middelen. Daarnaast blijft ook in de 21e eeuw goed onderwijs in de basisvaardigheden noodzakelijk.  

 

5.4 PERSONEELSBELEID 
 

Het in 2016 opgestelde strategisch HR beleid bevat de volgende drie strategische thema’s voor de komende 

drie jaren.  

 

Permanente professionalisering van medewerkers 

Permanente en gerichte professionalisering is noodzakelijk om de ambitie van Kans & Kleur voor passend en 

eigentijds onderwijs te realiseren. Medewerkers en directeuren houden hun vakbekwaamheid op peil, scholen 

zich voortdurend bij en laten zich toetsen voor het onderhoud van hun vakbekwaamheid. Zij professionaliseren 

zich door specifieke aandacht voor het leren van en met elkaar, door te leren op de werkplek en het volgen van 

opleidingen of cursussen. Kans & Kleur benut hierbij de talenten van medewerkers binnen heel Kans & Kleur. 

Kans & Kleur wil een klimaat creëren waarin voor iedereen ontwikkeling vanzelfsprekend is. 

 

Doelen voor de permanente professionalisering van medewerkers zijn: 

 Startende leerkrachten functioneren binnen 3 jaar op basis bekwaam niveau 

 Alle leerkrachten van Kans & Kleur functioneren binnen 8 jaar op vakbekwaam niveau en beheersen 

de complexe didactische vaardigheden  

 30% van de leerkrachten van Kans & Kleur heeft in 2020 een wo-bachelor of hbo-/universitaire 

masteropleiding afgerond 
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 Alle directeuren voldoen aan de registratie van het schoolleidersregister en registreren zich hierin. Alle 

schoolleiders dragen door professionalisering zorg voor behoud van hun registratie 

 Leraren houden een bekwaamheidsdossier bij en registreren zich vanaf 2017 in het lerarenregister 

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers 

Kans & Kleur wil samen met haar medewerkers een klimaat creëren waarin permanente aandacht voor 

duurzame inzetbaarheid vanzelfsprekend is. Medewerkers van Kans & Kleur nemen verantwoordelijkheid voor 

hun duurzame inzetbaarheid en ondernemen acties tot het realiseren en onderhouden hiervan. Kans & Kleur 

faciliteert, stimuleert en ondersteunt duurzame inzetbaarheid van medewerkers waar mogelijk door haar 

beleid, leiderschap, organisatiestructuur en cultuur. Kans & Kleur heeft aandacht voor duurzame inzetbaarheid 

van alle medewerkers. Daar waar nodig besteedt Kans & Kleur extra aandacht aan duurzame inzetbaarheid van 

oudere medewerkers. 

 

Doelen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn: 

 Kans & Kleur en elke afzonderlijke school hanteren doelen en beleid rondom werkplezier  

 We zoeken met elkaar naar mogelijkheden om de ervaren werkdruk te verlagen 

 We zijn intrinsiek gemotiveerd voor professionalisering 

 Het verzuimpercentage van Kans & Kleur is lager dan het landelijk gemiddelde in primair onderwijs. 

Kans & Kleur streeft naar een verdere daling van het verzuimpercentage van 5,2% in 2015 naar 4,6% 

in 2019 

 We benutten onze persoonlijke en organisatorische mogelijkheden om duurzaam inzetbaar te blijven  

 

Strategische personeelsplanning 

Het is belangrijk dat het aantal medewerkers en hun kwaliteiten aansluiten bij de realiteit van een dalend 

leerlingaantal en de professionele ambitie van Kans & Kleur. Kans & Kleur bereidt zich door strategische 

personeelsplanning tijdig voor op de effecten van daling van leerlingaantallen, uitstroom en benodigde 

instroom.  

Kans & Kleur heeft inzicht in het functioneren, opleidingsniveau en de talenten van medewerkers. Met behulp 

hiervan stuurt Kans & Kleur actief op de kwaliteit en de benodigde en gewenste professionele ontwikkeling. Dit 

inzicht maakt een gericht Kans & Kleur aanbod van professionaliserings-mogelijkheden verder mogelijk.  

HR, directeuren en administratief medewerkers kennen de benoemingsmogelijkheden, voorwaarden, risico’s en 

gevolgen bij instroom van medewerkers of uitbreidingen van contracten. Kans & Kleur hanteert beleid en 

werkwijzen die onbedoelde en onverantwoorde werkgeversrisico’s voorkomen. Mede hierdoor blijft Kans & Kleur 

financieel gezond. 

 

Kans & Kleur hanteert én realiseert al veel doelen voor strategische personeelsplanning. Het is een sterkte van 

Kans & Kleur. Onderstaand overzicht geeft de reeds gerealiseerde doelen weer. Kans & Kleur blijft deze doelen 

jaarlijks op goede wijze invullen. 

 Kans & Kleur beschikt over een tien jaarprognose van leerlingaantallen. Kans & Kleur draagt jaarlijks 

zorg voor een actuele inschatting van leerlingaantallen 

 Kans & Kleur beschikt minimaal over een drie jaren prognose personeelsaantallen dat onder andere is 

gebaseerd op actuele verwachtingen van leerlingaantallen. Kans & Kleur beschikt jaarlijks in januari 

over inzicht in het exact benodigde aantal medewerkers in het daarop volgende schooljaar  

 Kans & Kleur beschikt over lange termijn prognoses van uitstroom personeel. Kans & Kleur heeft 

jaarlijks inzicht in de daadwerkelijke verwachte uitstroom  
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 Kans & Kleur houdt bij benoemingen rekening met de verwachte formatie voor de komende jaren. Kans 

& Kleur weegt het belang van schoolinzet en het ontstaan van verplichtingen of financiële risico’s goed 

af. Zij voorkomt onbedoelde en onverantwoorde opbouw van werkgeversrisico’s en verplichtingen. 

 Kans & Kleur heeft inzicht in het functionerings- en opleidingsniveau van (tijdelijke) medewerkers 

 Kans & Kleur heeft inzicht in de talenten van medewerkers 

 Kans & Kleur voorkomt waar mogelijk onwerkbare situaties door de gevolgen van de Wet Werk en 

Zekerheid door inzet van personeel van Kans & Kleur in het samenwerkingsverband CPV Ingenium 

 

Gesprekkencyclus 

Kans & Kleur beoogt met de gesprekkencyclus de volgende doelen en resultaten te bereiken: 

 Kans & Kleur heeft competentiemanagement voor alle medewerkers van de organisatie ingevoerd;  

 Kans & Kleur heeft een gesprekkencyclus ten behoeve van het competentiemanagement; 

 Kans & Kleur heeft inzicht in de competenties van alle medewerkers; 

 Kans & Kleur stimuleert en faciliteert waar mogelijk de permanente professionalisering van haar 

medewerkers 

 Directeuren geven invulling aan de gesprekkencyclus en het professionaliseringsbeleid van Kans & 

Kleur;  

 Leerkrachten hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP); 

 Leerkrachten functioneren op voldoende niveau, passend bij hun gestelde ontwikkelfase (start-, basis-, 

vakbekwaam); 

Kans & Kleur en haar directeuren hanteren de gesprekkencyclus waarin centraal staat: 

 De ontwikkeling en het functioneren van medewerkers in dienst van de realisering van de 

doelstellingen van de organisatie.  

 De ontwikkeling van talenten van medewerkers 

Aan het begin van het schooljaar voeren leerkrachten met hun leidinggevende een doelstellingengesprek 

waarin ze aangeven welke doelen ze hebben met de leerlingen in hun groep in het kader van opbrengstgericht 

werken, welke bijdrage ze leveren aan de ontwikkeling van de eigen school of Kans & Kleur als organisatie en 

welke ontwikkeling in hun eigen functioneren hier voor nodig is. Op basis hiervan formuleren leerkrachten een 

persoonlijk ontwikkelingsplan. Elk jaar heeft de leerkracht een voortgangs- of functioneringsgesprek met de 

leidinggevende waarin ze bespreken welke werkzaamheden ze hebben uitgevoerd en welke resultaten ze 

hebben bereikt. Eenmaal in de drie jaar is dit gesprek een beoordelingsgesprek.  

Directeuren voeren structureel de doelstellings- en functioneringsgesprekken in het kader van de 

gesprekkencyclus met leerkrachten van Kans & Kleur. Directeuren hebben nog niet met alle medewerkers in 

overige functies de gesprekken conform gesprekkencyclus gevoerd. In tegenstelling tot het uitgangspunt 

hebben in 2016 vele, maar nog niet alle medewerkers binnen Kans & Kleur een beoordelingsgesprek gehad.  

Directeuren voeren met medewerkers tevens beoordelingsgesprekken tijdens het verloop en als afsluiting van 

een verbetertraject.  

Door de gesprekkencyclus zijn de directeuren gerichter op kwaliteit en resultaat gaan sturen. Dit is zichtbaar in 

zowel het sturen in het primair proces in de groep als in sturen op de resultaten van leerkrachten in de 

schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. De gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling 

van leerkrachten zijn gekoppeld aan de doelen die de leerkrachten hebben met de groep en de doelen van de 

school die de schoolleiding in het jaarplan heeft geformuleerd. Leerkrachten plannen hierdoor individuele 

professionaliseringsactiviteiten die passen in het beleid van de school en daarmee minder vrijblijvend zijn. 

Onderdeel van het instrument voor de gesprekkencyclus was in 2016 nog de set van SBL-competenties.  
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Professionalisering van medewerkers 

Kans & Kleur beoogt door de professionalisering van medewerkers de volgende doelen te bereiken:  

 Kans & Kleur beschikt over een professionaliseringsbeleid voor management en leerkrachten; 

 Kans & Kleur besteed in haar beleid aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers  

 Kans & Kleur stimuleert en faciliteert waar mogelijk de permanente professionalisering van haar 

medewerkers 

 Directeuren stimuleren permanente professionalisering van hun medewerkers en betrekken hun 

medewerkers in het verder vormgeven en faciliteren van (team) leren binnen hun school  

 Alle directeuren scoren een voldoende op de leiderschapscompetenties van de Nederlandse 

Schoolleiders Academie. Zij dragen zorg voor behoud van hun RDO registratie in het 

schoolleidersregister. 

