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VOORWOORD   
 
Het kalenderjaar 2020 is voor Kans & Kleur een roerig jaar geweest. In maart 2020 kwam het fysieke onderwijs 

tot stilstand en werd het afstandsonderwijs geïntroduceerd als gevolg van de coronapandemie. Een voor velen 

hele nieuwe onderwijservaring. In een relatief korte periode is Kans & Kleur erin geslaagd om het merendeel 

van haar leerlingen onderwijs op afstand te bieden. Een ongelofelijke prestaties van leerkrachten, 

ondersteuners, directeuren, ouders en met name leerlingen. 

Op zich is er geen aanleiding te denken dat een periode minder intensief onderwijs zal uitmonden in een 

algehele daling van het niveau van leerlingen. Een belangrijke kanttekening is echter dat leerlingen verschillen 

in de mate waarin hun leerontwikkeling afhankelijk is van de input die ze krijgen op school of in het aanvullend 

onderwijs. Sommige leerlingen krijgen thuis een rijk taalaanbod, zijn er boeken en digitale middelen aanwezig 

die hun ontwikkeling kunnen ondersteunen, er is rust en ruimte in huis om schoolwerk te maken en zijn hun 

ouders voldoende bekend met het Nederlandse onderwijs om ze thuis te ondersteunen in hun leerproces. Zulke 

leerlingen blijven in de thuisomgeving vooruitgang boeken, ook wanneer de school een tijdje gesloten is. 

Voor andere leerlingen zijn deze voorzieningen thuis in mindere mate of helemaal niet aanwezig. Zulke 

leerlingen zijn voor hun leerontwikkeling meer afhankelijk van de school, de bibliotheek, het buurthuis, het 

huiswerkbegeleidingsinstituut, buren, vrienden of andere familie die kan helpen bij hun schoolwerk. Daar 

konden ze nu ook niet naar toe. 

 

Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 is er een bestuurswisseling geweest. Kort na het aantreden van de 

nieuwe bestuurder werd duidelijk dat de eerder verwachte uitstroom van personeel niet was gerealiseerd. 

Daardoor had Kans & Kleur teveel medewerkers in dienst bij het begin van het schooljaar 2020/2021 en waren 

baten en lasten niet in evenwicht. Kans & Kleur leed maandelijks een verlies. Dit feit en de communicatie 

daarover heeft binnen Kans & Kleur tot veel onrust gezorgd in alle geledingen. Over de uitvoering van deze 

reductieopdracht is verschil van menig ontstaan tussen de Raad van Toezicht en de nieuwe bestuurder. 

Uiteindelijk is na goed overleg besloten om uit elkaar te gaan. 

 

Kortom; 2020 is een heftig jaar geweest voor een ieder binnen Kans & Kleur. Een jaar waar, los van alle 

corona- en bestuurlijke drukte, de focus steeds gericht is gebleven op het primaire proces “het onderwijs”, het 

verzorgen van goed onderwijs! En dat is een groot compliment aan allen binnen deze prachtige organisatie. 

 

Jan Winters MEM 

Mei 2021 
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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 je plezier 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.  
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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 

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 Wij leren samen, wij werken samen op basis van de interne 

analyse de volgende prioriteit voor de beleidsperiode 2019-2023 geformuleerd:  

 Wij borgen kwaliteit.  

 

Wij borgen kwaliteit is uitgewerkt in de volgende doelen 

 

Doelen voor leerlingen 

 Leerlingen beheersen aan het eind van de basisschool op hun niveau (denk)vaardigheden 

zoals ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit en 

beschikken over sociale competenties zoals samenwerking, communicatie, sociale 

vaardigheden en culturele sensitiviteit. 

 Aan het eind van de basisschoolperiode beheerst 90% van de leerlingen het 1F-niveau op het 

gebied van lezen, taalverzorging en rekenen en 65% van de leerlingen het 2F/1S-niveau (de 

landelijke norm is respectievelijk 85% en 65%).  

 

Doelen voor medewerkers 

 Medewerkers verzorgen onderwijs dat voldoet aan de proceskwaliteit zoals de eigen school dit 

gedefinieerd heeft. 

 Medewerkers spreken elkaar aan op de proceskwaliteit van het onderwijs.  

 

Doelen voor de organisatie  

 Scholen bieden samen met anderen passend onderwijs- en zorgarrangementen voor 

leerlingen met specifieke behoeften.  

 Scholen hebben de proceskwaliteit gedefinieerd in een pedagogische en didactische huisstijl 

van de school.  

 Kans & Kleur biedt medewerkers mogelijkheden tot formeel en informeel leren en scholen 

stellen hiertoe een professionaliseringsplan op. 

 Kans & Kleur besteedt haar middelen doelmatig, dat wil zeggen ten behoeve van de kwaliteit 

van het onderwijs.  
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Op basis van de omgevingsverkenning heeft Kans & Kleur in haar strategisch beleidsplan Wij leren samen, wij 

werken samen vier richtinggevende uitspraken geformuleerd, die uitgewerkt zijn in doelen voor de leerlingen, 

de medewerkers en de organisatie.  

 

 

 

 

Doelen voor leerlingen  

 Leerlingen benutten, ongeacht hun achtergrond, hun talent optimaal.  

 Leerlingen kunnen en willen samen spelen en werken met alle kinderen. 

 Leerlingen zijn algemeen ontwikkeld, ervaren leesplezier en beschikken over een grote 

woordenschat. 

 Leerlingen beschikken over sociale competenties zoals samenwerking, communicatie, sociale 

vaardigheden en culturele sensitiviteit. 

 

Doelen voor medewerkers 

 Medewerkers hebben hoge verwachtingen van leerlingen en stellen hoge doelen.  

 Medewerkers hebben inzicht in mechanismen van achterstelling.  

 Medewerkers behandelen ouders en leerlingen met respect.  

 

Doelen voor de organisatie  

 De school sluit bij de basisvaardigheden aan op de ontwikkeling van de individuele leerling op 

de leerlijn. 

 De school werkt samen met ouders aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind.  

 Kans & Kleur streeft samen met de kinderopvang naar integrale kindcentra.  

 De school neemt als organisatie de verantwoordelijkheid voor het schooladvies en het 

schooladvies komt derhalve op basis van een gedachtewisseling tussen tenminste 3 

professionals (leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders) tot stand.  

 De school stimuleert ouders een bijdrage te leveren aan de leerontwikkeling van hun kind en 

aan de ontwikkeling van de school. 

 

 

 

 

 

Doelen voor leerlingen 

 Leerlingen ontwikkelen zich tot mondige1 mensen die achter hun morele oordelen kunnen 

staan.  

 Leerlingen ontwikkelen zich tot volwassenen die een actieve rol spelen in de eigen 

leefomgeving en in de samenleving. 

 Leerlingen ontwikkelen zich tot volwassenen die sociaal redzaam zijn.  

 Leerlingen durven te kiezen.  

 

 

 
1 Met mondig wordt hier bedoeld in staat om te zeggen wat je vindt en wilt. 

WIJ LEREN SAMEN LEVEN  

WIJ LEREN ZELF VERANTWOORDELIJKHEID 
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Doelen voor medewerkers 

 Medewerkers stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen door zelfstandig 

werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren en vertrouwen de regie voor het eigen 

leerproces steeds meer toe aan leerlingen.   

 Medewerkers durven fouten te maken en daarop open te reflecteren.  

 Medewerkers vervullen een voorbeeldrol voor leerlingen als burgers die zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor hun werk, hun leven en hun omgeving.  

 Medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling en 

duurzame inzetbaarheid.  

 

Doelen voor de organisatie 

 Scholen bevorderen het zelfverantwoordelijk leren van leerlingen.  

 Medewerkers ervaren steun van de leidinggevende voor hun professionele ontwikkeling en 

duurzame inzetbaarheid.  

 Scholen expliciteren en onderhouden hun onderwijsconcept. 

 Scholen bieden leerlingen en medewerkers een veilig en voorspelbaar leer- en werkklimaat. 

 Scholen bieden leerlingen een brede oriëntatie op toekomstmogelijkheden.  

 Kans & Kleur biedt een werkcontext waar fouten maken mag en waar medewerkers daar open 

op reflecteren. 

 Kans & Kleur werkt decentraal tenzij er meerwaarde is in een centrale aanpak. De 

schoolleiding is integraal verantwoordelijk voor de school.  

 

 

 

 

 

Doelen voor leerlingen 

 Leerlingen beheersen aan het eind van de basisschool op hun niveau (denk)vaardigheden 

zoals ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit.  

 Leerlingen ontwikkelen een moreel kompas.  

 Leerlingen reflecteren op hun leren, denken en doen. 

 

Doelen voor medewerkers 

 Medewerkers vervullen een voorbeeldrol als het gaat om moreel leiderschap en ethisch 

handelen.  

 Medewerkers reflecteren op hun denken en handelen.  

 Medewerkers durven aan te geven als opgaven te complex worden en zij externe expertise 

nodig hebben. 

 

Doelen voor de organisatie  

 De scholen beschikken over de faciliteiten om toekomstbestendig onderwijs te geven.  

 Kans & Kleur nodigt samenwerkingspartners uit kritisch mee te denken over de ontwikkeling 

van de organisatie.  

 

 

WIJ LEREN KRITISCH DENKEN 
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Doelen voor leerlingen 

 Leerlingen spelen, leren en werken met plezier met elkaar.  

 Leerlingen ervaren continuïteit in hun dag door afstemming tussen onderwijs en opvang.   

 

Doelen voor medewerkers 

 Medewerkers leren en werken met plezier met elkaar. 

 Medewerkers voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen van de school en 

bieden elkaar steun in het werk.  

 Medewerkers voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een prettig werkklimaat.  

 Vakbekwame medewerkers begeleiden studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs 

volgens de kwaliteitscriteria.  

 Leidinggevenden stimuleren medewerkers in hun professionele ontwikkeling.  

 

Doelen voor de organisatie 

 Scholen van Kans & Kleur voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen van 

Wijchen.  

 Kans & Kleur heeft aandacht voor de medewerkers als professional en als mens.  

 Kans & Kleur biedt aspirant-leerkrachten een goede praktijkopleiding.  

 Kans & Kleur is een aantrekkelijke werkgever. 

  

WIJ LEREN WERKEN MET 
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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 14 scholen voor primair onderwijs. Acht 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 13 basisscholen en één school voor speciaal 

basisonderwijs. Kans & Kleur heeft 9 katholieke scholen, 2 openbare scholen, 2 samenwerkingsscholen en 1 

interconfessionele school. Eén openbare school in Wijchen is een Jenaplanschool, een katholieke school in 

Niftrik is een Dalton school en één openbare school heeft naast het leerstofjaarklassensysteem ook een 

Montessori-stroom binnen de school.  

 

Scholen van Kans & Kleur per 1 oktober 2020 

Schoolnaam Plaats  Denominatie Concept 

Antonius Alverna Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

SBO De Bolster Wijchen Katholiek Teamonderwijs in units 

Buizerd Wijchen Openbaar Jenaplan 

Heilig Hart Hernen Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Jan Baptist Batenburg Katholiek Leerstofjaarklassensysteem 

Jozef Niftrik Katholiek Dalton 

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 Teamonderwijs in clusters  

Zuiderpad Wijchen Samenwerkingsschool Leerstofjaarklassensysteem 

 

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. Kans & Kleur heeft geen scholen voor speciaal onderwijs. 
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2.2 DE LEERLINGEN 
 

Op 1 oktober 2020 verzorgen de scholen van Kans & Kleur onderwijs aan 3192 leerlingen. Honderdvijfenveertig 

(145) leerlingen hiervan volgen speciaal basisonderwijs op de Bolster. 

 

Aantal leerlingen per school per 1 oktober 2020 

Schoolnaam Plaats  Aantal leerlingen 

Antonius Alverna 113 

Bolster (sbo) Wijchen 145 

Buizerd Wijchen 348 

Heilig Hart Hernen 52 

St. Jan Baptist Batenburg 45 

St. Jozef Niftrik 30 

Paschalis Wijchen 315 

Paulus Wijchen 241 

Roncalli Balgoij 56 

Speelhoeve Wijchen 389 

Trinoom Wijchen 803 

Viersprong Wijchen 228 

Wingerd Bergharen 95 

Zuiderpad Wijchen 332 
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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 vindt het belangrijk dat ouders kunnen 

kiezen als zij een school voor hun kinderen zoeken. Dit betekent dat de scholen binnen 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 heer M. van der Vlies is per 16 

april 2019 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer B. Gerritsma is per  

16 april 2019 benoemd als lid van de Raad van Toezicht en als voorzitter van de auditcommissie. De 

samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2020 was:  

 De heer drs. G.B. van der Vlies (voorzitter); 

 Mevrouw dr. D.J.M. Majoor (vicevoorzitter); 

 De heer N.J. Gerritsma MSc; 

 De heer mr. F. van Rhoon; 

 Mevrouw drs. 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 (periode 1 januari – 31 juli 2020) 

 Mevrouw. I. Nelissen (periode 1 augustus – 31 december 2020) 

 

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

medewerkers HRM en een concerncontroller. Daarnaast is Kans & Kleur in 2020 lid van de Mosagroep, een 

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

administratie.  
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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 31 december 2020 10 schooldirecteuren. Eén 

schooldirecteur is verantwoordelijk voor de vier scholen die onder de kleine scholentoeslag vallen.  