 Leerkrachten functioneren op voldoende niveau, passend bij hun gestelde ontwikkelfase (start-, basis-, 

vakbekwaam) 

 

In 2016 hebben Kans & Kleur en de afzonderlijke scholen veel aandacht besteed aan de verdere 

professionalisering van medewerkers. Zoals zichtbaar in het strategisch personeeelsbeleid, ziet Kans & Kleur de 

permanente professionalisering van medewerkers als essentiële succesfactor voor het blijven geven van goed 

onderwijs. Kans & Kleur heeft in 2016 vorm gegeven aan een visie en koers voor het professionaliseringsbeleid 

binnen Kans & Kleur. Een grote verantwoordelijkheid voor de verdere concretisering hiervan ligt bij elke 

afzonderlijke school. Een permanente professionalisering die niet alleen aansluit bij de verwachtingen van Kans 

& Kleur, maar vooral ook bij wat de school en de specifieke medewerker nodig heeft, staat daarbij centraal. In 

2017 zal het professionaliseringsbeleid verdere verdieping krijgen.  

 

Zowel op stichtingsniveau als op de scholen hebben diverse gezamenlijke, interne en externe, cursussen en 

bijeenkomsten plaats gevonden. Daarnaast hebben vele directeuren en medewerkers individuele 

professionaliseringstrajecten gevolgd. Het belang dat Kans & Kleur en de scholen hechten aan de 

professionalisering van haar medewerkers is duidelijk zichtbaar in de professionaliseringsuitgaven. In 2016 

heeft Kans & Kleur € 411.659, - geïnvesteerd in coaching, individuele- en teamscholing van directeuren en 

medewerkers. Kans & Kleur zet ten behoeve van de professionalisering van medewerkers de middelen van de 

prestatiebox in. 

 

Kans & Kleur organiseert netwerken waarin medewerkers kennis kunnen ontwikkelen en delen. Ook 

organiseren deze netwerken activiteiten voor leerlingen en/of leerkrachten en worden er afspraken gemaakt 

over de wijze waarop mensen werken binnen Kans & Kleur. Kans & Kleur heeft de volgende netwerken:  

 Netwerk van teamleiders en bouwcoördinatoren; 

 Netwerk van intern begeleiders (WAL); 

 Netwerk van taalcoördinatoren; 

 Netwerk van rekencoördinatoren; 

 Netwerk van ICT-coördinatoren;  

 Netwerk van cultuurcoördinatoren; 

 Netwerk van techniekcoördinatoren; 

 Netwerk van sportcoördinatoren.  

 

De Kans & Kleuracademie, beleidscommissies en werkgroepen bieden op centraal niveau 

professionaliseringsactiviteiten aan voor medewerkers van Kans & Kleur. Indien scholen zelf een goed 

trainingsaanbod hadden, hebben zij dit vaak ook voor collega’s van andere scholen opengesteld. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval bij de cursus psychopathologie. Kans & Kleur heeft daarnaast in 2016 voor al haar 

medewerkers de masterclass ‘van Answer getting naar problem solving’ beschikbaar gesteld en een 

inspiratieavond hoogbegaafdheid georganiseerd. De medewerkersdag van Kans & Kleur heeft dit jaar geheel in 

het teken van 21e -eeuwse vaardigheden gestaan.  

 

Schoolteams volgen in het kader van de ontwikkeling van hun eigen school teamgerichte professionalisering. 

Scholen rapporteren hierover in hun eigen schoolverslag. Daarnaast kunnen leerkrachten in overleg met de 

schoolleiding ook individuele professionaliseringactiviteiten volgen. Deze zijn vanzelfsprekend, net als bij de 

directeuren, zeer divers en sluiten aan bij wat noodzakelijk was voor school en medewerker. De gevolgde 

professionaliseringsactiviteiten bevinden zich onder andere op de vlakken van kennis(deling) en vaardigheden. 

 

Soms constateren directeuren dat het functioneren van individuele medewerkers op aspecten verbetering 

behoeft. Deze medewerkers krijgen een doelgericht begeleidingstraject aangeboden. Deze trajecten kunnen 

diverse vormen hebben: 

 Klassenconsultaties; 

 Team teaching; 

 Video-interactiebegeleiding; 

 Gesprekken;  

 Coaching; 

 Scholing en training.  

Tijdens deze trajecten wordt ook de gesprekkencyclus van de medewerker met leidinggevende geïntensiveerd.  

 

Kans & Kleur legt duidelijke focus op het belang van permanente professionalisering binnen de gehele 

organisatie. Dit is zichtbaar op zowel beleidsmatig vlak als binnen de scholen. Professionalisering wordt steeds 

meer een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek tussen directeur en elke medewerker. De directeuren scoren 

voldoende op de leiderschapscompetenties van de Nederlandse Schoolleiders Academie en zullen per 1 januari 

2018 geregistreerd zijn in het schoolleidersregister. Leerkrachten functioneren grotendeels, doch niet allen, op 

voldoende niveau. 

Veel professionalisering van medewerkers vindt plaats in teamgerichte activiteiten, gekoppeld aan de 

schoolontwikkeling. Daarnaast hebben individuele medewerkers gelegenheid om eigen accenten te leggen in 

hun ontwikkeling door de lerarenbeurs en het persoonlijk scholingsbudget voor directeuren en medewerkers. 

Medewerkers zijn beter in staat hun persoonlijke professionele ontwikkeling af te stemmen op de 

schoolontwikkeling. Dit komt de duurzaamheid van de professionalisering ten goede.  

 

Functiemix 

Kans & Kleur zet de functiemix binnen Kans & Kleur in om de volgende doelen te bereiken:  

 Kans & Kleur biedt medewerkers een carrièreperspectief in het leraarsberoep; 

 Kans & Kleur verbetert de kwaliteit van het onderwijs door het formuleren van zwaardere en 

verdiepende functie-eisen aan leraren-B basisonderwijs en leraren-C in het speciaal (basis) onderwijs;  

 Medewerkers werken (samen met hun directeuren) aan het behoud en het versterken van hun 

duurzame inzetbaarheid; 

 Het percentage LB- en LC-leerkrachten voldoet aan de eisen die in de cao zijn geformuleerd. 

 

Kans & Kleur biedt medewerkers de mogelijkheid een functie als LB-leerkracht op een basisschool te verwerven 

en een functie als LC-leerkracht in het speciaal basisonderwijs. In 2016 hebben diverse scholen leerkrachten 

van Kans & Kleur de mogelijkheid geboden door te groeien naar een LB-functie, door het zetten van vacatures. 
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Dit heeft in 2016 geleid tot het benoemen van zeven LA-leerkrachten in de LB-functie. Eén leerkracht heeft een 

horizontale overstap binnen de LB functie gemaakt. Drie leerkrachten starten deze functie als taak vanuit hun 

LA-functie. Bij bewezen geschiktheid zullen zij in 2017 overgaan naar de LB-schaal. 

 

Overzicht van ingevulde LB-functies in 2016  

Naam school Functie 

Antonius Leerkracht met extra taken (visiegericht werken met ICT) 

Heilig Hart Leraar met specialisme (locatieleider)  

Paschalis Twee leraren met specialisme (rekenen, hoogbegaafde leerlingen)  

Roncalli Leraren met specialisme (locatieleider) 

Speelhoeve Drie leraren met specialisme (coachen, 21e -eeuws leren, talentbegeleider) 

Trinoom Twee leraren met extra taken (cultuur & educatie en coöperatief leren )  

Wingerd Leraar met extra taken (pedagogisch handelen en zelfstandig werken in meervoudige 

heterogene groepen) 

 

Kans & Kleur biedt medewerkers carrièreperspectief en verbetert de kwaliteit van onderwijs door het inzetten 

van LB-leerkrachten met verdiepende functie-eisen. Kans & Kleur heeft per 1 december 2016 71 LB-

leerkrachten (WTF 58,70) in dienst. Daarmee is 32,6% van de leerkrachten van Kans & Kleur LB leerkracht. 

Kans & Kleur heeft de gestelde LB-doelstelling van 40% nog niet gerealiseerd. Bij het onderwijszorgcentrum 

zijn 2 LC-leerkrachten werkzaam (WTF 0,4950). Met deze LC realisatie van 0,27% behaalt Kans & Kleur de 

doelstelling van 2% LC-leerkrachten in het basisonderwijs nog niet. Kans & Kleur heeft in 2016 meerdere LB-

functies vacant gezet en heeft diverse medewerkers benoemd in een LB-functie. Opvallend is dat het aantal 

medewerkers dat reageert op de vacatures, steeds minder wordt. Soms reageert slechts één sollicitant. Het 

wordt steeds lastiger voldoende (geschikte) kandidaten te vinden voor de LB-vacatures. Mogelijke oorzaak ligt 

bij het gegeven dat reeds ruim één derde van de leerkrachten van Kans & Kleur benoemd zijn in een LB-

functie.  

 

Mobiliteit 

Kans & Kleur zet haar mobiliteitsbeleid binnen Kans & Kleur in om de volgende doelen te bereiken: 

 Kans & Kleur besteed in haar beleid aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers; 

 Medewerkers werken (samen met hun directeuren) aan het behoud en het versterken van hun 

duurzame inzetbaarheid; 

 Kans & Kleur stimuleert en faciliteert waar mogelijk de permanente professionalisering van haar 

medewerkers; 

 Kans & Kleur bevordert de vrijwillige mobiliteit; 

 Scholen realiseren hun formatie conform de begroting; 

 

Kans & Kleur vindt mobiliteit van medewerkers binnen Kans & Kleur van belang. Door mobiliteit blijven 

medewerkers breed inzetbaar. Mobiliteit kan invulling geven aan (ontwikkel)behoeftes en –noodzaak van 

individuele medewerkers en scholen. Hiermee wordt duurzame inzetbaarheid van medewerkers mede 

bevorderd en kan een optimale match ontstaan van vraag en aanbod binnen alle scholen van Kans & Kleur. 