Van de schooldirecteuren was op 31 december 2020 30% man en 70% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de 

schooldirecteuren was 53 jaar. 

 

Overzicht van schooldirecteuren per 31 december 2020 

Schoolnaam Plaats  Geslacht Leeftijd 

Antonius Alverna Vrouw 40 

Bolster Wijchen Vrouw 52 

Buizerd Wijchen Man 49 

Heilig Hart Hernen Vrouw 61 

Jan Baptist Batenburg Vrouw  Zie Heilig Hart 

Jozef Niftrik Vrouw Zie Heilig Hart 

Paschalis Wijchen Vrouw 48 

Paulus Wijchen Vrouw 43 

Roncalli Balgoij Vrouw Zie Heilig Hart 

Speelhoeve Wijchen Vrouw 57 

Trinoom Wijchen Man 64 

Viersprong Wijchen Vrouw 53 

Wingerd Bergharen Vrouw Zie Bolster 

Zuiderpad Wijchen Man 64 

 

 

Organogram 
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3.2 SAMENSTELLING PERSONEELSBESTAND 
 

Aantallen, werktijdfactoren, leeftijdscategorie en geslacht 
 

Personeelsaantallen en werktijdfactoren per leeftijdscategorie op 31 december 2020 

Leeftijd  Aantal 

mws 

WTF 

20/24 12 10,00 

25/29 42 35,77 

30/34 37 27,58 

35/39 61 40,73 

40/44 49 33,81 

45/49 42 30,45 

50/54 34 23,16 

55/59 44 31,58 

60/64 48 35,91 

>= 65 10 5,05 

Totaal 379 274,05  

  
Binnen Kans & Kleur was in het verleden sprake van disbalans tussen de diverse leeftijdscategorieën. Er was 

sprake van vergrijzing. Door uitstroom van veelal oudere medewerkers en instroom van jongere medewerkers 

neemt deze disbalans de afgelopen 3 jaren snel en steeds verder af. De leeftijdsopbouw binnen Kans & Kleur 

laat een steeds gelijkmatiger beeld zien. In 2020 was 36% van de medewerkers 50 jaar of ouder. In 2018 was 

dit 44%, in 2014 was dit nog ruim 50%. Door de uitstroom van een grotere groep pensioengerechtigde 

medewerkers zal deze ontwikkeling zich de komende jaren naar verwachting verder doorzetten.  

 

Ten opzichte van 2019 is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen binnen Kans & Kleur nagenoeg 

gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. Van alle medewerkers is 15,9% man (n=59) en 84,1% vrouw (n=312). 

De verdeling tussen man en vrouw is kenmerkend voor het hele primair onderwijs in Nederland.  

 

Ruim 55% van de mannen werkt fulltime. Zij representeren in totaal bijna 12% van de totale 

personeelsomvang. Bijna 15% van de vrouwen werkt fulltime.  

 

Verhouding fulltime/parttime bij Kans & Kleur op 31 december 2020 
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Opleidingsniveau van medewerkers  
In 2020 heeft er geen vlootschouw plaatsgevonden, waardoor er geen actuele gegevens beschikbaar zijn van 

het opleidingsniveau van de medewerkers van Kans & Kleur. Het is niet bekend of het streefpercentage van 

30% aan medewerkers dat een universitaire bachelor, HBO- of universitaire masteropleiding heeft afgerond, 

actief is nagestreefd in 2020 of is bereikt. 

 

Opleidingsniveau (master, post-HBO) 

 

 

Bekwaamheidsniveau leraren  
Bij de vlootschouw 2019 is gekeken naar het bekwaamheidsniveau van de medewerkers. Dit jaar had het 

onderzoek niet langer focus op de beoordelingssystematiek vanuit de gesprekkencyclus, maar op de 

bekwaamheidsniveaus van leraren. Uit het vlootschouwonderzoek blijkt dat 233 leraren (79%) van Kans & 

Kleur functioneren op vakbekwaam niveau. Tweeënveertig leraren (14%) functioneren op basis bekwaam 

niveau. Vijftien leraren (5%) functioneren op start bekwaam niveau.  

 

 

 

Kans & Kleur is van plan voor 2021 middels een vlootschouw de balans op te maken van het personeelsbestand 

en te sturen op ontwikkeling die eer doet aan de visie van de school en aan de individuele en collectieve 

kwaliteiten van de medewerkers. Ook Artikel 9.10 inzake loopbaanontwikkeling en vakbekwaamheid is in de 

meest recente versie van de CAO vervallen.  

Ja HBO 
master; 

40
leraren; 

14%

Ja 
Universit

aire 
master; 

9 leraren; 
3%

Nee; 
239 leraren; 81%

Mee 
bezig; 

5 leraren; 
2%

MASTEROPLEIDING (N=293)

Vakbekwaam; 
233 leraren 79,3%

Basisbekwaam;
42 leraren 14,3%

Startbekwaam;
15 leraren 5,1%

Niet bekend;
4 leraren 1,4%

TOTAAL BEKWAAMHEIDSNIVEAU LERAREN (N=294)

Ja; 
58 leraren; 21%

Nee; 
216 leraren; 78%

Mee bezig; 
4 leraren; 1%

POST HBO OPLEIDING (N=278)
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3.3 CORONAVIRUS, DUURZAME INZETBAARHEID, GEZONDHEID EN VERZUIM  
 

Coronabeleid 
De impact van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus is groot. Ook van het primair onderwijs is de 

afgelopen maanden veel gevraagd. Vanaf 16 maart 2020 werd onderwijs op afstand geboden om verspreiding 

van het virus te voorkomen. Het werk van onze medewerkers is in deze periode ingrijpend veranderd. 

 

De transitie naar (digitaal) onderwijs op afstand, vraagt een hoge mate van flexibiliteit en creativiteit. Tevens is 

er in samenwerking met De eerste stap, opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen opgestart, met 

als doel de zorgcapaciteit te maximaliseren en is er in de zomervakantie extra onderwijs aangeboden. 

Niet in de laatste plaats zijn er zorgen over de eigen gezondheid en dat van de naaste familie en gezinsleden. 

Kans & Kleur heeft medewerkers met kwetsbare gezinsleden of een kwetsbare gezondheid en acht het van 

belang de kans dat medewerkers, hun kwetsbare collega’s of familieleden blootgesteld worden aan besmetting, 

tot het minimum te beperken. 

 

Kans & Kleur verwachtte van medewerkers met kwetsbare gezinsleden niet dat zij naar de scholen zouden 

komen. Aansluitend hanteerde Kans & Kleur de volgende kaders voor het vormgeven van de werkzaamheden: 

 Medewerkers geven hun werkzaamheden voor de leerlingen vorm op de schoollocatie of op afstand, 

met inachtneming van het protocol; 

 Medewerkers met klachten blijven thuis en kunnen totdat ze meer dan 24-uur klachtenvrij zijn, 

afhankelijk van de omstandigheden werkzaamheden uitvoeren die niet plaatsgebonden zijn; 

 Medewerkers die te ziek zijn om te werken, zijn ziek en worden ziekgemeld. Als ze meer dan 24-uur 

klachtenvrij zijn, vindt er overleg plaats over de wijze van hervatting van de werkzaamheden; 

 Alle medewerkers zijn in staat om in gesprek met de bedrijfsarts hun vragen en zorgen bespreekbaar 

te maken en zodra mogelijk, een coronatest bij de GGD aan te vragen. 

Of een medewerker in een dergelijke situatie verkeerde, was ter beoordeling van de medewerker zelf. 

 

Met de bedrijfsarts is veelvuldig overleg gevoerd om vast te stellen of de zorgen van de medewerkers waren 

gebaseerd op medische gronden of gevoelens van angst. De bedrijfsarts adviseerde in die gevallen de 

directeuren om grenzen te stellen aan de termijn van het werken op afstand van de leerlingen om te 

voorkomen dat er precedenten zouden ontstaan.  

 

Coronacijfers 
Ten tijde van de eerste golf was er nog geen sprake van een duidelijk testbeleid of registratie van ziekte door 

corona. Gezien de beperkte beïnvloedingsmaatregelen van corona gerelateerd verzuim en de focus op onze 

primaire taak en maatschappelijke verantwoordelijkheid, is er toen geen strikte administratie bijgehouden van 

corona gerelateerd verzuim. Onder corona gerelateerd verzuim worden zowel preventief thuis met lichte 

klachten, al dan niet in afwachting van een negatief testresultaat, een feitelijke besmetting met het 

coronavirus, als verplichte quarantaine vanwege contact met een besmet persoon bedoeld. Vanaf 30 juni 2020 

was het mogelijk preventieve afwezigheid in verband met Corona vast te leggen in het personeelssysteem. 

 

Een beperkte registratie laat onverlet dat er medewerkers zijn uitgevallen met corona gerelateerde klachten en 

niet inzetbaar waren voor werk. In schooljaar 2019-2020 werden 3 medewerkers langdurig ziek, welke op 31 

december 2020 nog niet inzetbaar zijn voor eigen of aangepast werk. Op 31 december 2020 zijn in totaal 10 

corona gerelateerde verzuimmeldingen geregistreerd, waarvan 2 met een middellange verzuimduur (langer dan 

42 dagen) en 3 met een verzuimduur van meer dan 42 dagen. 
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Overzicht corona gerelateerde afwezigheid: positief getest op corona, preventief thuis 

 

 

Gezondheid en verzuim 
Het verzuimpercentage binnen Kans & Kleur is in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 en ligt met 6,9% in 

november en 9,0% in december ver boven het landelijk verzuimcijfer. De landelijke gegevens van 2019 uit het 

rapport van DUO laten een verzuimgemiddelde van 5,8% zien. 

 

Het coronavirus heeft in beperkte mate een directe invloed op het toenemende cijfer. Indirect zijn de gevolgen 

beter zichtbaar. Corona en de overbelasting van de zorg leidt ertoe dat medewerkers worden geconfronteerd 

met langere wachttijden in de zorg. Casuïstiek die gebaat is bij een medische interventie, zoals een operatie of 

behandeling door een specialist loopt vertraging op. Dat gegeven is te herleiden aan de verzuimduur en de 

verzuimfrequentie. Medewerkers hebben zich minder vaak ziekgemeld, maar de gemiddelde verzuimduur is 

gestegen van 18 naar 30 dagen. 

 

Er is geen direct verband tussen de mentale belastbaarheid van medewerkers van Kans & Kleur en het 

coronavirus, zoals de impact van het ineens noodgedwongen vanuit huis werken, met een gewijzigde werk en 

privé balans. Signalen van overbelasting, fysiek of mentaal worden door medewerker en leidinggevende 

besproken en wanneer nodig preventief in samenspraak met de arbeidsdeskundige. 

 

In het sociaal medisch teamoverleg hebben directeur, HRM Professional, bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige 

aandacht voor het verzuim van individuele medewerkers. Het verzuimspreekuur en het sociaal medisch 

teamoverleg hebben met name telefonisch en online plaatsgevonden. Waarbij er ook gelegenheid is corona 

gerelateerde vragen of casuïstiek te bespreken. 

 

Eigen Risicodragerschap 
Kans & Kleur is per 1 januari 2018 Eigen Risicodrager geworden in het kader van het ziekteverzuim. Het Eigen 

Risicodragerschap heeft geleid tot een hogere flexibiliteit bij inzet van vervangingen en een verlaging van de 

administratieve last. Het biedt Kans & Kleur de mogelijkheid zowel het professioneel handelen in het kader van 

het ziekteverzuim als het kostenbewustzijn nog verder te vergroten. In 2020 is het eigen risicodragerschap 

geëvalueerd in verband met het oplopende ziekteverzuimpercentage. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot 

herverzekering. In 2021 wordt de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage gemonitord en worden 

eventuele bijstellingsacties uitgezet.  
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Werkdrukverlaging 
Een té hoge werkdruk beïnvloedt de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de kwaliteit van onderwijs en 

mogelijk het verzuim van medewerkers. De rijksoverheid heeft voor 2020 aan Kans & Kleur voor het bedrag 

van € 787.153 werkdruk verlagende middelen verstrekt. Daarnaast heeft Kans & Kleur uit de eigen reserve in 

2020 een bedrag van € 494.273 ter beschikking gesteld voor het verlagen van de werkdruk. Elk schoolteam 

heeft een plan gemaakt hoe zij deze gelden in wil zetten. Kans & Kleur heeft voor dit plan de volgende kaders 

meegegeven: 

 De schoolleiding moet het plan voor de inzet van werkdruk verlagende middelen in overleg en met 

instemming van het schoolteam opstellen; 

 De school moet de indeling van de groepen op basis van de basisbekostiging kunnen realiseren. De 

werkdruk verlagende middelen mogen niet voor klassenverkleining ingezet worden; 

 Door inzet van extra formatie gaat Kans & Kleur verplichtingen aan met nieuwe medewerkers. De 

school moet deze extra verplichtingen in de toekomst waarmaken. 