Kans & Kleur is daarmee voorstander van vrijwillige mobiliteit van medewerkers tussen scholen. Soms is 

mobiliteit noodzakelijk. Als het leerlingaantal op een school daalt of als een school een LB-leerkracht benoemt 

die geen lid is van het team van de betreffende school, kan er een formatie-overschot ontstaan. 

 

Elke school die formatieruimte heeft voor het komend schooljaar zet deze ruimte in de periode februari-mei 

vacant gezet voor medewerkers in vaste dienst van Kans & Kleur. Daarmee creëert Kans & Kleur de ruimte om 
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vrijwillige mobiliteit binnen Kans & Kleur te bevorderen. Tevens kan Kans & Kleur door deze werkwijze het 

formatie-overschot dat op diverse scholen ontstaat door terugloop van het aantal leerlingen of door benoeming 

van een LB-leerkracht vooral op lossen via vrijwillige mobiliteit.  

 

5.4 HUISVESTING 
 

Op het gebied van de huisvesting werkt Kans & Kleur nauw samen met de gemeente Wijchen.  

In 2012 heeft Kans & Kleur een asbestinventarisatie laten uitvoeren op alle scholen. Alle asbest met 

risiconiveau 3 is verwijderd op kosten van de gemeente Wijchen. In 2013 heeft Kans & Kleur in samenwerking 

met de gemeente Wijchen alle asbest laten verwijderen dat in de lokalen is aangetroffen. De Gemeente Wijchen 

en Kans & Kleur hebben ieder de helft van de kosten van deze operatie betaald. In de schoolgebouwen is nu 

alleen nog asbest met risiconiveau 1 of 2 buiten de lokalen aanwezig. In het meerjarenonderhoudsplan wordt 

de asbestbeheersing opgenomen. Vanaf 1 januari 2016 is Kans & Kleur verantwoordelijk voor 

asbestverwijdering.  

 

De gemeente Wijchen is sinds 1 januari 2015 alleen nog voor de stichtingskosten van de gebouwen 

verantwoordelijk. Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van de schoolgebouwen de verantwoordelijkheid 

van het schoolbestuur. In afwijking hierop bereiden Kans & Kleur en Gemeente Wijchen de herschikking van de 

verantwoordelijkheid voor onderhoud gebouwen voor. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor het 

onderhoud van Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) geeft in de praktijk de nodige problemen. Daarom 

hebben de Gemeente Wijchen en Kans & Kleur het voornemen uitgesproken dat in de nabije toekomst de 

gemeente verantwoordelijk wordt voor al het onderhoud aan gebouwen bij MFA’s en dat Kans & Kleur 

verantwoordelijk wordt voor al het onderhoud aan niet-MFA’s (mono-schoolgebouwen). Met het oog daarop is 

in 2014 een nulmeting uitgevoerd waaruit zal moeten blijken wat de omvang is van de middelen voor 

onderhoud die over en weer zullen moeten worden meegegeven. Op basis hiervan zijn de 

meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld en zullen de gemeente Wijchen en Kans & Kleur berekenen 

welke middelen aan elkaar overgedragen worden bij de start van de nieuwe verdeling. De gemeente Wijchen en 

Kans & Kleur hebben in 2016 een overeenkomst gesloten waarin de herschikking van verantwoordelijkheden is 

vastgelegd. 

De gemeente Wijchen en Kans & Kleur hebben in deze gewijzigde situatie behoefte aan duidelijke afspraken 

over de onderwijshuisvesting en exploitatie van schoolgebouwen. Om dit te bereiken voeren ze intensief 

overleg en leggen afspraken vast in overeenkomsten.  

 

Overzicht van overeenkomsten tussen gemeente Wijchen en Kans & Kleur  

Onderwerp Status 

Eenmalige overdracht onderhoudsmiddelen onderwijsruimte in multifunctionele 

accommodaties  

Ondertekend in 2016 

Eenmalige overdracht onderhoudsmiddelen onderwijsruimte in monofunctionele 

accommodaties 

Ondertekend in 2016 

Onderhoud van onderwijsruimte in multifunctionele accommodaties  Ondertekend in 2016 

Schoolplein als openbare speelplek Ondertekend in 2016 

Huisvesting Culturele Broedplaats Wijchen Ondertekend in 2016 

Huur en medegebruik van leegstaande lokalen In bespreking in 2017 

Exploitatie en beheer van multifunctionele accommodaties In bespreking in 2017 
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6 FINANCIEEL BELEID 
 

6.1 ALGEMEEN 
 

Het financieel beleid van Kans & Kleur kenmerkt zich onder andere door de onderstaande hoofddoelen: 

 Realiseer dat de bekostiging zoveel mogelijk daadwerkelijk wordt ingezet voor de primaire taak: het 

geven van goed onderwijs (A). 

 Zorg dat de continuïteit van Kans & Kleur wordt gewaarborgd door het vormen van adequate reserves 

en voorzieningen en het realiseren van een sluitende exploitatie (B). 

 Herverdeel de beschikbare middelen op een manier die getuigt van onderlinge solidariteit en die maakt 

dat individuele scholen niet onnodig worden getroffen door niet-verwijtbare tegenvallers (C). 

 Handhaaf een zinvolle mate van financiële autonomie voor individuele scholen, biedt hen ruimte om in 

te gaan op de behoeften van de lokale gemeenschap van ouders en leerlingen en stimuleer 

onderwijskundig ondernemerschap (D). 

 Maak dat alle betrokkenen zicht hebben op de hoofdlijnen van onze financiële werkelijkheid en biedt 

hen de mogelijkheid om een bij hun taken en verantwoordelijkheden passende rol te spelen bij het 

vormen en evalueren van de hoofdlijnen van ons financiële beleid (E). 

 De middelen worden zo ingezet dat de doelen in het Strategisch Beleidsplan kunnen worden 

gerealiseerd (F). 

 

6.2 ACTUALISATIE FINANCIËLE KADERS 
 

De hoofddoelen van het financieel beleid heeft Kans & Kleur uitgewerkt in meerjarige Financiële Kaderafspraken 

Kans & Kleur 2016 - 2019. In deze kaderafspraken wordt apart aandacht geschonken aan financiële risico’s en 

de wijze waarop deze worden afgedekt. De kaders geven ook aan dat scholen individueel verantwoordelijk zijn 

voor de op schoolniveau beïnvloedbare zaken. Tevens is vastgelegd dat de Kans & Kleurscholen gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor financiële risico’s die niet op schoolniveau beïnvloedbaar zijn. Zo ontstaat een 

financiële solidariteit zonder dat managementprikkels op schoolniveau volledig worden weggenomen. 

 

De fundamenten van de huidige financiële kaders zijn in 2016 geactualiseerd. De ontwikkelingen in het 

onderwijs en de bekostiging daarvan maken het noodzakelijk om jaarlijks te bezien welke wijzigingen 

noodzakelijk dan wel gewenst zijn. In 2016 heeft Kans & Kleur de interne inhoudingspercentages 

geharmoniseerd naar 12% van de OCW-bekostiging met uitzondering van de bekostiging voor de 

impulsgebieden en het onderhoud. 

 

6.3 DOORGAANDE AANDACHT VOOR ONTWIKKELING FINANCIËLE AANSTURING 
 

Ook in 2016 werd, conform de beleidsplannen, gewerkt aan de verdere professionalisering van de financiële 

beheersing van de organisatie. Zo heeft de beleidscommissie financiën een actieplan opgesteld met de 

volgende doelen: 

 Kans & Kleur heeft een actueel handboek administratieve organisatie en interne beheersing; 

 Kans & Kleur heeft een integrale meerjarenbegroting inclusief investeringsbegroting;  

 Kans & Kleur heeft een meerjarenonderhoudsplan; 
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 Kans & Kleur heeft inzicht in de financiële consequenties van de nieuwe regelgeving en organisatie 

voor passend onderwijs; 

 Kans & Kleur heeft een toereikende managementrapportage inclusief verantwoordingsgesprekken per 

school; 

 Kans & Kleur heeft inzicht in de verdeling van de formatie op schoolniveau over de verschillende taken 

en functies. 

In 2016 werd Kans & Kleur ondersteund door de MOSA-groep die de financiële en personele administratie 

voerde. 

 

6.4 FINANCIERING PRIMAIR ONDERWIJS  
 

Dalende leerlingenaantallen en lastenverzwaring spelen Kans & Kleur parten en maken het noodzakelijk om op 

een onderwijskundig verantwoorde wijze de formatie aan te passen aan de dalende inkomsten. De afgelopen 

jaren zijn er via de prestatiebox extra middelen vrijgekomen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen voor onder andere professionalisering, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het 

handhaven van een goede onderwijskwaliteit. Kans & Kleur heeft deze middelen voor haar beleidsdoelen op 

deze thema’s ingezet. 

 

Ook in de toekomst staan de scholen voor de taak om hun formatie aan te passen aan wat betaalbaar is en 

tegelijkertijd grip te houden op hun uitgaven met betrekking tot leermiddelen, reproductiekosten en ICT. Kans 

& Kleur gebruikt interne en externe benchmarking bij de keuze wat onderwijskundig en financieel verantwoord 

is. Een aantal gemeenschappelijke taken worden centraal gecoördineerd zoals kunst- en cultuureducatie 

waaronder muziek, sport en techniek onderwijs. Daarnaast zijn in 2016 met de gemeente Wijchen nadere 

afspraken gemaakt over de uitvoering van het onderhoud aan de diverse scholen en multifunctionele 

accommodaties. De uitgangspunten in de bekostiging zijn daarbij leidend geweest in de overdracht van 

middelen. 

 

Ondanks dat in de begroting 2016 een tekort van € 270.000 voorzien was, sloot het boekjaar 2016 nagenoeg 

sluitend af. In het resultaat 2016 zijn een aantal bijzondere, incidentele posten opgenomen die bij de analyse 

van de cijfers nader wordt toegelicht. 

 

6.5 BENCHMARKING 
 

Kans & Kleur voert periodiek een interne benchmark uit op de personele en materiële kosten. De onderlinge 

benchmark geeft inzicht in de verschillende problematieken bij de scholen en helpt bij het opstellen van een 

financieel verantwoord formatieplan. Indien nodig vindt een interne herverdeling plaats van de ontvangen 

bekostiging.  

 

De materiële bekostiging baart ons echter zorgen. Al enkele jaren zien we dat de rijksbekostiging achterblijft bij 

de ontwikkeling van de materiële kosten en is er eigenlijk sprake van een structurele onderbekostiging. De 

overgang in de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud (voorheen gemeente, nu de scholen zelf) 

maken dit probleem nog groter. Bij dalende leerlingaantallen en slechts een beperkte mogelijkheid om de 

accommodatie aan te passen, ontstaat een scheef beeld. 

Kans & Kleur monitort de kostenontwikkeling om de scheefgroei tijdig in beeld te krijgen en eventueel tijdelijk 

extra middelen ter beschikking te stellen of specifieke afspraken te maken met de gemeente. Kans & Kleur 

heeft met haar ketenpartners en gemeente afspraken gemaakt in de notitie Naar een nieuwe balans over de 
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verwachte daling van de leerlingenaantallen, de huisvesting en de kwaliteit van onderwijs in de gemeente 

Wijchen.  

 

In 2015 is Kans & Kleur gestart met de opbouw van een voorziening groot onderhoud gebaseerd op een 

meerjarenonderhoudsplan voor de komende 40 jaar. Tevens is vanuit het eigen vermogen 1,5 miljoen in een 

bestemmingsreserve opgenomen om de eerste 20 jaar van het meerjarenonderhoudsplan extra middelen voor 

onderhoud ter beschikking te stellen. In 2016 is tevens vanuit de gemeente een bijdrage ontvangen voor de 

éénmalige overdracht van het onderhoud van een aantal scholen.  
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7 VERMOGENSPOSITIES EN FINANCIËLE RESULTATEN  
 

7.1 VERMOGENSPOSITIES 
 

Financiën op balansdatum 

In onderstaande tabel staan de balansposities per 31 december 2016 en 2015. Voor een toelichting op de 

mutaties in balans tussen ultimo 2016 en 2015 wordt verwezen naar de jaarrekening waaronder het 

kasstroomoverzicht.  

 

Balanspositie per 31 december 2012 tot en met 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Activa           

Materiële vaste activa € 3.510.613 € 3.445.293 € 3.360.930 € 3.312.583 € 3.211.963 

Financiële vaste activa  € 17.700 € 26.099 € 26.100 € 24.750 

Vaste Activa € 3.510.613 € 3.462.993 € 3.387.029 € 3.338.683 € 3.236.713 

           

Vorderingen  € 1.396.313 € 1.322.006 € 1.261.243 € 1.516.431 € 1.371.095 

Effecten  € 294.885 € 139.523 € 150.750 € 75.008 € 67.500 

Liquide middelen € 2.419.591 € 3.613.956  € 3.990.981 € 5.067.152 € 6.309.261 

Vlottende activa € 4.110.789 € 5.075.485  € 5.402.974  € 6.658.591 € 7.747.856 

            

Totale activa  € 7.621.402 € 8.538.478  € 8.790.003 € 9.997.274 €10.984.569 

           

Passiva            

Eigen vermogen  € 5.301.144  € 6.262.859 € 6.732.331 € 7.436.231 € 7.435.822 

Voorzieningen € 224.589 € 223.124 € 211.002 € 547.206 € 1.101.998 

Langlopende schulden € - € - € - € - € - 

Kortlopende schulden € 2.095.669  € 2.052.495 € 1.846.670  € 2.013.837 € 2.446.749 

           

Totale passiva € 7.621.402  € 8.538.478 € 8.790.003  € 9.997.274 €10.984.569 

 

Het balanstotaal is vooral toegenomen door de dotaties aan de voorziening groot onderhoud en de 

onderhoudsbijdrage van de gemeente Wijchen voor het onderhoud van overgedragen panden. In 2015 is de 

opbouw van de voorziening groot onderhoud gestart en deze bevindt zich nu nog in de opbouwfase.  

 

Kengetallen  

Een gezonde financiële positie vraagt om een eigen vermogen dat op peil is en daardoor tijdelijke 

evenwichtsverstoringen kan opvangen, de bufferfunctie. Verder speelt het eigen vermogen een onmisbare rol 

bij het voorfinancieren van omvangrijke innovaties en investeringen, de financieringsfunctie. Een dergelijk 

vermogen kenmerkt zich dus door een omvang en samenstelling die duidelijk maakt dat dit vermogen zowel de 

financieringsfunctie als de bufferfunctie naar behoren kan vervullen, zowel op de korte als op de lange termijn. 
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Overzicht van financiële kengetallen per 31 december 2013 tot en met 2016 

Financiële kengetallen signalering 2013 2014 2015 2016 

kapitalisatiefactor 40% 36% 40% 45% 50% 

solvabiliteit 1 < 30% 73% 77% 74% 68% 

solvabiliteit 2 < 30% 76% 79% 80% 78% 

liquiditeit (current ratio) < 1,0 2,5 2,9 3,3 3,2 

weerstandsvermogen 1 5% - 20% 14% 18% 21% 21% 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, heeft Kans & Kleur goede kapitaals- en vermogensposities die tijdelijk 

gunstig worden beïnvloed doordat de voorziening groot onderhoud in de opbouwfase zit.  

 

Solvabiliteit 

Het bovenstaande overzicht maakt duidelijk dat Kans & Kleur nog steeds zeer solvabel is en ook op langere 

termijn aan de verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit ligt ver boven de door de Inspectie van het 

Onderwijs geadviseerde ondergrens van 30%. Het vermogen van Kans & Kleur vervult op een adequate wijze 

haar bufferfunctie, het opvangen van financiële tegenvallers, en financieringsfunctie, financiering van reguliere 

investeringen en waar nodig aanvullende kwaliteitsimpulsen.  

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor beschrijft de verhouding tussen het totale, in de organisatie werkzame vermogen en de 

jaarbaten van die organisatie. Bij de jaarbaten worden de financiële baten niet meegeteld. Het is belangrijk om 

te beseffen dat het kengetal kapitalisatiefactor dus niet de omvang van het eigen vermogen centraal stelt zoals 

bij het kengetal solvabiliteit wel het geval is. Het gaat om het totale kapitaal, of dat nu eigen vermogen is of 

vreemd vermogen. Een te hoge kapitalisatiefactor kan een teken zijn van het onnodig aanhouden van veel 

vermogen en wijzen op een niet langer rationele aangroei van eigen vermogen of het niet zinvol aanwenden 

van vreemd vermogen. 

 

De Inspectie van het Onderwijs komt voor de kapitalisatiefactor tot een bovengrens van ongeveer 40% voor 

een instelling met de omvang van Kans & Kleur. Kans & Kleur heeft ultimo 2016 een kapitalisatiefactor die 

boven het geadviseerde maximum ligt door de opname van de voorziening onderhoud en de 

bestemmingsreserves. De overschrijding is een tijdelijke situatie. Als de middelen vanuit de bestemde reserves 

voor het groot onderhoud en de innovatiegelden besteed zijn, zal de kapitalisatiefactor onder het geadviseerde 

maximum liggen. Overigens bevindt de kapitalisatiefactor zich ruim beneden het niveau dat OCW als excessief2 

beschouwd. Er is daarom geen reden voor een aanvullende toetsing door de onderwijsinspectie.  

 

Liquiditeit 

De liquiditeit van Kans & Kleur ligt boven de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde ondergrens van 

1 en is daarmee zeer goed te noemen. De liquiditeit is nagenoeg gelijk gebleven. Overigens zijn de liquide 

middelen gestegen. Dat heeft vooral te maken met de opbouw van de voorziening onderhoud waardoor er wel 

kosten waren maar geen uitgaven.  

 

Weerstandsvermogen  

Het kengetal solvabiliteit houdt onvoldoende rekening met het gegeven dat vaak een aanzienlijk gedeelte van 

het eigen vermogen al is vastgelegd in vaste activa en dus niet onmiddellijk ter beschikking is voor het 

opvangen van tegenvallers en risico’s. Het kengetal weerstandsvermogen is in dat opzicht een goede aanvulling 

en houdt wel rekening met de invloed van dergelijke vastleggingen. Het weerstandsvermogen van Kans & Kleur 

                                                 
2 Excessief: 1,5 x geadviseerde bovengrens 
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bevindt zich ultimo 2016 net boven de grens van de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde 

bandbreedte.  

 

Kans & Kleur heeft in haar eigen vermogen een tweetal bestemde reserves benoemd. De bestemde reserve 

onderhoud die in de opbouwfase van de voorziening groot onderhoud de lasten van de extra benodigde dotatie 

compenseert. De bestemde reserve innovatie die door de scholen ingezet wordt voor vernieuwende activiteiten 

ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. De omvang van deze reserves is per jaareinde 2016 2,3 

miljoen. Het weerstandsvermogen ligt nu aan de bovenkant van de door de inspectie aangegeven bandbreedte. 

Op het moment dat de bestemmingsreserves benut zijn, daalt dit kengetal en komt dan in het midden van de 

bandbreedte te liggen. In 2016 is het weerstandsvermogen met de bestemde reserves 21%, zonder de 

bestemde reserves 10%. 