 

Scholen van kans & Kleur hebben de werkdruk verlagende middelen vooral ingezet voor extra formatie 

zoals inzet van vakdocenten bewegingsonderwijs, onderwijsassistenten als extra inzet in het primaire 

proces en ambulante tijd voor groepsleerkrachten voor planning en evaluatie van het onderwijs en de 

basisondersteuning. 

 

 

 



Bestuursverslag 2020 

 

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur  18 
 

Verzuimcijfers Kans & Kleur 2019-2020: verzuimpercentage, verzuimpercentage tot en met 1 jaar, verzuimpercentage 1-2 jaar, gemiddelde verzuimduur, 

meldingsfrequentie, percentage nul-verzuim 
 

Aantal mw. VP VP t/m 1 jaar VP 1 – 2 jaar GZD MF %NV 
 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Baptist 15 14 5,00 0,48 5,00 0,48 0,00 0,00 30,60 4,75 0,91 0,38 53,33 71,43 

Speelhoeve 55 51 4,14 8,39 4,14 7,98 0,00 0,41 31,68 7,93 0,68 0,86 58,18 50,98 

Roncalli 10 13 0,59 1,45 0,59 1,45 0,00 0,00 3,80 5,67 0,53 0,88 70,00 53,85 

Wingerd 34 21 13,63 4,74 11,59 1,04 2,03 3,70 24,27 22,92 0,66 0,70 73,53 57,14 

Buizerd 62 57 5,36 7,72 5,36 5,37 0,00 2,34 9,25 11,85 1,28 1,27 56,45 56,14 

Paulus 47 45 4,05 3,54 4,05 3,54 0,00 0,00 19,62 8,16 0,99 0,82 70,21 66,67 

Viersprong 40 38 1,68 3,12 1,68 3,12 0,00 0,00 8,87 28,79 0,71 0,65 70,00 71,05 

Antonius 30 26 1,95 5,10 1,95 5,10 0,00 0,00 21,47 34,58 0,75 0,72 70,00 73,08 

Paschalis 41 39 1,55 3,27 1,55 3,27 0,00 0,00 5,81 4,95 0,85 0,74 60,98 61,54 

St. Jozef 14 11 0,92 3,48 0,92 3,48 0,00 0,00 3,83 9,57 0,64 0,75 71,43 72,73 

Heilig Hart 21 16 1,48 0,66 1,48 0,66 0,00 0,00 2,33 16,80 1,01 0,32 66,67 81,25 

Bolster 47 36 8,35 4,97 8,35 4,97 0,00 0,00 15,63 32,86 1,45 0,78 48,94 47,22 

Zuiderpad 61 59 3,14 3,55 1,31 3,55 1,83 0,00 8,44 38,63 0,61 0,60 67,21 69,49 

Trinoom 103 93 4,30 6,03 4,27 5,98 0,02 0,05 18,56 12,34 0,78 0,55 67,96 69,89 

Team opleiding en coaching 7 6 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,64 0,00 71,43 100,00 

Bestuurskantoor 8 9 9,81 7,52 9,81 7,52 0,00 0,00 73,33 230,00 0,52 0,50 62,50 77,78 

Frictie 3 4 0,34 21,34 0,34 0,00 0,00 21,39 2,50 0,00 0,92 0,00 66,67 75,00 

Vippool 35 47 3,16 5,46 3,16 5,46 0,00 0,00 10,61 8,09 1,22 1,30 57,14 57,45 

ICT-BO 2 2 1,98 5,24 1,98 5,24 0,00 0,00 3,20 5,20 2,50 3,00 0,00 50,00 

Kunst & Cultuur 1 1 0,00 4,66 0,00 4,66 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 2,00 100,00 0,00 

Centrum Passend Onderwijs 24 21 8,05 6,09 4,06 5,07 4,01 1,02 18,56 231,40 0,90 0,33 45,83 76,19 

JT Wijchen 3 2 10,51 0,00 10,51 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 1,00 0,00 66,67 100,00 

Sport Service 8 8 8,95 1,03 8,95 1,03 0,00 0,00 23,25 5,20 1,34 0,77 50,00 62,50 

Muziek 5 4 0,75 0,69 0,75 0,69 0,00 0,00 2,14 2,40 1,40 1,25 20,00 25,00 
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3.4 INSTROOM, DOORSTROOM EN UITSTROOM VAN PERSONEEL 
 
Instroom  
In 2020 zijn in totaal 27 nieuwe medewerkers in dienst getreden bij Kans & Kleur, waarvan 7 met een contract 

voor onbepaalde tijd. Vooruitlopend op het ontstaan van vacatures of ter vervanging van een bestaande 

functie, zijn diverse contracten voor bepaalde tijd afgesloten, met het uitzicht op vast. 

In afwachting van het getuigschrift wordt beginnende leerkrachten een korttijdelijk dienstverband bij Kans & 

Kleur aangeboden. Na het behalen van het diploma wordt dit dienstverband omgezet naar een tijdelijke 

benoeming. 

 

Contractduur OP  OOP Directie/ Teamleider 

Bepaalde tijd 17 2 1 

Onbepaalde tijd 5 1 1 

 

Twaalf (beginnende) leerkrachten hebben een benoeming gekregen in de Vippool om te kunnen anticiperen op 

interne vacatureruimte binnen de veranderende arbeidsmarkt, het verwachte lerarentekort. Om concurrentie 

tussen diverse schoolbesturen in de regio te voorkomen, zijn er onderliggende afspraken met CPV-Ingenium, 

die onderlinge uitleen van leerkrachten vanuit de Vippool mogelijk maken. 

De overige nieuwe medewerkers betreffen onder andere administratief medewerkers, onderwijsassistenten, 

HRM professionals en Voorzitter College van Bestuur, ter vervanging van vertrekkende medewerkers.  

 

Doorstroom – functiegebouw, gesprekkencyclus 
Kans & Kleur streeft er naar een aantrekkelijke werkgever te zijn voor medewerkers en potentiële medewerkers 

op de arbeidsmarkt. De sector po krijgt hiervoor meer ruimte. Er is niet langer uitputtend in de cao po geregeld 

hoe tot een inschaling moet worden gekomen. Kans & Kleur hanteert, ook wat de leerkrachten betreft, de 

functieprofielen van de PO-raad. 

 

Tot en met 2018 werd de verhouding LA, LB en LC op schoolniveau voorgeschreven, middels een functiemix 

met een verplichte verdeling (in percentages). Met ingang van de cao 2018-2019 maakt de functiemix en de 

daarbij behorende doelstellingen niet langer onderdeel uit van de cao po en is de functiemix is komen te 

vervallen. 

 

Elk schoolbestuur voert met iedere werknemer gesprekken in het kader van de gesprekkencyclus. 

Wat betreft start-, basis- en vakbekwaam zijn de CAO-regels versoepeld en krijgen de directeuren ook meer 

vrijheid. De gesprekkencyclus sluit aan bij de prioriteit en richtinggevende uitspraken uit het strategisch 

beleidsplan: wij borgen kwaliteit, wij leren samen leven, wij leren verantwoordelijkheid te nemen, wij leren 

kritisch denken en wij leren werken met plezier. 

 

De doelstelling van de gesprekkencyclus is een goed overleg tussen leidinggevende en medewerker, 

waarbij aandacht, elkaar écht zien, de boventoon voert. Kans & Kleur beoogt een continue dialoog met als doel 

de afstemming tussen de individuele, persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker en de 

ontwikkeling van de organisatie, zoals deze is vastgelegd en tot uitdrukking komt in de dagelijkse praktijk. 

 

Kans & Kleur vindt het echter nog steeds van groot belang carrièremogelijkheden te bieden aan haar personeel. 

Kans & Kleur ziet het positieve effect op de kwaliteit van onderwijs door leraren L11 (en L12) in te zetten op de 

scholen van Kans & Kleur. Kans & Kleur heeft daarom besloten te blijven streven naar een totaalaandeel L11- 

en L12-leerkrachten in het basisonderwijs van 40% (in wtf), onder de noemer functiedifferentiatie 

Onderwijzend Personeel.  
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Kans & Kleur realiseert per 31-12-2020 een percentage functiedifferentiatie van 28% op de basisscholen. 

 

Realisatie L11/L12 functiedifferentiatie basisonderwijs per 31 december 2020 (excl. SBO de Bolster) 

School Realisatie % L11/L12  Realisatie % incl. teamleiders 

Antonius 40% 37% 

Buizerd 31,5% 39% 

Heilig Hart 36,7% 38% 

Jan Baptist 18% 34% 

St Jozef 37,6% 44% 

Paschalis 45,7% 42% 

Paulus 41,1% 36% 

Roncalli 20,9% 39% 

Speelhoeve 34,8% 36% 

Trinoom 37,2% 36% 

Viersprong 37,7% 45% 

Wingerd 37,3% 39% 

Zuiderpad 21,3% 20% 

Totaal Kans & Kleur 28% 34% 

 

Uitstroom 
In 2020 hebben 42 medewerkers Kans & Kleur verlaten, waarvan twee zeer gewaardeerde medewerkers 

wegens overlijden. Twintig medewerkers hebben Kans & Kleur op eigen verzoek verlaten. Met vier 

medewerkers is het arbeidscontract ontbonden. Acht medewerkers hebben de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 

of zijn vervroegd met pensioen gegaan. Eveneens acht medewerkers zijn na afloop van het tijdelijke contract 

uit dienst gegaan.  

 

Uitstroom Kans & Kleur 2020 

Reden  Aantal medewerkers 

Ontslag op eigen verzoek 20 

Ontbinding arbeidscontract 4  

Keuzepensioen 5 

Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd 3 

Einde contract/ langdurige vervanging 8 

Overleden 2 

 

Bovenwettelijke regelingen 
Het werkgelegenheidsbeleid van Kans & Kleur is erop gericht te voorkomen dat medewerkers werkloos worden 

en uitstromen in een WW-uitkering en aanspraak kunnen maken op een wachtgeldregeling. In het geval Kans & 

Kleur een arbeidscontract met een medewerker ontbindt, maken oud-medewerkers tijdelijk gebruik van een 

uitkering. Kans & Kleur zorgt daarbij dat het dossier voldoet aan de eisen van het participatiefonds zodat 

voorkomen wordt dat uitkeringsaanvragen negatief getoetst worden door het participatiefonds en Kans & Kleur 

de bovenwettelijke regelingen zelf moet betalen. Kans & Kleur voldoet bijna altijd aan de instroomtoets en 

heeft dus vanuit het oogpunt van bovenwettelijke regelingen nauwelijks verplichtingen.  
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De bovenwettelijke regelingen, zoals WOPO en ZAPO, zijn in het verleden door OCW rechtstreeks belegd bij 

WWplus (voorheen onderdeel van KPMG). Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering gedecentraliseerd en ontvangen 

schoolbesturen een bedrag in de lumpsum, in het onderdeel beheer en bestuur van de materiële bekostiging. 

Kans & Kleur neemt deel aan het raamcontract dat de PO-raad heeft afgesloten met WWplus.  

 
Bedrijfsvoering in balans 
De personele omvang is geen statisch gegeven. De formatie op schoolniveau wijzigt als gevolg van de 

ontwikkelingen van de leerlingenaantallen en door reguliere personele mutaties (in-, door- en uitstroom). Op 

basis van de ontwikkeling van de leerlingen heeft Kans & Kleur de komende schooljaren een inzet nodig van 

resp. 220,2 fte naar 211,74 fte naar 207,55 fte (1 augustus 2021 naar 1 augustus 2023). Op 1 augustus 2021 

bedraagt de totale benodigde teruggang in fte 49,4 ft. Deze teruggang dient gerealiseerd te worden in het 

schooljaar 2020/2021. Eind april 2021 is er van de 49,4 fte nog slechts 4 fte boventalligheid over. 

 

Kans & Kleur heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de organisatie door het extra ter beschikking stellen 

van financiële middelen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot verliezen in de bedrijfsvoering die Kans & Kleur 

heeft gedekt uit het eigen vermogen. Het eigen vermogen is daardoor flink geslonken. Bij het opstellen van de 

begroting 2021 werd ook voor de komende jaren een fors verlies verwacht. Enerzijds omdat de aanwezige 

formatie bij aanvang van het schooljaar 2020/2021 boven de afgesproken formatie lag, anderzijds doordat niet 

alle activiteiten kostenneutraal plaatsvonden. 

 

Om het meerjarige personele verloop te monitoren kijken we niet alleen naar de formatie omvang maar ook 

naar de kwalitatieve aspecten (vlootschouw) en naar de bijbehorende personele lasten (personeel en inhuur). 

 

3.5 VERTROUWENSPERSONEN, KLACHTENCOMMISSIE 
 

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. 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. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op 

de hoogte is van de klacht. 