 

7.2 FINANCIËLE RESULTATEN 
 

Realisatie 2016 vergeleken met de realisatie 2015 

Bedragen x EUR 1.000  Realisatie 2015   Realisatie 2016  
 

          

Baten         

Rijksbijdragen OCW € 19.304.828 97% € 19.312.621 96% 

Overige overheidsbijdragen € 304.872 2% € 381.005 2% 

Overige baten € 304.523 2% € 346.222 2% 

          

Totaal baten € 19.914.223 100% € 20.039.848 100% 

          

Lasten         

Salariskosten € 15.291.345 77% € 15.198.149 76% 

Overige personeelskosten € 609.593 3% € 979.219 5% 

Totaal personele kosten € 15.900.938 80% € 16.177.368 81% 

          

Afschrijvingen € 432.347 2% € 497.367 2% 

Huisvestingslasten € 1.535.904 8% € 2.066.385 10% 

Overige instellingslasten € 1.387.888 7% € 1.311.900 7% 

          

Totaal lasten € 19.257.077 97% € 20.053.020 100% 

          

Totaal € 657.146 3% € -13.172 0% 

 

 

Belangrijkste ontwikkelingen van de baten 

De rijksbijdragen zijn gestegen door de compensatie van de gestegen werkgeverslasten en de extra middelen 

voor de prestatiebox. Binnen de bekostiging is een verschuiving zichtbaar van het passend onderwijs naar het 

basisonderwijs. 

 

De overige overheidsbijdragen hebben betrekking op gelden die we van de gemeente Wijchen hebben 

ontvangen. Hierin is ten opzichte van 2015 een éénmalige ontvangst van € 30.000 opgenomen als extra 

toekenning van kosten uit het verleden (organisatie/vervoerskosten). Daarnaast is de subsidie van de 

combinatiefuncties geïndexeerd en is vanuit de provincie Gelderland € 10.000 meer ontvangen. 
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De overige baten zijn gestegen doordat er hogere detacheringsinkomsten zijn ontvangen door uitleen van 

personeel aan het samenwerkingsverband Stromenland. In de baten is een afrekening opgenomen van de 

multifunctionele accommodatie De Brink aan de Trinoom ad € 30.000. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten 

De personele lasten zijn licht gestegen. Door cao-wijzigingen en periodiekstijgingen is de gemiddelde loonsom 

gestegen met circa 3%, van € 62.000 naar € 64.000 per fte. Daarnaast zijn de professionaliseringskosten en de 

kosten voor de inhuur van tijdelijke krachten gestegen. De huisvestingslasten zijn gestegen door de afwikkeling 

van het onderhoud en beheer van de multifunctionele accommodaties. De overige instellingslasten zijn gedaald 

door de afsluiting van een nieuw contract voor de multifunctionals, kopieerapparaten, waardoor een structurele 

besparing wordt gerealiseerd en de daling van de advieskosten. 

 

Realisatie 2016 vergeleken met de begroting 2016 

Bedragen x EUR 1.000  Realisatie 2016   Begroting 2016  
 

Baten         

Rijksbijdragen OCW € 19.312.621 96% € 19.116.417  98% 

Overige overheidsbijdragen € 381.005 2% € 281.593 1% 

Overige baten € 346.222 2% € 183.991 1% 

          

Totaal baten € 20.039.848 100% € 19.582.001 100% 

          

Lasten         

Salariskosten € 15.198.149 76% € 15.447.737 79% 

Overige personeelskosten € 979.219 5% € 850.099 4% 

Totaal personele kosten € 16.177.368 81% € 16.297.836 83% 

          

Afschrijvingen € 497.367 2% € 471.704 2% 

Huisvestingslasten € 2.066.385 10% € 1.673.845 9% 

Overige instellingslasten € 1.311.900 7% € 1.389.648 7% 

          

Totaal lasten € 20.053.020 100% € 19.833.033 101% 

          

Totaal € -13.172 0% € -251.032 -1% 

     

Financiële baten en lasten € 12.763 0,1% € 18.000 0,1% 

     

Totaal resultaat  €- 409 0% € -233.032 -1% 

 

In 2016 is de begroting bijgesteld naar aanleiding van diverse interne ontwikkelingen. De herziene begroting 

2016 is behoudend opgesteld en kent een aantal herrubriceringen in vergelijking met de realisatie. Dat maakt 

een vergelijking op regelniveau lastiger. De belangrijkste afwijkingen worden onderstaand toegelicht. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen van de baten 

De rijksbijdragen zijn hoger uitgekomen dan verwacht door een nagekomen bijstelling van de bekostiging door 

het Ministerie. De overige overheidsbijdragen zijn hoger uitgekomen door de afwikkeling van diverse lopende 
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dossiers met onder andere de gemeente Wijchen en de overdracht van de éénmalige onderhoudsmiddelen voor 

de multifunctionele accommodaties (€ 85.000). 

De overige baten zijn hoger uitgekomen door de detachering van een medewerker aan Stromenland, 

samenwerkingsverband passend onderwijs en doordat er posten die opgenomen waren in de balans zijn 

vrijgevallen. 

 

Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten 

De personele lasten zijn lager uitgekomen door een lagere stijging van de werkgeverslasten dan voorzien en 

nagekomen ontvangsten uit het vervangingsfonds waar gedurende het boekjaar onvoldoende zicht op was. 

Daarnaast zijn er meer uitgaven geweest aan professionalisering en interim ondersteuning. 

De huisvestingslasten zijn hoger uitgekomen dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de herziene 

begroting waren de gesprekken met de gemeente over de afwikkeling van de multifunctionele accommodaties 

nog maar net gestart en was het gissen naar de uitkomsten daarvan. Daarnaast zijn ook in 2016 andere 

lopende dossiers inzake de huisvesting afgerond en zijn afrekeningen ontvangen van onder andere de Brink 

(Trinoom). 

De overige huisvestingslasten zijn lager uitgekomen doordat na het opstellen van de herziene begroting een 

financieel gunstiger contract voor de multifunctionals is afgesloten en er minder advieskosten zijn geweest dan 

begroot. 

 

7.3 TREASURYVERSLAG 
 

Onder ‘treasury’ verstaat Kans & Kleur het beheren van onze tijdelijk of langdurig beschikbare financiële 

middelen zodat ze te allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen en tegelijkertijd de liquide 

middelen laat renderen. Doordat de inkomstenstroom niet parallel loopt met de uitgaven, fluctueert de 

behoefte aan liquide middelen in de loop van het jaar aanzienlijk. Er hebben zich in het verslagjaar 2016 geen 

liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

Kans & Kleur maakt vooral gebruik van rentedragende bankrekeningen en belegt slechts een zeer klein 

gedeelte van haar middelen in obligaties. Zij houdt zich bij dit alles uitdrukkelijk aan wat de OCW-regeling 

Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 voorschrijft. De laatstgenoemde regeling is in 2016 aangepast en dat 

was voor Kans & Kleur reden om het treasurystatuut aan te passen. Kans & Kleur heeft nog één 

obligatiepositie.  

 

Overzicht van effecten in 2016 

Deutsche bank London 05/35 2014 2015 2016 

Aflossing in 2035    

Marktwaarde ultimo € 75.750 € 75.007 € 67.500 

Mutatie € 8.250 - € 743 - € 7.507 

 

Gezien de verwachte rendementen en het aandeel in het totaal van de liquide middelen, wordt het risico 

hiervan aanvaardbaar geacht en zijn er momenteel geen plannen deze te verkopen. Daarbij wordt uiteraard wel 

de vinger aan de pols gehouden. Tegelijkertijd zijn er ook geen plannen om de uit verkoop en aflossing 

vrijgekomen liquide middelen opnieuw te investeren in effecten. De voorkeur wordt gegeven aan het nagenoeg 

uitsluiten van elk risico boven de kansen op een beter rendement in het geval van beleggingen in effecten. 

Aangezien de rentevergoeding op spaarrekeningen in 2016 verder is gedaald en op afzienbare termijn geen 

verbetering daarvan wordt verwacht, moet wel rekening worden gehouden met lagere rentebaten in de 

toekomst.  
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8 VOORUITZICHTEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 
 

8.1 BEGROTING 2017 EN RAMINGEN VOOR 2018 EN 2019 
 

Bij de opstelling van de begroting 2017 zijn tevens ramingen gemaakt voor de twee daarop volgende jaren. 

Daarbij is uitgegaan van de op dat moment bekende gegevens wat betreft de bekostiging en de lasten 

waaronder de personele lasten.  

 

Ontwikkeling leerlingenaantallen van 2016 tot 2019 

 

 

Op geconsolideerd niveau zet de daling van de leerlingenaantallen door met gemiddeld 3% per jaar. Kans & 

Kleur telde op 1 oktober 2015 3724 leerlingen, op 1 oktober 2016 3614 leerlingen en verwacht op 1 oktober 

2017 3514 leerlingen. Dit is een redelijk stabiele lijn ten opzichte van het verleden. De onderlinge verschillen 

zijn echter groot. De kleine kernen hebben te maken met een meer dan evenredige terugloop als gevolg van 

relatief grote groep oudere kinderen die uitstromen en een beperkte instroom. Ook binnen Wijchen zien we 

grote verschillen. De Jenaplanschool De Buizerd en de Speelhoeve blijven naar verwachting nagenoeg constant 

de komende jaren (mede als gevolg van de sluiting van Samsam), de Trinoom en de Viersprong laten een lichte 

groei zijn, de overige scholen laten een grotere daling zien. Voor ’t Palet komt hierbij de vanuit Kans & Kleur 

gedefinieerde ondergrens van 150 leerlingen de komende jaren in zicht. In februari 2017 heeft Kans & Kleur 

bekend gemaakt dat zij een besluit tot fusie van de Boskriek en ’t Palet voorbereid.  

De effecten van het passend onderwijs beleid van de overheid is bij de Bolster de komende jaren erg goed te 

zien. Op basis van de interne verwachting daalt het leerlingenaantal de komende 3 jaar met 18%. 
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Ontwikkeling personele formatie van 2015 tot 2019 

 

 

De daling van de leerlingenaantallen vraagt om enerzijds bijstelling in de personele inzet, anderzijds wordt het 

vraagstuk van optimalisatie van groepsindeling en formatie dusdanig dat schooldirecties ook andere 

onderwijsconcepten (bijvoorbeeld clusteronderwijs) meer en meer overwegen voor de toekomst. De benodigde 

teruggang in formatie realiseert Kans & Kleur door natuurlijk verloop en door de komende periode de tijdelijke 

(deel-)contracten niet te verlengen. In de begrotingsgesprekken is tevens kwalitatief gekeken naar de 

teamsamenstelling en mogelijkheden om mobiliteit en verdere professionalisering op gang te brengen door het 

openstellen van bijvoorbeeld LB-functies. 

Een vraagstuk dat de komende jaren ook nadere invulling krijgt, is de verhouding onderwijskundig personeel 

en niet-onderwijskundig personeel. Het verder samengaan van onder andere de administratieve ondersteuning 

ligt gezien de verhoudingen voor de hand. 

 

  

210,96

202,5354

195,1247

185,4647

14,47

15,5578

15,3578

15,0078

4,43

5,325

5,825

5,825

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 Schooljaar 2018-2019

Scholen Gemeenschappelijk beleid & projecten Bestuurskantoor



Bestuursverslag 2016 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 45 

 

 

Ontwikkeling resultaat 

Bedragen x EUR 

1.000  

Realisatie 

2016 

 Begroting 

2017 

 Begroting 

2018 

 Begroting 

2019 

 

         

Baten         

Rijksbijdragen OCW € 19.312.621 96% € 18.830.281 96% € 18.309.783 97% € 17.815.901 96% 

Overige 

overheidsbijdragen 

€ 381.005 2% € 422.311 2% € 392.611 2% € 392.611 2% 

Overige baten € 346.222 2% € 266.594 1% € 257.488 1% € 260.916 1% 

                

Totaal baten € 20.039.848 100

% 

€ 19.519.186 100

% 

€ 18.959.882 100

% 

€ 18.469.428 100% 

                

Lasten               

Salariskosten € 15.198.149 76% € 15.453.315 79% € 15.098.461 80% € 14.683.076 79% 

Overige 

personeelskosten 

€ 979.219 5% € 799.273 4% € 746.166 4% € 732.366 4% 

Totaal personele 

kosten 

€ 16.177.368 81% € 16.252.588 83% € 15.844.627 84% € 15.415.442 83% 

                

Afschrijvingen € 497.367 2% € 525.991 3% € 504.731 3% € 487.232 3% 

Huisvestingslasten € 2.066.385 10% € 1.526.072 8% € 1.510.115 8% € 1.476.046 8% 

Overige 

instellingslasten 

€ 1.311.900 7% € 1.208.121 6% € 1.137.841 6% € 1.142.283 6% 

                

Totaal lasten € 20.053.020 100

% 

€ 19.512.772 100

% 

€ 18.997.314 100

% 

€ 18.521.003 100% 

                

Totaal € -13.172 0% € 6.414 0% € -37.432 0% € -51.575 0% 

 

De geconsolideerde begroting 2017 sluit met een positief saldo van € 6.414 en is de jaren die daarna volgen 

licht negatief. In de begroting is per school aansluiting gezocht met het jaarplan dat is opgesteld door de 

school. De belangrijkste investeringen zijn de komende jaren in leermiddelen en ict-ondersteuning. Indien de 

investering innovatief is, staat hiervoor een tegemoetkoming uit het innovatiefonds tegenover. Deze 

tegemoetkoming is maximaal het trekkingsrecht per school. Bij investeringen in meubilair kijkt de betrokken 

school of er vanuit andere scholen meubilair over is. Uitgangspunt hierbij is dat dit kwalitatief goed meubilair is 

en eenheid in schoolinrichting mogelijk is. 

De huisvestingslasten 2016 zijn incidenteel hoger in verband met de gesloten overeenkomst met de gemeente. 

 

Bij het opstellen van de begroting 2017 is consistentie in financiële uitgangspunten ten opzichte van 

voorgaande jaren betracht. Specifiek is rekening gehouden met: 

 De kosten voor loopbaanontwikkeling van medewerkers. Het bedrag ad € 500 per fte, dat in de cao is 

opgenomen, is aangehouden. Daarnaast is binnen de diverse scholen aandacht voor verdere 

professionalisering en teamvorming binnen hun eigen scholings- en opleidingsbudget. 

 Een budget voor outplacementbegeleiding ad € 60.000 en scholing waaronder Kans & Kleuracademie 

ad € 100.000 opgenomen bij gemeenschappelijk beleid om de professionalisering verder te stimuleren. 

 De werkgeverslasten stijgen op basis van recente informatie vanuit de po-raad, ABP en algemene 

ontwikkelingen. Deze stijging is, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op schoolniveau opgenomen.  

 De te verwachte daling van de kopieerkosten doordat in de zomer van 2016 een nieuw contract is 

afgesloten. De scholen hebben hiervoor een voorzichtige inschatting gemaakt. 

 De dotatie voor het groot onderhoud is consistent ten opzichte van de begroting 2016 aangehouden en 

bedraagt € 435.000. De dotatie is opgenomen bij gemeenschappelijk beleid. 
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 Bijzondere projecten ter stimulering van onder andere techniek, muziek, sport door projecten als Junior 

Technovium (JT), sport service Wijchen, muziekonderwijs en kunst & cultuur. Naast de gemeentelijke 

subsidie hiervoor en de bijdrage van het Maas Waal college (JT) worden deze kosten vanuit 

gemeenschappelijk beleid gedragen. 

 Extra formatie voor de bemensing van instroomgroepen die starten in januari 2017 bij Trinoom en 

Viersprong en voor de ondersteuning in de groepen bij de Bolster en ’t Palet. Deze verzoeken zijn door 

het bestuur, na afronding van de begrotingsgesprekken gehonoreerd op basis van de specifieke 

problematiek die op die scholen speelt. 

 

Onzekere post in de begroting zijn de huurinkomsten met De eerste stap. Sommige scholen hebben met De 

eerste stap formele afspraken gemaakt, andere scholen nog niet. Kans & Kleur maakt in 2017 een 

overkoepelende afspraak met de gemeente Wijchen en De eerste stap over huurpenningen en 

exploitatievergoeding. Kans & Kleur verwacht een beperkt positief effect uit nog te ontvangen huurinkomsten 

en afrekeningen voor gebruik van onder andere water en elektra. 

 

Ontwikkeling vermogen en kengetallen 

Uit onderstaande balans en ontwikkeling kengetallen blijkt dat Kans & Kleur ook de komende jaren financieel 

gezond blijft en de kengetallen ruim boven de signaleringsnormen blijven. Deze kengetallen worden flink 

beïnvloed door de opbouwfase van de voorziening groot onderhoud. Vanaf circa 2020 vindt een meer dan 

evenredige uitstroom van liquide middelen plaats voor het groot onderhoud dat dan gepland staat. Op dat 

moment zullen de kengetallen gestaag dalen. 

 

Balanspositie per 31 december 2016 tot en met 2019 

  2016 2017 2018 2019 

Activa         

Materiële vaste activa 3.211.963 3.078.000 2.578.000 2.178.000 

Financiële vaste activa 24.750 0     

Vaste Activa 3.236.713 3.078.000 2.578.000 2.178.000 

         

Vorderingen  1.371.095 2.683.000 2.500.000 2.600.000 

Effecten  67.500 65.000 65.000 65.000 

Liquide middelen 6.309.261 5.846.000 6.353.000 6.546.000 

Vlottende activa 7.747.856 8.594.000 8.918.000 9.211.000 

         

Totale activa € 10.984.569 € 11.672.000 € 11.496.000 € 11.389.000 

         

Passiva          

Eigen vermogen 7.435.822 7.465.000 7.434.000 7.389.000 

Voorzieningen 1.101.998 1.212.000 1.562.000 1.750.000 

Langlopende schulden 0 0     

Kortlopende schulden 2.446.749 2.995.000 2.500.000 2.250.000 

         

Totale passiva € 10.984.569 € 11.672.000 € 11.496.000 € 11.389.000 
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Overzicht van ontwikkeling financiële kengetallen per 31 december 2016 tot en met 2019 

Financiële kengetallen signalering 2016 2017 2018 2019 

kapitalisatiefactor 40% 50% 55% 55% 56% 

solvabiliteit 1 < 30% 68% 64% 65% 65% 

solvabiliteit 2 < 30% 78% 74% 78% 80% 

liquiditeit (current ratio) < 1,0 3,2 2,9 3,6 4,1 

weerstandsvermogen 1 5% - 20% 21% 22% 26% 28% 

 

8.2 RISICOBEHEERSING 
 

Het College van Bestuur van Kans & Kleur is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersing en 

controlesystemen. Het maakt bij dit alles gebruik van verschillende instrumenten: 

 Bij de beleidsvorming en evaluatie maakt Kans & Kleur gebruik van de zogeheten Plan, Do, Check & 

Act-cyclus. Dit betekent onder andere dat Kans & Kleur beleidsplannen op gemeenschappelijk of op 

schoolniveau vertaalt in gedetailleerde begrotingen. De controller zorgt er vervolgens voor dat het 

College van Bestuur driemaandelijks een voortgangsrapportage krijgt zodat het realisatie en begroting 

kan vergelijken. Daarnaast vinden er minimaal 2 x per jaar afstemmingsgesprekken plaats tussen 

schooldirecteuren en het College van Bestuur. In die gesprekken wordt ook stil gestaan bij de 

begrotings- en rapportagecyclus, zodat niet alleen de financiële resultaten maar ook het financiële 

begrotings- en bewakingsproces blijvend aandacht krijgen.  