Externe vertrouwenspersonen 
Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat zij soms het 

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

vertrouwenspersonen staan mensen met een klacht terzijde. Deze mensen zijn niet in dienst van Kans & Kleur 

en zijn 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. De vertrouwenspersonen kennen geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moeten 

worden. 

Klachtencommissie 
Kans & Kleur is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). 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 maatregelen die het 

bevoegd gezag kan nemen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie.  
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Klachten over privacy 
Mensen die een klacht hebben over hoe een school van Kans & Kleur omgegaan is met privacygevoelige 

gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie van de school of bij het bestuur. 

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris 

gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder 

die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in 

contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier. 
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4. ONDERWIJSOPBRENGSTEN 2019-2020 
 

Wij leren samen, wij werken samen 
De kerntaak van Kans & Kleur is het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen in de gemeente 

Wijchen. ‘Ieder kind zijn eigen kans, elke school haar eigen kleur’. Dat is onze missie. Dagelijks leren en 

werken wij samen vanuit onze kernwaarden kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open. 

 

Zicht op, werken aan en verantwoorden over de onderwijskwaliteit 

Bij alles wat we doen zijn we voortdurend bezig om te verbeteren. Kwaliteitszorg is integraal verweven in ons 

werk. Professionalisering in onze pedagogische en didactische  

bekwaamheid is daarin de sleutel tot ontwikkeling. Onderwijskundig leiderschap in de groep, op school en 

binnen de stichting zijn hierin van belang. 

Binnen Kans en Kleur geven we vorm aan kwaliteitszorg door cyclisch opbrengstgericht te werken op groeps-, 

onderwijs-, school-, en stichtingsniveau. We werken doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties vanuit 

hoge verwachtingen. We houden zicht op en werken aan de onderwijskwaliteit door doelgerichte plannen te 

maken gericht op kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie.  

In het strategisch beleidsplan is de Kans & Kleur-koers voor de komende jaren opgesteld. Deze koers is 

vertaald op schoolniveau in de school- en jaarplannen. Elke school verzamelt kengetallen betreffende o.a. de 

eind- en tussenopbrengsten, referentieniveaus, sociale veiligheid, sociale emotionele ontwikkeling, basis- en 

extra ondersteuning en tevredenheid. We duiden de data en hebben aandacht voor de zelfreflectie op ons 

handelen. Vervolgens stellen we de doelen bij. Binnen Kans & Kleur worden audits uitgevoerd waarvan de 

school leert en het onderwijsleerproces verbetert.  

De scholen verantwoorden zich door jaarlijks zorgvuldig te rapporteren in het opbrengstenkatern ‘Opbrengsten 

in beeld’, in de jaarverslagen en op de website scholenopdekaart.nl. De (kengetallen) basiskwaliteit, 

basisondersteuning, extra ondersteuning én de aanvullende extra ambities vanuit de school- en de jaarplannen 

worden daar uitgebreid toegelicht. Het Drone-zicht op stichtingsniveau rapporteert op hoofdlijnen. 

 

We zijn trots op… 

In de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 werd een beroep gedaan op de kern van ons strategisch 

beleidsplan ‘Wij leren samen, wij werken samen’. Vanwege het rondwarende coronavirus kregen de scholen te 

maken met een volledige sluiting, vervolgens een gedeeltelijke openstelling en de laatste vier weken van het 

schooljaar een algehele openstelling. Samen leren en samen werken maakten dat we met de kinderen en elkaar 

in verbinding bleven om zo onze maatschappelijke opdracht en de onderwijskwaliteit voor alle kinderen binnen 

Kans & Kleur te blijven realiseren. Het afstandsonderwijs werd op elke school passend vormgegeven. Wij zijn 

trots op alle kinderen en ouders die met ons het samen leren en werken invulling gaven. 

 

Daar waar we kinderen stimuleren en ondersteunen hun ambities waar te maken zijn wij aan hen en aan hun 

ouders/verzorgers verplicht onze ambities helder te maken en te verantwoorden. Deze rapportage beschrijft op 

hoofdlijnen de realisatie van de onderwijskwaliteit van alle scholen binnen Kans & Kleur in het schooljaar 2019-

2020.  
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4.1 DE BREDE ONTWIKKELING VAN KINDEREN 
 

We werken vanuit ons hart met passie voor de totale ontwikkeling van de kinderen. We willen de kinderen laten 

stralen in de huidige maatschappij. Dat vraagt een ander pakket aan vaardigheden dan voorheen. 

Technologisering en globalisering spelen een grote rol. Het is noodzakelijk om naast de basisvaardigheden als 

taal en rekenen ook over andere vaardigheden te beschikken. Alleen dan kunnen kinderen omgaan met mensen 

over de hele wereld. Wereldburgerschapsvorming en onderwijs in de 21e-eeuwse vaardigheden dragen hieraan 

bij. Het onderwijs binnen onze scholen is gericht op zowel de kwalificatie, persoonsvorming als socialisatie. 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 
 

Kans & Kleur stelt in haar strategisch beleidsplan dat ze tot doel heeft dat kinderen zich ontwikkelen tot 

volwassenen die sociaal redzaam zijn en beschikken over sociale competenties zoals samenwerking, 

communicatie, sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit. Alle scholen besteden aandacht aan de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen en brengen deze ontwikkeling in beeld met een Cotan-gecertificeerd 

evaluatie-instrument. De uitkomsten van de verschillende instrumenten zijn niet vergelijkbaar.  

Op basis van de opbrengsten worden de pedagogische behoeften van kinderen geformuleerd en passende 

interventies opgenomen in een pedagogisch groepsoverzicht/-plan. 

 

 
Implementatie evaluatie-instrumenten voor sociale vaardigheden 

School Instrument Leerjaar Opmerkingen 

Antonius SAQI 6-8 Ook veiligheidsthermometer 

Bolster SCOL 3-8  

Buizerd Zien 1-8  

Heilig Hart SAQI 6-8  

Jan Baptist Zien 1-8  

St. Jozef Viseon 3-8  

Paschalis Zien 1-8  

Paulus Zien 3-8 Ook veiligheidsthermometer 

Roncalli SAQI 4-8  

Speelhoeve Kanvas 5-8 Ook sociogram 

Trinoom Zien 1-8  

Viersprong Zien 3-8  

Wingerd Zien 3-8 Ook sociogram 

Zuiderpad Zien 3-8  

 

BURGERSCHAPSVORMING 
 

Kans & Kleur heeft als doel dat kinderen opgroeien tot evenwichtige personen die een actieve bijdrage leveren 

aan de kleurrijke samenleving. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken 

van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschapsvorming is onderdeel van 

sociale vorming of valt daar mee samen. Het is niet een apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van 

meerdere vak- en vormingsgebieden. De scholen organiseren allerlei activiteiten waarin actief burgerschap bij 

uitstek geoefend wordt zoals bijvoorbeeld de kinderraad. Burgerschapsvorming komt ook tot uiting in de wijze 

waarop de scholen invulling geven aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge 

omgang tussen kinderen en leerkrachten (schoolregels). 
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KUNST- EN CULTUUREDUCATIE 
 

Door kunst- en cultuureducatie leren kinderen hun verbeeldings- en zeggingskracht ontwikkelen. Alle scholen 

van Kans & Kleur bieden alle kinderen een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod met ondersteuning van het 

Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen. Het rijke kunst- en cultuurprogramma is mogelijk doordat de scholen 

van Wijchen en Beuningen hun krachten gebundeld hebben. 

Muzikale vorming wordt deels verzorgd door vakdocenten. Tijdens buitenschoolse activiteiten is het mogelijk 

voor kinderen instrumentonderwijs te volgen en deel te nemen aan de leerorkesten. 

Alle kinderen kunnen meedoen in het Sjors-Creatiefprogramma. Dit zijn kennismakingsactiviteiten van 

creatieve clubs. Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met creativiteit. De activiteiten vinden 

tijdens het lesprogramma of daarbuiten plaats. 

 

TECHNIEKONDERWIJS 
 

In het Junior Technovium Wijchen ontdekken kinderen spelenderwijs hoe techniek werkt, waar deze toegepast 

wordt en in welke beroepen. De techniekactiviteiten worden door een combinatiefunctionaris techniek, 

vrijwilligers en ouders begeleid. Alle scholen bezoeken het technieklokaal. Kans & Kleur realiseert samen met 

de gemeente Wijchen en het Maaswaal College, het Junior Technovium. Dit is een dependance van het Junior 

Technovium Nijmegen. Tijdens de buitenschoolse opvang worden ook techniekactiviteiten aangeboden.  

 

SPORT, BEWEGEN EN GEZONDE LEEFSTIJL 
 

Sporten, bewegen en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor het welbevinden en de toekomst van kinderen. 

Kans & Kleur biedt samen met Sportservice Wijchen alle kinderen een rijk aanbod binnen en buiten schooltijd.  

Alle kinderen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan het Sjors-Sportiefprogramma. Dit zijn 

kennismakingsactiviteiten bij sportverenigingen. Kinderen maken op een laagdrempelige manier kennis met 

een sport. De activiteiten vinden tijdens het lesprogramma of daarbuiten plaats. 

 

4.2 DE COGNITIEVE ONTWIKKELING VAN KINDEREN 
 

TUSSENOPBRENGSTEN  
 

De cognitieve ontwikkeling (taal, rekenen, wereldoriëntatie) wordt op iedere school van elk kind nauwkeurig 

gevolgd. Alle scholen werken met een leerlingvolgsysteem waarin de leeropbrengsten van de kinderen in het 

midden en het einde van het schooljaar in kaart worden gebracht. Tevens kan de school uitspraken doen over 

de kwaliteit van het onderwijs in de gemeten vakgebieden op leerkracht- en schoolniveau. Alle scholen 

rapporteren over de gerealiseerde tussenresultaten in hun opbrengstenkatern ‘Opbrengsten in beeld’. De 

verbeteringen en ontwikkelingen worden in de groeps-, onderwijs-, school- en jaarplannen opgenomen. Daar 

waar onderwijsinhoudelijk of in het onderwijsproces op stichtingsniveau aandachtspunten zijn, geven hier het 

directieberaad, de beleidscommissies en/of de interne specialistische netwerken invulling aan. 
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Kans & Kleur opbrengsten M-toetsen 2020 (januari 2020) & E-toetsen 2020 (juni 2020) groepen 3 t/m 8 in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde (Beide versies van toetsen worden weergegeven).  

Technisch lezen - DMT 

 2009 

M-2020 

2018 

M-2020 

2009 

E-2020 

2018 

E-2020 

Groep 3 22.9/23.0 18.7/17.2 34.2/36.1 23.9/25.6 

Groep 4 55.3/53.5 43.4/44.5 64.4/62.0 45.5/50.0 

Groep 5 68.9/70.4 64.1/62.4 72.4/75.7 62.6/67.5 

Groep 6 82.4/82.4 77.9/76.0 84.0/86.1 73.4/80.8 

Groep 7 94.7/88.3 86.2/87.3 89.8/92.5 77.3/90.7 

Groep 8 99.7/95.5 101.1/96.6   

OP/BOVEN of onder het landelijk gemiddelde 

 

Opvallend is het verschil tussen de opbrengsten van de M-toetsen en de E-toetsen. Het niveau van Technisch 

lezen is gedaald. De M-toetsen zijn voor de Coronatijd afgenomen, de E-toetsen zijn er na afgenomen.  

 

Begrijpend lezen  

 3.0 

M-2020 

2012 

M-2020 

3.0 

E-2020 

2012 

E-2020 

Groep 3 122.7/116.6    

Groep 4 133.6/133.4  143.1/138.1  

Groep 5 153.5/154.3  160.5/159.1  

Groep 6 169.9/173.7  178.4/178.0 55.0/40.8 

Groep 7 191.4/189.2 36.8/44.2 197.8/194.5 29.1/46.7 

Groep 8 204.5/204.7 57.1/55.2   

OP/BOVEN of onder het landelijk gemiddelde 

 

 

Rekenen  

 3.0 

M-2020 

2012 

M-2020 

3.0 

E-2020 

2012 

E-2020 

Groep 3 118.1/114.7  138.9/138.3  

Groep 4 166.2/161.9  187.0/181.5  

Groep 5 200.8/202.1  210.4/213.9  

Groep 6 224.8/227.4  234.2/239.2  

Groep 7 250.3/251.4 90.8/99.6 260.2/260.2 96.3/104.8 

Groep 8 269.2/273.5 111.2/111.6   

OP/BOVEN of onder het landelijk gemiddelde 

 

 

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo en voldoen tussentijds niet altijd aan de cognitieve normen die 

vastgesteld zijn door de onderwijsinspectie. Waar we binnen de Kans & Kleur scholen zien dat de tussentijdse 

toetsen niet altijd voldoen aan de gestelde normen, blijkt dit wel het geval te zijn bij de eindopbrengsten aan 

het einde van de basisschoolperiode. De kinderen leren dus cognitief voldoende om een goede start te maken 

in het vervolgonderwijs.  

De opdracht die we binnen de scholen hebben is het steeds beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 

alle kinderen waardoor de onderwijskwaliteit en de resultaten zullen groeien.  
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EINDOPBRENGSTEN 
 

Basisscholen zijn verplicht om de kinderen in groep 8 een eindtoets af te nemen. De eindtoets laat zien welk 

niveau kinderen hebben op het gebied van taal en rekenen en welk type vervolgonderwijs passend is. De 

eindtoets is een aanvulling op het schooladvies dat een kind krijgt. Tevens geeft de eindtoets inzicht in de 

leerresultaten van de school. Alle scholen rapporteren over de gerealiseerde eindresultaten in hun 

opbrengstenkaternen ‘Opbrengsten in beeld’. De verbeteringen en ontwikkelingen worden in de groeps-, 

onderwijs-, school- en jaarplannen opgenomen. 

 

Referentieniveaus 

De referentieniveaus schrijven voor wat kinderen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor 

basis-, speciaal, voorgezet en middelbaar beroeps-onderwijs. Alle referentieniveaus samen vormen het 

referentiekader voor taal en rekenen, de basis van het onderwijs in taal en rekenen. Het referentiekader 

bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F) is de basis die zoveel mogelijk 

kinderen moeten beheersen. Het streefniveau is voor kinderen die meer aankunnen. 85% Van de kinderen in 

het basisonderwijs moeten minimaal het 1F-niveau, het minimale niveau, behaald hebben. Echter 100% is zeer 

wenselijk. 65% Van de kinderen in het basisonderwijs moeten het 1S-niveau behaald hebben. Dit is gelijk aan 

2F-niveau. 

 

Kans & Kleur heeft in 2019 gekozen voor de IEP als eindtoets voor het basisonderwijs. De eindtoets geeft 

inzicht in hoeverre het kind het referentieniveau heeft behaald op leesvaardigheid (begrijpend lezen), 

taalverzorging en rekenen. In verband met Corona is er geen afname van de eindtoets 2020. Deze 

eindopbrengsten en de behaalde referentieniveaus ontbreken. We rapporteren over de drie laatste schooljaren 

waarin de eindtoets is afgenomen. 

 

Eindopbrengsten 2018-2019 IEP toets groepen 8  

Boven de bovengrens, binnen de normen, onder de ondergrens 

School Aantal 

kn.. 

Gew. 

Kn. % 

Onder- en 

bovengrens 

Gemiddelde 

score 

Antonius 21 5 79.3–83.3 85 

De Buizerd 33 5 79.3–83.3 86.3 

Heilig Hart 11 4 79.4–80.1 90.3 

St Jan Baptist 4 25 76.1–80.1 90.3 

St Jozef 3 6 79.1–81.1 81.0 

Paschalis 61 1 79.9–83.9 85.5 

Paulus 37 16 77.6–81.6 86.9 

Roncalli 6 0 80–84 94 

De Speelhoeve 46 4 79.4–83.4 83.9 

De Trinoom 92 1 79.9–83.9 88 

De Viersprong 23 8 78.8–82.8 79.2 

Wingerd 16 0 79.9–83.9 79.4 

Het Zuiderpad 66 7 79-83 81.9 

 

Landelijk gemiddelde 2019 IEP: 82.2,  

Kans & Kleur gemiddelde 2019 IEP: 85.5 
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Eindopbrengsten 2018-2019 IEP toets groepen 8 in referentieniveaus   

Op/boven en onder de signaalwaarde onderwijsinspectie1 

School  Taal 

 

Begrijpend lezen 

 

Rekenen 

  1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

Antonius  100% 76% 100% 71% 95% 48% 

De Buizerd  94% 79% 100% 79% 94% 58% 

Heilig Hart  100% 82% 100% 91% 100% 73% 

St Jan Baptist  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

St Jozef  67% 33% 100% 67% 100% 33% 

Paschalisschool  92% 48% 100% 82% 93% 67% 

Paulus  100% 65% 100% 89% 100% 65% 

Roncalli  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

De Speelhoeve  93% 50% 98% 85% 89% 54% 

De Trinoom  100% 68% 99% 92% 97% 76% 

De Viersprong  78% 30% 100% 85% 78% 30% 

Wingerd  100% 56% 100% 75% 100% 38% 

Het Zuiderpad  95% 48% 98% 79% 92% 41% 

 

 

Eindopbrengsten 2017-2018 Centrale Eindtoets groepen 8   

Boven de bovengrens, binnen de normen, onder de ondergrens 

School Aantal 

kn.. 

Gew. 

Kn. % 

Onder- en 

bovengrens 

Gemiddelde 

score 

Antonius 21 5 534.5–538.5 532.5 

De Buizerd 32 5 534.5–538.5 535.4 

Heilig Hart 9 4 534.6–538.6 546.8 

St Jan Baptist 5 24 531.5–535.5 534.2 

St Jozef 6 5 534.5–538.5 536.3 

Paschalisschool 65 1 535.1–539.1 537.4 

Paulusschool 39 14 533.1–537.1 536.4 

Roncalli 7 0 534.9–538.9 533 

De Speelhoeve 45 3 534.8–538.8 536.5 

De Trinoom 104 0 535.2–539.2 537.4 

De Viersprong 19 7 534.2–538.2 534.4 

Wingerd 27 0 535.2–539.2 535.8 

Het Zuiderpad     

Boskriek 23 0 535.2-539.2 536.3 

‘t Palet 23 17 532.6–536.6 535.3 

 

Landelijk gemiddelde 2018 CET: 536.6 

Kans & Kleur gemiddelde 2018 CET:  536.3 
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Eindopbrengsten 2017-2018 Centrale Eindtoets groepen 8 in referentieniveaus  

Op/boven en onder de signaalwaarde onderwijsinspectie1 

School School-

weging 

Taal 

 

Begrijpend lezen 

 

Rekenen 

  1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

Antonius  100% 39% 96% 52% 91% 9% 

De Buizerd  100% 54% 100% 65% 95% 38% 

Heilig Hart  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

St Jan Baptist  100% 20% 100% 60% 100% 60% 

St Jozef  100% 17% 67% 67% 83% 17% 

Paschalisschool  98% 65% 100% 79% 94% 50% 

Paulus  100% 49% 100% 77% 95% 28% 

Roncalli  89% 33% 100% 56% 89% 22% 

De Speelhoeve  98% 56% 96% 82% 96% 53% 

De Trinoom  98% 67% 98% 88% 96% 44% 

De Viersprong  100% 74% 100% 58% 89% 37% 

Wingerd  97% 60% 97% 57% 93% 33% 

Het Zuiderpad        

Boskriek  100% 54% 93% 71% 79% 39% 

‘t Palet  93% 36% 96% 75% 89% 39% 
 

 

 

Eindopbrengsten 2016-2017 Centrale Eindtoets groepen 8  

Boven de bovengrens, binnen de normen, onder de ondergrens 

School Aantal 

kn.. 

Gew. 

Kn. % 

Onder- en 

bovengrens 

Gemiddelde 

score 

Antonius 27 8 534.0–538.0 533.8 

De Buizerd 45 5 534.5–538.5 533.1 

Heilig Hart 14 3 534.8–538.8 539.6 

St Jan Baptist 9 26 531.2–535.2 542.3 

St Jozef 4 5 534.5–538.5 534.5 

Paschalisschool 60 1 535.1–539.1 534.3 

Paulusschool 39 15 532.9–536.9 537.8 

Roncalli 4 2 534.9–538.9 538 

De Speelhoeve 38 2 534.9–538.9 540.4 

De Trinoom 94 0 535.2–539.2 536.8 

De Viersprong 26 6 534.3–538.3 534.2 

Wingerd 35 0 535.2–539.2 532.6 

Het Zuiderpad     

Boskriek 40 0 535.2-539.2 534.2 

‘t Palet 27 14 533.1–537.1 535.9 

 

Landelijk gemiddelde 2017 CET: 535.6 

Kans & Kleur gemiddelde 2017 CET:  536.3 
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Eindopbrengsten 2016-2017 Centrale Eindtoets groepen 8 in referentieniveaus 

Op/boven en onder de signaalwaarde onderwijsinspectie1 

School School-

weging 

Taal 

 

Begrijpend lezen 

 

Rekenen 

  1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

1F-niv 

Min 85% 

1S-niv 

Min 65% 

Antonius  100% 39% 96% 52% 91% 9% 

De Buizerd  100% 54% 100% 65% 95% 38% 

Heilig Hart  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

St Jan Baptist  100% 20% 100% 60% 100% 60% 

St Jozef  100% 17% 67% 67% 83% 17% 

Paschalisschool  98% 65% 100% 79% 94% 50% 

Paulus  100% 49% 100% 77% 95% 28% 

Roncalli  89% 33% 100% 56% 89% 22% 

De Speelhoeve  98% 56% 96% 82% 96% 53% 

De Trinoom  98% 67% 98% 88% 96% 44% 

De Viersprong  100% 74% 100% 58% 89% 37% 

Wingerd  97% 60% 97% 57%  93% 33% 

Het Zuiderpad        

Boskriek  100% 54% 93% 71% 79% 39% 

‘t Palet  93% 36% 96% 75% 89% 39% 

        
 

 

Eindopbrengsten in percentages % Kans & Kleur laatste drie schooljaren  

 

De gemiddelde eindopbrengst van Kans & Kleur ligt in het schooljaar 2018-2019 boven het landelijk gemiddelde 

van een vergelijkbare kinderenpopulatie. Het streefdoel van Kans & Kleur is daarmee gehaald.  
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Opvallend is dat alle scholen voldoen aan zowel de 1F als 2F/1S normen voor begrijpend lezen. Binnen het taal- 

en rekenonderwijs ligt dat anders. Hierin halen 7 en respectievelijk 8 scholen de minimale signaalwaarde van 

2F/1S niet.  

De Viersprong voldoet niet aan de 1F norm op taal en rekenen. St Jozef scoort onder de signaalwaarde 1F op 

het gebied van taal. Hier is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Het gaat om een klein aantal kinderen. Een 

lage score van één kind kan veel invloed hebben op het totaal.  

Het is goed te zien dat er een stijgende trend is in de onderwijsopbrengsten.  

 

SBO De Bolster 

SBO De Bolster is een school voor speciaal basisonderwijs. Deze is niet opgenomen in het bovenstaand 

overzicht van scholen. De school doet niet mee aan de Eindtoets IEP. In schooljaar 2015-2016 heeft De Bolster 

voor het eerst gebruik gemaakt van de Eindtoets Route 8. Dit is een adaptieve toets.  

Voor SBO De Bolster evalueert Kans & Kleur de eindopbrengsten aan de hand van de uitstroomprognoses en de 

plaatsing in het voortgezet onderwijs van het kind. Kans & Kleur stelt dat 80% van de kinderen een 

schooladvies moet krijgen, dat conform de uitstroomprognose is of boven de uitstroomprognose ligt.  

 

Vergelijking plaatsing met uitstroomprognose als indicator van kwaliteit eindopbrengsten SBO 

Schooljaar Aantal kn. Plaatsing < 

prognose 

Plaatsing = 

prognose 

Plaatsing > 

prognose 

2019-2020 26 0 26 - 100% 0 

2018-2019 19 2 (11%) 11 - 58% 6 - 32% 

2017-2018 32 0  21 - 66% 11 - 34% 

     

 

In 2019-2020 stroomt 100% conform prognose of hoger uit. De Bolster heeft daarmee de streefnorm van 80% 

ruimschoots gehaald.  

 

 
1De inspectie van het onderwijs ontwikkelt een nieuw resultatenmodel dat gebaseerd is op de referentieniveaus. 

Dit resultatenmodel is per 1 augustus 2020 ingevoerd in het primair onderwijs. In dit nieuwe resultatenmodel 

heeft de inspectie het percentage gewichten kinderen als maat voor de zwaarte voor de leerlingpopulatie 

vervangen door de schoolweging zoals deze is berekend door het CBS. De zwaarte van de leerlingpopulatie 

uitgedrukt in de schoolweging ligt binnen Kans & Kleurbreed tussen de 28-29. Voor iedere schoolweging zijn 

signaleringsgrenzen (zgn signaalwaarde) geformuleerd voor de referentieniveaus.  

De signaleringsgrenzen gelden onafhankelijk van de eindtoets die gebruikt wordt. Voor het 1F-niveau heeft de 

onderwijsinspectie een signaleringgrens vastgesteld die voor alle scholen gelijk is en daarmee losstaat van de 

leerlingpopulatie van scholen. De grens ligt op 85%.  
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4.3 DOORSTROOM- EN UITSTROOMGEGEVENS 
 

DOORSTROOM INTERN 
 

Kinderen zitten acht jaar op een basisschool. Sommige kinderen versnellen door één of meer leerjaren over te 

slaan en andere kinderen volgen een extra jaar onderwijs.   