 Het treasurybeleid van Kans & Kleur en de voor treasury geldende takenverdeling, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Alle afspraken met 

betrekking tot administratieve organisatie en interne beheersing worden vastgelegd in een Handboek 

Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AO-IB). Het handboek beschrijft de belangrijkste 

processen en schept duidelijkheid over werkwijzen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en 

zorgt waar nodig en mogelijk voor functiescheiding. Delen van het handboek liggen reeds vast in 

afzonderlijke procedures. De accountant controleert de rechtmatigheid van onze bestedingen en stelt 

een verklaring op bij de jaarrekening. 

 Kans & Kleur kent een mandateringsregeling en heeft de verhoudingen tussen Raad van Toezicht, 

College van Bestuur, schooldirecties en andere organen vastgelegd in de statuten en een 

managementstatuut. 

 De relevante afspraken zijn vastgelegd in de Financiële Kaderafspraken Kans & Kleur. 

 

Voor de nabije toekomst houdt Kans & Kleur rekening met de volgende risico’s: 

 Het teruglopen van het leerlingaantal in Wijchen. Per school is de terugloop verschillend van aard, 

onder andere doordat ouders bewustere keuzes maken voor een bepaalde school gezien de wijk, 

schoolklimaat of onderwijsmethode. 

 Kans & Kleur heeft onder andere de volgende maatregelen benoemd: 

o In het financieel beleid is het uitgangspunt dat alle onderdelen de tering naar de nering zetten. 

o In de beleidsnotitie Naar een nieuwe balans is bepaald hoe met de daling van de 

leerlingenaantallen wordt omgegaan. 

o Diverse scholen voeren andere onderwijsconcepten in. 

 Een kwaliteitsrisico in het personeelsbestand. De vergrijzing binnen ons personeelsbestand neemt toe, 

er is krapte op de arbeidsmarkt en er is te weinig diversiteit in focus van de aanwezige 
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personeelsleden. Ook het landelijke beeld van weinig mannelijke leerkrachten is helaas binnen Wijchen 

actueel. 

 Kans & Kleur heeft in haar HRM beleid de professionalisering nader uitgewerkt en extra budget voor 

opleiding, professionalisering en teambuilding vrijgemaakt. Daarnaast bindt Kans & Kleur jonge 

talentvolle mensen aan zich door ze in vaste dienst te benoemen. Kans & Kleur houdt daarbij wel 

rekening met de toekomstige daling van het leerlingaantal.  

 De daling van de middelen voor het passend onderwijs. Uit de begroting 2017 blijkt dat het financieel 

moeilijk is om een sluitende begroting af te geven voor het speciale basisonderwijs. De specifieke 

problematiek in de doelgroep en groepssamenstelling is hier mede debet aan. Dit baart ons zorgen. De 

begroting van passend onderwijs zelf sluit met een gering positief saldo dat eigenlijk geen ruimte geeft 

om in structurele zin bij te dragen in verbetering daarvoor. Het positieve saldo is “gereserveerd” voor 

mogelijke bijzondere doelen in de nabije toekomst, zoals bijvoorbeeld de extra groep in schooljaar 

2016-2017 voor vluchtelingen. 

 Door de daling van het aantal leerlingen daalt de vraag naar ondersteuning en daarmee de inkomsten 

voor het onderwijszorgcentrum. Kans & Kleur bespreekt periodiek de inhoudelijke problematiek met de 

schooldirecteuren om de kwaliteit te borgen. 

 Een daling van de gemeentelijke subsidies. Hierbij wordt opgemerkt dat de huidige relatie met de 

gemeente goed is en meer gezamenlijk gekeken wordt naar mogelijkheden voor financiering. Kans & 

Kleur herijkt periodiek de diverse activiteiten om te beoordelen of deze nog kostendekkend zijn en 

indien de gemeentelijke subsidie wegvalt, of Kans & Kleur de benodigde extra bijdrage uit haar eigen 

middelen kan en wil uitgeven. Zo niet, dan worden de activiteiten beëindigd. 

 Toenemend risico op datalekken. Sinds 1 januari 2016 is Kans & Kleur verplicht direct een melding te 

doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In geval van een datalek 

krijgt Kans & Kleur een boete. Kans & Kleur heeft afspraken gemaakt met leveranciers en in de 

organisatie over de beveiliging van haar ict-omgeving, hoe omgegaan moet worden met gegevens en 

de toegang tot locaties.  

 

Tevens ziet Kans & Kleur een aantal kansen. Er is meer aandacht voor onderwijs op de centrale politieke 

agenda. Hoe dit uit gaat pakken na de eerstvolgende verkiezingen is nog wel de vraag natuurlijk. De 

professionalisering van de leerkracht krijgt meer aandacht. Door de overheid zijn middelen ter beschikking 

gesteld voor persoonlijke opleidingen (lerarenbeurs). Daarnaast heeft iedere medewerker een persoonlijk 

opleidingsbudget binnen Kans & Kleur en biedt Kans & Kleur een stichtingsbrede ontwikkelingsmogelijkheid. 

Intern is daardoor een toenemende opleidings- en/of ontwikkelingsbehoefte zichtbaar. Door de afname van het 

aantal leerlingen en de samenvoeging van scholen in het verleden is vrijwillige mobiliteit dichter bij de 

medewerkers komen te staan. 

 

8.3 SAMENWERKING 
 

Kans & Kleur participeert in een aantal samenwerkingsverbanden. Op basis van de wet Passend Onderwijs is 

Kans & Kleur verplicht deel te nemen aan Stromenland, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. 

Daarnaast neemt Kans & Kleur deel aan de Mosagroep, een shared service center voor de financiële en 

administratieve ondersteuning van schoolbesturen en in de Centrale Personeelsvoorziening Ingenium, een 

vervangerspool. In deze samenwerkingsverbanden deelt Kans & Kleur de verantwoordelijkheid voor de inhoud 

en de financiën met andere partijen. Mochten er in deze samenwerkingsverbanden tekorten ontstaan dan 

moeten deze naar rato van het leerlingaantal gedragen worden door de deelnemers. Kans & Kleur houdt bij 
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Stromenland via de stichtingsraad toezicht op het financiële beleid van het samenwerkingsverband. Bij de 

Mosagroep en de centrale personeelsvoorziening Ingenium is Kans & Kleur lid van de algemene 

ledenvergadering, het hoogste orgaan in het samenwerkingsverband. 

 

In 2016 hebben zich geen wijzigingen in bovenstaande voorgedaan. 
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9 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  
 

Toezichtkader 

In de uitoefening van het toezicht op de stichting en op het College van Bestuur, richt de Raad van Toezicht 

zich naar het belang van het openbaar, katholiek, bijzonder-neutraal en interconfessioneel primair onderwijs al 

dan niet gecombineerd in samenwerkingsscholen in Wijchen, alsmede naar het maatschappelijk belang. 

Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn in het bijzonder: 

 De strategische beleidsontwikkeling van de stichting;  

 Het stakeholdermanagement van de stichting waaronder de kwaliteit van de maatschappelijke 

verantwoording; 

 Het besturingsmodel en de besturingsfilosofie van de stichting; 

 Realisatie van goed onderwijs en het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een deugdelijk 

kwaliteitsbeleid; 

 Het bewaken van continuïteit van de stichting, onder meer uitgedrukt in aantallen leerlingen, 

medewerkers en financiën; 

 Het uitoefenen van goed werkgeverschap; 

 De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, zoals het 

risicomanagement, treasurybeleid en de planning- en controlcyclus; 

 Het rechtmatig bestuur en beheer van de stichting, waaronder de naleving van wettelijke verplichtingen 

en van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad alsmede naleving van de statuten en reglementen van 

de stichting; 

 De rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de 

middelen van de stichting. 

 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht van Kans & Kleur bestaat uit vijf personen, 3 mannen en 2 vrouwen. Ze zijn 

onafhankelijk van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur en van elkaar. De samenstelling van de Raad van 

Toezicht was per 31 december 2016:  

 De heer M. van Vliet (voorzitter) 

 De heer G. Gasseling, (vicevoorzitter) 

 De heer L. Heldens 

 Mevrouw D. Majoor 

 Mevrouw K. Vogel-Kiesling. 

De Raad van Toezicht heeft 3 vaste commissies:  

 Remuneratiecommissie 

o De heer L. Heldens, voorzitter 

o Mevrouw K. Vogel-Kiesling 

 Auditcommissie 

o De heer G. Gasseling, voorzitter 

o Mevrouw D. Majoor 

 Kwaliteitscommissie 

o Mevrouw D. Majoor, voorzitter  

o De heer L. Heldens  
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Hantering Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs  

Kans & Kleur is aangesloten bij de PO-raad en hanteert de code Goed Bestuur van het Primair Onderwijs. Kans 

& Kleur is tevens lid van de VTOI. De Raad van Toezicht houdt primair toezicht op de mate waarin het bestuur 

van Kans & Kleur en de gehele organisatie de kernopdracht, te weten het verzorgen van kwalitatief goed 

onderwijs, uitvoert en realiseert. Hiertoe heeft de Raad van Toezicht een Kwaliteitscommissie ingesteld. De 

taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en 

het Toezichtplan van Kans & Kleur. Op basis van het Toezichtplan en het daarin opgenomen informatiestatuut 

legt het College van Bestuur intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de GMR en de directeuren. De 

Raad van Toezicht laat zich niet alleen informeren door het College van Bestuur maar laat zich ook gedurende 

het jaar breed informeren door twee werkbezoeken op scholen, een gesprek met een afvaardiging van de GMR 

en een gesprek met de wethouder van Onderwijs van de gemeente Wijchen. Daarnaast ontvangt de Raad de 

verslagen van de bijeenkomsten van de Maatschappelijke Raad van Kans & Kleur. De taken en bevoegdheden 

en aandachtspunten van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het toezichtplan van Kans & 

Kleur. Daarin zijn ook de inrichting en functioneren van de Raad van Toezicht opgenomen. Voor de werving van 

de voorzitter en de leden van de raad zijn profielen opgesteld en openbaar gemaakt. De taken 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn omschreven. De zittingstermijn is vastgesteld in de statuten. De 

Raad van Toezicht van Kans & Kleur treedt als eenheid naar buiten. De Raad van Toezicht neemt 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren en evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. 

De Raad van Toezicht verantwoordt haar functioneren in dit hoofdstuk van het Bestuursverslag van Kans & 

Kleur. In de statuten en het toezichtplan van Kans & Kleur is de onafhankelijkheid van de leden van de Raad 

van Toezicht vastgelegd. De vergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht is conform de 

richtlijnen van de PO-raad. Deze vergoedingen zijn opgenomen in de jaarrekening van Kans & Kleur.  

 

Activiteiten van de Raad van Toezicht in 2016  

De Raad van Toezicht heeft op 22 februari 2017 zijn functioneren in 216 geëvalueerd (artikel 23 Code). De 

Raad vervult de rollen werkgever, toezichthouder en adviseur.  

De Raad van Toezicht heeft in 2016 6 maal vergaderd en is eenmaal bijeen geweest om haar functioneren in 

2015 te evalueren. De Raad van Toezicht heeft 2 werkbezoeken afgelegd. Tijdens één van de werkbezoeken is 

er een overleg geweest met de leden van het presidium van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben in aanwezigheid van het College van 

Bestuur een gesprek gehad met de wethouder van onderwijs van de gemeente Wijchen.  

De Raad kent drie commissies: een auditcommissie, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie.  

De auditcommissie heeft in 2016 5 maal overleg gevoerd met het College van Bestuur. Onderwerpen van 

bespreking waren:  

 Begroting 2016 

 4e Kwartaalrapportage 2015 

 Jaarrekening 2015 

 1e Kwartaalrapportage 2016 

 2e Kwartaalrapportage 2016 

 3e Kwartaalrapportage 2016 

De kwaliteitscommissie heeft in 2016 driemaal overleg gevoerd met het College van Bestuur. Onderwerpen van 

bespreking waren:  

 Professionaliseringsbeleid 

 Evaluatie uitvoeringsplan gemeenschappelijk beleid 2015-2016  

 Uitvoeringsplan Gemeenschappelijk Beleid 2016-2017 

 Onderwijsrapportage 2015-2016 



Bestuursverslag 2016 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 52 

 

 

De remuneratiecommissie heeft in 2016 met het College van Bestuur een ambitiegesprek, een 

functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek gevoerd.  

 

Professionalisering Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht heeft in 2016 geen gemeenschappelijke professionaliseringsactiviteiten gevolgd. Tijdens 

de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft de Raad op basis van artikelen uit de vakliteratuur van 

gedachten gewisseld over de volgende thema’s:  

 Van toezicht op bestuur naar toezicht op besturing; 

 Regionale samenwerkingsverbanden en toezicht; 

 Besturen van autonomie. 

Daarnaast hebben individuele leden scholingen gevolgd over toezichthouden in het onderwijs en hebben leden 

congressen voor toezichthouders bezocht.  

 

Besluiten Raad van Toezicht 2016 

De Raad is in 2016 zes keer in vergadering bijeen geweest. Bij iedere vergadering is het College van Bestuur 

het eerste gedeelte van de vergadering niet aanwezig geweest en bij het tweede deel wel. In zijn 

bijeenkomsten zijn de onderstaande besluiten genomen: 

 Vaststelling jaarverslag en evaluatie Raad van Toezicht 2015;  

 Beëindiging contract externe accountant DVE d.d. 21 november 2016; 

 Aanwijzing Van Ree als externe accountant voor de controle van de jaarrekening 2016 d.d. 21 

november 2016. 

 Verhogen van salaris van mevrouw H.G. Biemond van trede 4 naar trede 5 d.d. 21 november 2016. 

 

Goedkeuring door de Raad van Toezicht 2016 

De Raad heeft de volgende voorgenomen besluiten van het College van Bestuur goedgekeurd: 

 Begroting 2016 d.d. 18 januari 2016; 

 Bestuursverslag 2015 inclusief jaarrekening d.d. 20 juni 2016; 

 Bijgestelde begroting 2016 d.d. 26 september 2016;  

 Treasurystatuut 2016; 

 

Informatie aan de Raad van Toezicht 2016 

In het informatiestatuut dat als bijlage is opgenomen in het Toezichtplan is vastgelegd over welke onderwerpen 

het College van Bestuur de Raad van Toezicht wanneer informeert. De informatievoorziening vanuit het College 

van Bestuur verloopt prima. In 2016 heeft de Raad van Toezicht zich over de volgende onderwerpen laten 

informeren door het College van Bestuur:  

 Meerjarenbegroting 2016-2018; 

 Veiligheidsbeleid en –bewaking 2015;  

 Treasuryplan 2016; 

 Uitspraken van de landelijke klachtencommissie; 

 Sociaal Jaarverslag 2015; 

 Bestuursformatieplan 2016-2017; 

 Gemeenschappelijk beleid bij Kans & Kleur, planning voor 2016-2017 en evaluatie 2015-2016; 

 Ondersteuningsagenda Wijchen Passend Onderwijs 2016-2017; 

 Onderwijsrapportage 2015-2016; 
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 Rapporten van de inspectie van het onderwijs; 

 Kwartaalrapportages financiën; 

Daarnaast geeft het College van Bestuur iedere vergadering een early-warningrapportage. De onderwerpen van 

de early warning zijn vastgelegd in het informatiestatuut van Kans & Kleur.  

 

Eigen functioneren Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht vindt dat de Raad in 2016 als team goed gefunctioneerd heeft. De Raad van Toezicht 

vormt een geheel en spreekt met één mond. De Raad geeft invulling aan de verschillende rollen en hanteert de 

scheiding tussen de rol van de bestuurder en toezichthouder goed. De Raad van Toezicht heeft voor april 2017 

een workshop over de rol als werkgever ingepland met een externe. De Raad van Toezicht vindt de relatie 

tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder goed. De Raad wordt goed geïnformeerd door het College van 

Bestuur.  

 

April 2017 

Namens de Raad van Toezicht van Kans & Kleur 

Mr. drs. ing. M. van Vliet, Voorzitter Raad van Toezicht 
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Bijlage 1: Overzicht van nevenfuncties Raad van Toezicht en College van Bestuur 

 

Raad van Toezicht situatie op 31 december 2016 

Naam:  De heer Mr. Drs. Ing. M. van Vliet, Voorzitter Raad van Toezicht Kans & Kleur 

Geboortejaar: 1967 

Datum benoeming: 27 april 2011 

Hoofdfuncties: Gemeentesecretaris / algemeen directeur Gemeente Vlissingen 

Nevenfuncties: Lid commissie Bezwaarschriften Gemeente Leidschendam-Voorburg 

 Lid Raad van Toezicht Park Zuiderhout 

 Plaatsvervangend voorzitter Rekenkamer Gemeente Spijkenisse 

 Directeur/eigenaar M. van Vliet Consulting BV 

 Bestuurslid Dataland 

  

Naam:  De heer G.J. Gasseling QC, Vicevoorzitter Raad van Toezicht Kans & Kleur 

Geboortejaar: 1949 

Datum benoeming: 27 april 2011 

Hoofdfuncties: Eigenaar adviesbureau Ger Gasseling Advies 

Nevenfuncties: Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Oeverwal 

 Lid van de Bondsraad van de ANWB en voorzitter afdeling Gelderland 

 Lid adviescommissie Solidair Toeslagdepot Achmea 

  

Naam:  De heer L. A. Heldens, lid Raad van Toezicht Kans & Kleur 

Geboortejaar: 1955 

Datum benoeming: 1 september 2014 

Hoofdfuncties: 
Ambulant hulpverlener, specialistisch ambulant (24 uur) Bemiddeling 

echtscheiding en begeleiding omgangshuis Combinatie Jeugdzorg. 

 
Coördinator begeleide omgangsregeling Humanitas regio Noord Midden Limburg 

en Rivierengebied.  

Nevenfuncties: 
Plaatsvervangend voorzitter/lid van de klachtenadviescommissie ongewenste 

omgangsvormen bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg onderdeel Brandweer 

 
Onafhankelijk meldpunt voor discriminatie of ongelijke behandeling Gemeente 

Venray 

 Voorzitter externe klachtencommissie Politie Eenheid Limburg. 

 Lid klachtencommissie van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 

 
Plaatsvervangend lid klachtencommissie ongewenste Omgangsvormen bij 

Windesheim Hogeschool Zwolle.  

 
Mediator, gecertificeerd bij RVM ( Raad van Mediators) en ADR (International 

Associate Certified Mediator) 

  

Naam:  Mevrouw Dr. D.J.M. Majoor  

Geboortejaar: 1969 

Datum benoeming: 28 september 2015  

Hoofdfuncties: Directeur academie voor pedagogisch onderwijs, Hogeschool Avans, Breda  

Nevenfuncties: -- 
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Naam:  Mevrouw Drs. K. Vogel-Kiesling 

Geboortejaar: 1966  

Datum benoeming: 27 april 2015 

Hoofdfuncties: Manager Beleid & Advies KION, Nijmegen  

Nevenfuncties:  -- 

 

 

College van Bestuur situatie op 31 december 2016 

Naam:  Mevrouw Drs. H.G. Biemond 

Geboortejaar: 1964 

Datum indiensttreding: 1 oktober 2008 

Hoofdfuncties: Voorzitter College van Bestuur Kans & Kleur 

Nevenfuncties: 

Lid bestuur Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Stromenland, 

Nijmegen 

 Voorzitter bestuur Stichting De 1e Vrije Peuterspeelzaal De Blokhut, Wijchen 

 Lid College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Cuijk 

 Adviserend lid Kerkenraad, Protestantse Gemeente Cuijk 

 

 