 

Doorstroomgegevens 2018-2019 en 2019-2020 

Schoolnaam % Verlenging 

gr 1 t/m 2 

Norm 12% 

 

    18-19            19-20 

% Zittenblijven gr 1 

t/m 8 

Norm 2% 

  

    18-19           19-20 

% Kinderen ouder  

dan 12 jaar 

Norm 5% 

 

18-19            19-20 

Antoniusschool 0 0 0.4 0,8 1 2 

Buizerd 1 0 1.3 0,8 1 1 

Heilig Hart1 17 22 3.6 2,7 6 0 

Jan Baptist1 0 0 0 0 0 0 

Jozefschool1 0 0 0 0 0 0 

Paschalisschool 3 0 0.4 0,3 2 1 

Paulusschool 8 27 1.7 1,4 1 1 

Roncallischool1 0 0 0 0 0 0 

Speelhoeve 0 2? 0.9 0,9 0 2 

Trinoom 1 2 1.1 1,3 1 2 

Viersprong 0 15 0.7 0,9 0 0 

Wingerd 0 0 0 0,4 1 0 

Zuiderpad 3 0 0.5 0,7 3 2 

SBO De Bolster2 75 17 0.8 0,7 16 8 
1 Klein aantal kinderen, waardoor een enkel kind een groot effect op het percentage heeft. Scores in rood zijn 

boven de signaleringsgrens van de inspectie. 

 
2 Op SBO De Bolster stromen kinderen 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 kinderen met speciale behoeften start echter direct op De 

Bolster. Zij beginnen in de unit Jonge Kind. Vaak volgen deze kinderen vanwege de specifieke 

ondersteuningsbehoeften een jaar langer het onderwijs in deze unit.  
 

De interne doorstroomgegevens zijn goed. Het percentage zittenblijvers is laag. Scholen zijn zich bewust van 

het feit dat zittenblijven op de korte termijn het welbevinden van de kinderen ten goede komt, maar dat dit op 

langere termijn vervelende gevolgen kan hebben voor het welbevinden en het zelfbeeld van het kind.  
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UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
Uitstroomgegevens 2019-2020 

Schoolnaam VSO PrO VMBO 

Basis 

VMBO 

Basis / 

Kader 

VMBO 

Kader 

VMBO 

Kader/ 

Th. 

VMBO 

Th. 

VMBO Th 

HAVO 

HAVO HAVO/ 

VWO 

VWO Totaal 

Antoniusschool 0 0 3 0 1 3 3 6 4 4 2 26 

Buizerd 0 3 3 1 0 4 6 5 7 8 4 41 

Heilig Hart1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 

Jan Baptist1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7 

Jozefschool1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4 

Paschalisschool 0 0 2 3 2 9 4 10 6 7 15 58 

Paulusschool 0 0 2 4 0 3 5 2 2 2 5 25 

Roncallischool1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 6 

Speelhoeve 0 0 2 5 5 8 8 10 5 10 11 64 

Trinoom 0 0 3 12 8 10 14 12 12 19 20 110 

Viersprong 0 0 5 0 4 4 1 4 0 3 1 22 

Wingerd 0 0 0 0 3 0 4 1 9 0 5 22 

Zuiderpad 0 0 2 5 6 9 6 5 7 3 16 59 

Bolster 0 7 8 2 3 5 1 0 0 0 0 26 

Totaal Kans & Kleur 0 10 30 33 34 56 52 57 58 60 85 475 

% Kans & Kleur  0% 2.1% 6.3% 6.9% 7.2% 11.8% 10.9% 12% 12.2% 12.6% 17.9%  

         
1Klein aantal kinderen 

 

  



Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 

Bestuursverslag 2020 

 

34 

 

 

TERUGKOPPELINGSGEGEVENS VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

Voor de terugkoppelingsgegevens van het voortgezet onderwijs baseert Kans & Kleur zich op de 

managementrapportage ‘Doorstroom naar voortgezet onderwijs’ uit Vensters PO. Vensters PO genereert deze 

rapportage op basis van gegevens die afkomstig zijn van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

Vensters PO rapporteert over de positie van kinderen in het voortgezet onderwijs drie jaar na uitstroom uit het 

basisonderwijs in termen van op, onder of boven het schooladvies of het advies op basis van de eindtoets1.  

 

Percentage drie jaar na uitstroom op, boven of onder het schooladvies  

 % op advies % boven advies % onder advies % onbekend 

2019-2020 56 37 7  

2018-2019 55 35 8 2 

2017-2018 57 37 6 1 

 

Uit de terugkoppelingsgegevens over de kinderen die in schooljaar 2016-2017 zijn uitgestroomd bij Kans & 

Kleur blijkt, dat meer dan een derde van de kinderen na drie jaar voortgezet onderwijs boven het niveau van 

het schooladvies zit. Slechts 7% van de kinderen is afgestroomd. 

 

Bijgestelde schooladviezen  

Omdat er in 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen en er geen advies uit voortgekomen is, zijn op grond 

hiervan geen schooladviezen bijgesteld. Binnen Kans & Kleur geldt de afspraak dat tenminste drie professionals 

betrokken moeten zijn bij de vaststelling van het aanvankelijke schooladvies en de heroverweging.  

 
1Scholen zijn verplicht overleg met ouders te voeren en het schooladvies te heroverwegen als het advies op 

basis van de Eindtoets hoger is dan het afgegeven schooladvies. Dit is om kansenongelijkheid te voorkomen. 

Het blijkt uit onderzoek dat kinderen uit achterstandssituaties bij een gelijk leervermogen een lager 

schooladvies krijgen.  
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4.4 PASSEND ONDERWIJS 
 
Kans & Kleur voelt passend onderwijs voor ieder kind in Wijchen als haar verantwoordelijkheid. Ze zoekt samen 

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

het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, ondersteunt de scholen van Kans & Kleur zodat zij in staat zijn 

om opbrengst- en handelingsgericht te werken met kinderen met speciale onderwijsbehoeften.   

 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) 
 
In het kader van Passend Onderwijs zijn alle scholen verplicht samen met hun medewerkers een 

schoolondersteuningsprofiel op te stellen. In dit profiel formuleren scholen het onderwijsaanbod, de 

basisondersteuning en de extra ondersteuning die zij –eventueel met hulp van derden– kunnen bieden. Scholen 

geven aan waar zij interne grenzen ervaren en met welke externe ondersteuning zij deze grenzen beslechten. 

De afspraken omtrent de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de medewerkers wordt erin 

vastgelegd. Professionalisering is nodig om het schoolondersteuningsprofiel te kunnen realiseren.  

In de praktijk ervaren scholen dat het afhankelijk is van de situatie of de school een kind 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. Uitgangspunt is dat de scholen alle kinderen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs, passend onderwijs kunnen geven. In geval van kinderen met speciale 

onderwijsbehoeften gaat een school samen met ouders en het centrum passend onderwijs van Kans & Kleur na 

wat de best passende onderwijsplek is voor dit kind 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.  

 

BASISONDERSTEUNING 
 

Basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf binnen de groepen en binnen de eigen organisatie 

aan alle kinderen biedt. De kern wordt gevormd door de groep. Uitgangspunt is dat het kind zoveel mogelijk 

wordt opgevangen in de eigen groep door de eigen leraar. Onder de basisondersteuning vallen ook de 

maatregelen van de school die openstaan voor alle kinderen, zoals het werken in differentiatiegroepen, extra 

hulp in de groep, de begeleiding en coaching door de intern begeleider en/of andere deskundigen van de school 

(taal- en rekenspecialisten, vertrouwenspersonen, leerlingbegeleiders, logopedist en dergelijke). 

 

EXTRA ONDERSTEUNING 
 

Extra ondersteuning is de ondersteuning om de school heen. De school wil zelf de verantwoordelijkheid blijven 

dragen voor het onderwijs, de ondersteuning en de ontwikkeling van de kinderen, maar heeft daarbij hulp van 

buitenaf nodig. Om de school heen is een vangnet van hulpbronnen voor de extra ondersteuning. Van 

(preventieve) ambulante begeleiders, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, 

jeugdgezondheidszorg tot tijdelijke plaatsingen en voorzieningen. Het ondersteuningsplatform Tussen de 

Rivieren is een samenwerking tussen Beuningen, Druten/West, Maas en Waal en Wijchen. Zowel in Beuningen, 

Druten als Wijchen is een Centrum Passend Onderwijs. Het Centrum Passend Onderwijs Wijchen biedt de 
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scholen van Kans & Kleur vooral extra ondersteuning. In dit platform brengen alle regionale voorzieningen voor 

passend onderwijs hun expertise in ten behoeve van de ondersteuning van kwetsbare kinderen in Wijchen.  

Binnen de extra ondersteuning blijft het kind onder de verantwoordelijkheid van de school en blijft het bij de 

school ingeschreven. De extra ondersteuning heeft het karakter van tijdelijk en/of aanvullend.  

 

Dyslexie 

In 2018-2019 waren er 10 scholen waar het percentage kinderen met een dyslexieverklaring boven de 6% ligt. 

In het schooljaar 2019-2020 is dit bij 2 scholen het geval. Scholen signaleren en begeleiden kinderen met 

leesproblemen en dyslexie aan de hand van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Sinds 1 januari 2009 is de 

diagnose en behandeling van dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen. Hierdoor is het 

voor ouders en scholen profijtelijk geworden om eerder de diagnose dyslexie te laten stellen. De behandeling 

wordt immers na de diagnose vergoed.  

 

Passend perspectief 

De scholen van Kans & Kleur bieden een passend onderwijsaanbod voor verschillende groepen kinderen. De 

scholen selecteren doelen en bieden leerroutes die aangeven wat kinderen moeten kennen en kunnen met het 

perspectief op een bepaalde uitstroombestemming. Dit zijn passende perspectieven. Op basis van de 

uitstroomprognose werken kinderen aan de onderwijsdoelen bij taal en rekenen die er voor hen toe doen. Het 

doel is om het taal- en rekenniveau van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen.  

In 2019-2020 hebben 41 (1,2%) kinderen binnen de scholen van Kans & Kleur een passend onderwijsaanbod 

gekregen op basis van passende perspectieven. Dit is in vergelijking met het vorige schooljaar gelijk gebleven. 

 

Consultatie, Schoolmaatschappelijk werk, Multi disciplinaire overleg 

Uit het overzicht blijkt dat veel scholen gebruik maken van externe expertise ten behoeve van de pedagogische 

en didactische begeleiding van kinderen met speciale behoeften. Vooral de consultatie van psychologen en 

orthopedagogen kan leerkrachten ondersteunen bij de behandeling van leer- en gedragsproblemen en 

verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs doen voorkomen. 

 

Diagnostiek en interventies 2019-2020 

Schoolnaam Totaal  
 

Kindaantal 

Dyslexie  
Kindaantal

+ % 

Passend 
perspectief 
Kindaantal 

Consul-
tatie 

Kindaantal 

SMW 
 

Kindaantal 

MDO 
 

Kindaantal 

Antoniusschool 137 8 – 5.8 4 8 16 7 

Buizerd 365 18 – 4.9 2 5 17 5 

Heilig Hart 58 1 – 1.7 1 1 2 2 

Jan Baptist 50 1 – 2 0 0 1 0 

Jozefschool 32 5 – 15.6 1 3 2 0 

Pachalisschool 366 13 – 3.6 3 6 18 4 

Paulusschool 258 2 – 0.8 12 9 17 13 

Roncallischool 59 2 – 3.4 1 1 3 0 

Speelhoeve 438 8 – 1.8 2 9 11 3 

Trinoom 860 32 – 3.7 2 11 17 11 

Viersprong 235 5 – 2.1 7 7 27 3 

Wingerd 115 5 – 4.3 0 2 5 5 

Zuiderpad 380 12 – 3.2 6 10 14 2 

Bolster 156 22 - 14,1 0 157 17 21 
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Totaal incl 
Bolster 

3468   229 – 6.6% 167 -4.8% 76 -2.1% 

Totaal excl 
Bolster 

3312  41 – 1.2% 74 – 2.2% 150 – 4.5% 55 – 1.6% 

Scores in rood zijn boven de dyslexienorm 6% 

 
Ontwikkelingsperspectief 

Tot de extra ondersteuning behoort ook de situatie dat een kind op een reguliere basisschool onderwijs volgt 

volgens een eigen leerlijn of extra ondersteuning ontvangt op basis van een ontwikkelingsperspectief. De 

basisscholen van Kans & Kleur stellen onder eigen regie en in overleg met de schoolcontactpersoon van het 

Centrum Passend Onderwijs arrangementen samen. Het gaat hierbij om de flexibele arrangementen.  

 

In totaal volgen 47 (1.3%) kinderen onderwijs volgens een eigen leerlijn. Voor 116 kinderen (3.4%) is een 

ontwikkelingsperspectief opgesteld. Van deze kinderen hebben 114 (98.2%) kinderen zich binnen of boven het 

uitstroomniveau van het ontwikkelingsperspectief ontwikkeld. Daarmee is het streefdoel van 80% bereikt. 

 

Kinderen met een eigen leerlijn en een ontwikkelingsperspectief op de reguliere basisscholen 

Schoolnaam Kindaantal1 Kindaantal  

met leerlijn 

OPP Binnen 

prognose 

Beneden 

bijgesteld 

Boven 

bijgesteld 

Antoniusschool 137 4 4 4 0 0 

Buizerd 365 3 3 3 0 0 

Heilig Hart 58 2 58 57 1 0 

Jan Baptist 50 0 1 1 0 0 

Jozefschool 32 2 1 1 1 0 

Paschalisschool 366 7 2 1 0 1 

Paulusschool 258 14 2 0 0 2 

Roncallischool 59 1 0 0 0 0 

Speelhoeve 438 5 4 4 0 0 

Trinoom 860 3 29 29 0 0 

Viersprong 235 0 6 5 0 1 

Wingerd 112 0 0 0 0 0 

Zuiderpad 380 6 6 4 1 1 

Totaal 3428 47 116 109 3 5 
1Kindaantallen aan het einde van het schooljaar 2019-2020 
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Arrangementen 

Scholen hebben 141 arrangementen voor extra ondersteuning ingericht. Van deze arrangementen zijn er 65 

gericht op een individueel kind. De rest van de arrangementen is gericht op een groepje kinderen, een leerling 

met leerkracht, de leerkracht met de groep of op het team.  

Van 86% van de arrangementen zijn de doelen behaald. Dit is boven de grens van 80% die Kans & Kleur als 

streefdoel heeft gesteld.  

 

Arrangementen per setting voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften op de reguliere basisscholen  

Schoolnaam Kind- 

aantal1 

1 Kind Groep 

kinderen 

Lkr /  

kind 

Lkr /  

groep 

Team Totaal 

 

Doelen 

behaald 

Antonius 137 4 2 7 0 0 13 11-85% 

Buizerd 365 21 0 0 0 0 21 21-100% 

Heilig Hart 58 4 0 0 0 0 4 2-50% 

Jan Baptist 50 1 3 0 0 0 4 1-25% 

Jozef 32 3 0 1 0 0 4 4-100% 

Paschalis 366 1 6 2 0 0 9 8-88.9% 

Paulus 258 7 1 3 0 1 12 10-83% 

Roncalli 59 2 0 4 0 0 6 4 

Speelhoeve 438 7 0 7 0 0 14 11-79% 

Trinoom 860 5 14 10 0 0 29 29 

Viersprong 235 0 0 13 0 0 13 11-85% 

Wingerd 112 8 0 0 0 0 8 6-75% 

Zuiderpad 380 2 1 1 0 0 4 3-75% 

Totaal 3428 65 27 48 0 1 141 121 
1Kindaantallen aan het einde van het schooljaar 2019-2020 

 

Er zijn steeds meer specifieke onderwijsarrangementen voor kinderen met specifieke leerbehoeften beschikbaar 

gekomen. Voor een deel gaat het om vaste arrangementen waaraan kinderen met specifieke onderwijs 

behoeften deel kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld de plusklas, het SO-3 arrangement op de Bolster, de 

trainingen sociale vaardigheden. Voor een groot deel gaat het om flexibele arrangementen die op maat van het 

kind worden gemaakt. Deze arrangementen bevatten bij voorkeur zowel doelen voor het kind als doelen voor 

de leerkracht. De effectiviteit van de arrangementen ligt boven de 80%. 

 

SPECIAAL BASISONDERWIJS EN SPECIAAL ONDERWIJS 
 

Sommige kinderen hebben onderwijsbehoeften waar de basisscholen van Kans & Kleur (nog) geen antwoord op 

hebben. Zij krijgen ondersteuning in gespecialiseerde voorzieningen, zoals het speciaal basisonderwijs of het 

speciaal onderwijs. De Bolster biedt speciaal basisonderwijs binnen de organisatie van Kans & Kleur. Voor 

speciaal onderwijs kunnen kinderen van Kans & Kleur binnen Stromenland terecht.  

 

Het aantal kinderen dat op SBO De Bolster op 1 oktober 2019 onderwijs volgde was 147. Op dit aantal kinderen 

moet een correctie toegepast worden om een zuiver beeld te krijgen van het deelname percentage aan het 

speciaal basisonderwijs. 36 kinderen zijn niet afkomstig van het ondersteuningsplatform Wijchen maar komen 

van buiten Wijchen. Een kind uit Wijchen volgt speciaal basisonderwijs buiten het eigen platform. Op 1 oktober 

2019 volgden 9 kinderen onderwijs op De Bolster die voorheen een SO3-indicatie hadden gekregen. Twee van 

deze kinderen kwamen van buiten platform Wijchen.  
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Het gecorrigeerde aantal kinderen dat vanuit het ondersteuningsplatform Wijchen speciaal basisonderwijs 

volgde per 1 oktober 2019 was 102. Op 1 oktober 2019 had Kans & Kleur in het totaal 3269 kinderen. Het 

gecorrigeerde deelnamepercentage SBO is 3.1%.  

 

Herkomst kinderen van de Bolster, speciaal basisonderwijs in 2019-2020 

 

 

Verwijzingen Speciaal Basisonderwijs 

In schooljaar 2019-2020 heeft de Commissie van Toelaatbaarheid 23 toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven 

voor het speciaal basisonderwijs en 8 voor het speciaal onderwijs.  

 

Verwijzingen speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) 

Schoolnaam Kind 

aantal1  

SBO 

2019-2020 

SBO 8 jaar 

 

SO 

2019-2020 

SO 8 jaar  

 

Antoniusschool 137 0 1.3% 2 0 1.3% 2 

Buizerd 365 1 3.8% 8 0 2.5% 8 

Heilig Hart 58 1 3.1% 2 0 0% 0 

Jan Baptist 50 0 0,0% 0 0 1.9% 1 

Jozef 32 0 0,0% 0 0 0% 0 

Paschalisschool 366 2 2.9% 13 0 0.9% 4 

Paulusschool 258 5 4.2% 12 0 0.3% 1 

Roncallischool 59 0 3.9% 2 0 0% 0 

Speelhoeve 438 3 3.8% 14 0 0.5% 2 

Trinoom 860 3 1.6% 13 1 0.8% 6 

Viersprong 235 3 3.4% 7 0 2.0% 4 

Wingerd 125 1 0.6% 1 0 0% 0 

Zuiderpad  380 4 1,8% 9 0 1.0% 5 

SBO De Bolster 156 - - - 4 8.8% 12 

Kans & Kleur  3428 23 2.3% 89 8 0.20% 46 

        
1 Kindaantal aan het einde van het schooljaar 2019-2020.  

Scores in rood zijn boven SBO norm 2.8% of boven de SO norm 1%.  
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Kans & Kleur blijft kansen zien om een passend aanbod voor kinderen met speciale behoeften te verbeteren 

door de samenwerking tussen onderwijs, de gemeente en jeugdzorg te versterken en interventies gericht op de 

kinderen en de gezinnen waarin ze leven, beter op elkaar af te stemmen. In schooljaar 2019-2020 heeft Kans & 

Kleur hieraan veel aandacht besteed door te investeren in de relatie en in de optimalisatie van processen. 

 
Terugplaatsingen 

Kans & Kleur streeft ernaar dat zo veel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. De kans op 

maatschappelijk succes is groter als mensen hun schoolloopbaan in een reguliere setting afronden. Een 

toelaatbaarheidsverklaring wordt in principe voor een jaar afgegeven. Ieder jaar moeten de scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs onderbouwen waarom de toelaatbaarheidsverklaring verlengd moet worden en aan 

welke doelen de school met deze kinderen werkt om terugplaatsing mogelijk te maken. Streven is dat het 

platform Wijchen steeds meer terugplaatsingen realiseert.  

 

In schooljaar 2019-2020 heeft De Bolster net zoals in het schooljaar daarvoor één kind teruggeplaatst naar het 

regulier basisonderwijs.  

 

Het platform Wijchen heeft vanuit het speciaal onderwijs in schooljaar 2019-2020 de terugplaatsing van drie 

kinderen naar het speciaal basisonderwijs op De Bolster gerealiseerd.  
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5. BELEIDSONTWIKKELINGEN KANS & KLEUR 
 

5.1 KWALITEITSCULTUUR KANS & KLEUR  
 

Kans & Kleur bouwt aan een cultuur van zorg voor kwaliteit. In deze cultuur staat niet het 

kwaliteitszorgsysteem centraal maar gaat het om de samenwerking en gedachtewisseling tussen de 

professionals. Kans & Kleur zet middelen van de prestatiebox in om dit te realiseren. 

 

In een cultuur van kwaliteit moet iedere medewerker ervan overtuigd zijn dat het er toe doet wat hij/zij doet en 

zegt. Het handelen van de leerkracht maakt het verschil in het primair proces. En het handelen van de overige 

medewerkers - conciërge, de administratief medewerker, intern begeleider, de directeur, stafleden, en de 

bestuurder - maakt het verschil in de kwaliteit van de ondersteunende processen.  

In een cultuur van zorg voor kwaliteit is het gesprek bij uitstek het middel om de kwaliteit van het handelen 

van medewerkers te onderhouden en te versterken. Medewerkers van onze school voeren een professionele 

dialoog met elkaar om gezamenlijk tot een definiëring van kwaliteit te komen en om draakvlak hiervoor te 

realiseren. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding en bestuur. 

In het gesprek reflecteren ze op het eigen handelen en scherpen hun handelen aan. Op deze wijze kunnen ze 

de kwaliteit die ze gedefinieerd hebben ook leveren en borgen. In deze gesprekken hebben deelnemers een 

gelijkwaardige rol. De leidinggevende stimuleert en bewaakt dat deze gesprekken plaatsvinden. In het gesprek 

zelf heeft zij een voorbeeldrol als gelijkwaardig gesprekspartner.  

 

Kwaliteit van onderwijsleerresultaten  
Kans & Kleur werkt opbrengst- en handelingsgericht. Voor alle groepen stelt Kans & Kleur streefdoelen vast op 

de verschillende vak- en vormingsgebieden. Ieder jaar evalueert en analyseert Kans & Kleur  de 

onderwijsleerresultaten in de onderwijsrapportage.  

Voor leerlingen met speciale behoeften die basisondersteuning of extra ondersteuning nodig hebben, stellen 

scholen ook individuele streefdoelen doelen op zodat we de ondersteuning ook kunnen evalueren.  

 

Aandacht voor proceskwaliteit 
De scholen van Kans & Kleur hebben de kwaliteit van het onderwijsleerproces gedefinieerd in een pedagogische 

en didactische huisstijl.  

In een cultuur van zorg voor kwaliteit is een huisstijl op papier waardeloos zonder de weg er naartoe.  Het gaat 

om het denkproces, de gedachtewisseling tussen de professionals. De gedachtewisseling hierover leidt tot 

inzichten en afspraken. Hierdoor weet iedere medewerker waarom deze afspraak is gemaakt. Zo ontstaat een 

set van onderbouwde en doorleefde afspraken over pedagogisch en didactisch handelen. De scholen nemen de  

voorlopige uitkomsten van dit proces op in een werkdocument of kijkwijzer. Een huisstijl is nooit af en kan 

telkens bijgesteld en aangevuld worden. Medewerkers kunnen elkaar aanspreken op afspraken en kunnen met 

elkaar reflecteren of ze de afspraken nog zo hanteren dat het oorspronkelijke doel bereikt wordt of dat 

bijstelling nodig is.  

 

Kwaliteitsborging 
Kans & Kleur heeft in haar huidig strategisch beleid kwaliteitsborging als topprioriteit benoemd en ziet in de 

explicitering van de huisstijl ook een mogelijkheid om borging te realiseren. In de huisstijl hebben scholen 

gedefinieerd wat proceskwaliteit is. Door ieder jaar aandacht te besteden aan de huisstijl en activiteiten in te 

plannen die gericht zijn op het bewaken van deze huisstijl, borgen de scholen de ontwikkelingen uit het 

verleden. Deze ontwikkelingen hebben immers hun plek gekregen in de huisstijl. 
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5.2 PASSEND ONDERWIJS 
 

Passend Onderwijs in de regio 
Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 officieel van start gegaan. 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.  

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

beter 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/West Maas 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.  

 

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 kan alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs, passend onderwijs bieden. In geval van een leerling met speciale onderwijsbehoeften gaat een 

school samen met ouders en het Centrum Passend Onderwijs 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. 

 

5.3 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. Kans & Kleur zet middelen van de 

prestatiebox in om dit te realiseren. 

 

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.  

 

In het schooljaar 2019/2020 hebben de activiteiten niet volledig kunnen plaatsvinden in verband met de 

beperkende maatregelen vanuit de coronapandemie. 

 

Muziekonderwijs door vakdocenten 
Vakdocenten muziek die voorheen werkzaam waren bij de Stroming, verzorgen muziekonderwijs in alle 

groepen 4 en 5 op alle basisscholen van Kans & Kleur. Het Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen coördineert en 

begeleidt deze inzet. Deze inzet van vakdocenten muziek valt binnen de doorgaande lijn voor muziekonderwijs 

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  
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liedmateriaal beschikbaar gesteld. Leerkrachten hebben kennisgemaakt met de ‘smartboardmethode’ 123-Zing. 

In de groepen 4 en 5 krijgen alle leerlingen algemeen muzikale vorming. Ook hier werken de vakdocenten aan 

muziek mee. De vakdocent geeft de les en de groepsleerkracht kijkt en doet mee en bewaart de orde in de 

groep. 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 gestart voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Dit is een buitenschoolse activiteit. Er zijn 6 leerorkesten. Naast het leerorkest dat 

verbonden is aan Het Kerkenveldorkest (HKO), heeft het Kerkenveldorkest ook een jeugdorkest, Young HKO. In 

navolging hierop en met het oog op een gewenste spreiding in Wijchen is in september 2018 het jeugdorkest 

Noord gestart.  

 

Overzicht van leerorkesten in Wijchen 

 Muziekvereniging Scholen Locatie Aantal  

kinderen 

Leerorkest 1 El Monte  Antonius, Viersprong, Zuiderpad Zuiderpad 16 

Leerorkest 2 Kerkeveldorkest Trinoom De Brink 33 

Leerorkest 3 BigBand Wijchen SBO de Bolster, Speelhoeve ‘t Achterom 12 

Leerorkest 4 DOV Wijchen  Buizerd, Paschalis, Paulus Noorderlicht 10 

Leerorkest 5 Kunst en Vriendschap Zuiderpad, Roncalli ‘t Balgoyke 8 

     

Totaal    79 

 

Naast de activiteiten uit het kunst-en-cultuurmenu, de muzieklessen en de leerorkesten organiseren scholen 

ook zelf activiteiten in het kader van kunst- en cultuureducatie, zowel als onderdeel van het lesprogramma als 

buitenschoolse activiteit.  

 

Sjors Creatief 
Sjors Creatief is een aanpak die kinderen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan kennismakings-

activiteiten van creatieve clubs. Op deze manier hoeven kinderen niet direct lid te worden van een vereniging, 

maar maken ze op een laagdrempelige manier kennis met creativiteit. Deze formule wordt in meer dan 50 

gemeenten in Nederland uitgevoerd.  

 

In schooljaar 2019-2020 heeft het Cultuurknooppunt op basis van een subsidie van de Gemeente Wijchen 

samen met verenigingen en de scholen Sjors Creatief in Wijchen georganiseerd. Het Cultuurknooppunt heeft 

een Sjors-Creatiefprogramma samengesteld met meer dan 157 activiteiten van 22 verschillende aanbieders. Op 

alle basisscholen, inclusief De Bolster, hebben de leerlingen een Sjors-Creatiefboekje ontvangen. Leerkrachten 

hebben samen met de kinderen het programma besproken en hebben gestimuleerd dat leerlingen zich zouden 

inschrijven.  

  



Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 

Bestuursverslag 2020 

 

46 

 

5.4 PERSONEELSBELEID 
 

Het strategisch HRM-beleid bevat de volgende drie thema’s:  

 Permanente professionalisering van medewerkers; 

 Duurzame inzetbaarheid;  

 Strategische personeelsplanning.  

 

Permanente professionalisering van medewerkers 
De ontwikkeling van een professionele cultuur vraagt om een strategisch personeelsbeleid dat mogelijkheden 

biedt voor professionele en loopbaanontwikkeling, maar ook om leiderschap dat dit ondersteunt. De visie van 

Kans & Kleur op leiderschap sluit hier zoveel mogelijk op aan. De volgende factoren dragen bij aan het 

bevorderen van deze professionele leiderschapscultuur: 

 

 leiderschap gericht op het gezamenlijk uitwerken van schooldoelen die medewerkers houvast 

bieden (zo nodig aangaan functioneel conflict); 

 leiderschap dat de professionele ontwikkeling van medewerkers ondersteunt (moreel 

leiderschap); 

 leiderschap dat de samenwerking tussen medewerkers ondersteunt (verbinden van 

tegenstellingen); 

 strategisch personeelsbeleid dat professionele ruimte aan teams biedt; 

 strategisch personeelsbeleid dat mogelijkheden biedt voor professionele en 

loopbaanontwikkeling; 

 leiderschap dat maatwerkafspraken met medewerkers maakt (paradoxen en 

leiderschapsdilemma’s). 

 

Kans & Kleur wil de professionele ontwikkeling van medewerkers nog beter ondersteunen. Een aandachtspunt is 

meer helderheid geven over mogelijkheden voor professionele ontwikkeling afgestemd op verdere 

loopbaanontwikkeling. Een groot voordeel van investeren in professionalisering en loopbaanbeleid in het 

bijzonder is dat er een op ontwikkeling gerichte schoolcultuur ontstaat en dat blijkt aantrekkelijk voor veel 

medewerkers. 

 

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 en het benutten van 

mogelijkheden bij verzuimende medewerkers. 
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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.  

 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 professionaliseringsmogelijkheden 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 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. 

 

In 2020 is de monitoring op bovenstaande activiteiten niet in control geweest. In het najaar 2020 is hiertoe een 

verbetertraject gestart. 
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5.5 FUNCTIEGEBOUW 
 

De CAO PO 2019-2020 schrijft voor dat besturen voor 1 november 2020 het functiegebouw hebben 

geactualiseerd. Een volledig en transparant functiegebouw met eerlijke beloning, biedt goed zicht op 

loopbaanmogelijkheden voor medewerkers. Bovendien dient het als basis voor verschillende 

personeelsinstrumenten zoals werving en selectie, beloning, re-integratie, professionalisering, vlootschouw,  

gesprekkencyclus en (vrijwillige) mobiliteit. 

 

Kans & Kleur wil ruimte geven aan beweging in de organisatie en erkent dat het functiegebouw nog in transitie 

is. Alle functieniveaus worden opgenomen in het functiegebouw, waardoor er in alle openheid gesprekken 

kunnen plaatsvinden met de functiehouders. Medewerkers van Kans & Kleur krijgen een duidelijker beeld bij 

hun ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaanplan. 

 

Functiegebouw, peildatum 1-1-2021 

 

 

 

 
Dienstbetrekking Functie Functieschaal Aantal 

Onderwijzend Personeel Leraar L10 L10 186 

Onderwijzend Personeel Leraar L11 (met specialisme) L11/ L12 96 

Onderwijzend Personeel Combinatiefunctionaris L10/ L11 5 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Combinatiefunctionaris 
Muziekonderwijs 

9/10 4 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Onderwijs Assistent A 4 17 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Onderwijs Assistent B 5 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Leraarondersteuner A 7 4 

Directie Directeur D12 11 

Directie Teamleider A11 15 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Conciërge A 3 7 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Medewerker Administratie & 
Secretarieel B 

5 10 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Facilitair Manager 06 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

ICT coördinator  L11 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Medewerker ICT 5 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Systeem en Netwerkbeheerder 10 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Logopedist 9 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Orthopedagoog 11 2 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Administratief Medewerker HRM 7 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

HRM Professional 10 2 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

Concern Controller 13 1 

Onderwijs Ondersteunend 
Personeel 

School assistent participatiebaan 1 

Directie Voorzitter CvB Buiten CAO 1 
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5.6 PRIVACYBELEID  
 

Kans & Kleur heeft privacybeleid vastgesteld over de verwerking van persoonsgegevens van leerling en 

medewerkers. Dit beleid heeft tot doel:  

 De persoonlijke levenssfeer van de leerlingen en medewerkers te beschermen tegen verkeerd 

en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;  

 Vast te stellen welke persoonsgegevens de scholen van Kans & Kleur verwerken en met welk 

doel zij dit doen;  

 De zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;  

 De rechten van ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers in zake privacy te waarborgen.  

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers die door Kans & Kleur 

worden verwerkt.  

 

Vijf vuistregels 
Kans & Kleur hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens vijf vuistregels: 

 

Doel en doelbinding 

Kans & Kleur verzamelt persoonsgegevens met een vooraf vastgesteld en concreet doel en verwerkt 

persoonsgegevens alleen om het vooraf vastgestelde doel te bereiken. Bijvoorbeeld de school geeft het 

telefoonnummer dat ouders doorgegeven hebben voor noodgevallen niet door aan andere organisaties voor een 

ander doel.  

Kans & Kleur verzamelt leerlinggegevens met één of meer van de volgende doelen:  

 Onderwijs geven en organiseren, bijvoorbeeld om onderwijs te geven moet de docent weten 

welke leerlingen er in de klas zitten; 

 Leerlingen begeleiden, bijvoorbeeld leraren moeten de cijfers en voortgang van leerlingen 

kunnen registreren; 

 Leermiddelen verstrekken, bijvoorbeeld om leerlingen in te kunnen laten loggen bij een 

onderwijsleerpakket, mogen de gegevens van leerlingen wel worden gedeeld met een 

educatieve uitgeverij; 

 Informatie geven over de hierboven genoemde organisatie en leermiddelen, bijvoorbeeld de 

school moet met ouders en leerlingen kunnen communiceren via het rapport en/of een 

uitnodiging voor een ouderavond; 

 Informatie over leerlingen bekendmaken via de eigen communicatiekanalen, de school mag in 

de nieuwsbrief of op de website opnemen dat een van de leerlingen kampioen is geworden 

tijden het damkampioenschap van groep 6, 7 en 8; 

 Activiteiten van de school bekendmaken op de eigen website, bijvoorbeeld de school mag op 

de website informatie geven over een schoolvoetbaltoernooi en daarbij het e-mailadres 

vermelden van de leraar of leerlingen die dit organiseren; 

 Berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden, bijdragen en 

vergoedingen, bijvoorbeeld de school mag persoonsgegevens gebruiken om te registreren wie 

het geld voor de schoolreis al heeft betaald; 

 Geschillen behandelen, bijvoorbeeld als er een procedure plaatsvindt bij de 

geschillencommissie, dan mag de school ook voor dat doel gegevens vastleggen; 

 Accountantscontrole uitoefenen; 
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 Uitvoering en toepassing van de wet, bijvoorbeeld de school is verplicht om elk jaar voor 1 

oktober een bestand met leerlinggegevens op te sturen naar DUO.  

Als Kans & Kleur leerlinggegevens voor een ander doel wil gebruiken dan zal zij hiervoor apart verantwoording 

afleggen en ouders, voogd of verzorgers van de leerling hierover informeren.  

 

Kans & Kleur verzamelt personeelsgegevens met de volgende doelen:  

 Onderwijs geven en organiseren, bijvoorbeeld om onderwijs te geven moet de schoolleiding 

bepalen of weten welke medewerkers voor welke groep staan; 

 Medewerkers begeleiden, bijvoorbeeld leidinggevenden leggen het functioneren van de 

medewerker vast; 

 Leermiddelen verstrekken, bijvoorbeeld om medewerker in te kunnen laten loggen bij een 

onderwijsleerpakket, mogen de gegevens van medewerkers wel worden gedeeld met een 

educatieve uitgeverij; 

 Informatie geven over de hierboven genoemde organisatie en leermiddelen, bijvoorbeeld de 

leidinggevende moet met een medewerker kunnen communiceren om hem uit te nodigen voor 

een gesprek of  hem te informeren over zijn inschaling; 

 Informatie over medewerker bekendmaken via de eigen communicatiekanalen, bijvoorbeeld 

Kans & Kleur mag in Onder Ons bekend maken wie afscheid neemt van de organisatie. 

 Activiteiten van de school bekendmaken op de eigen website, bijvoorbeeld de school mag op 

de website informatie geven over een schoolvoetbaltoernooi en daarbij het e-mailadres 

vermelden van de leraar die dit organiseren; 

 Berekenen, vastleggen en uitbetalen van salaris en vergoedingen, bijvoorbeeld de school mag 

persoonsgegevens gebruiken om te registreren welke declaraties de medewerker heeft 

ingediend; 

 Geschillen behandelen, bijvoorbeeld als er een procedure plaatsvindt bij de 

geschillencommissie, dan mag de school ook voor dat doel gegevens vastleggen; 

 Accountantscontrole uitoefenen; 

 Uitvoering en toepassing van de wet, bijvoorbeeld de school is verplicht om elk jaar een 

bestand met personeelsgegevens op te sturen naar DUO.  

 

Grondslag 

Kans & Kleur verwerkt persoonsgegevens alleen als de wet bescherming persoonsgegevens hier een grond voor 

noemt. Voor Kans & Kleur zijn onderstaande gronden relevant:  

 Toestemming van de ouders, voogd of verzorgers van de leerling of medewerker bijvoorbeeld 

voor gebruik van foto’s; 

 Overeenkomst met de ouders, voogd of verzorgers van de leerling, bijvoorbeeld een 

overeenkomst voor tussenschoolse opvang; 

 Wet, bijvoorbeeld de leerlinggegevens om door te geven aan DUO om de subsidie van de 

overheid te ontvangen; 

 Publiekrechtelijke taak, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring 

 Vitaal belang; bescherming van de leerling in noodsituaties, bijvoorbeeld als een leerling een 

ongeluk heeft gehad op school, de ouders niet direct bereikbaar zijn kan de school medische 

informatie uitwisseling met een arts;  
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 Gerechtvaardigd belang: persoonsgegevens verzamelen is belangrijker dan het privacybelang 

van de leerling, bijvoorbeeld het doorgeven van naam en geboortedatum aan de uitgever bij 

digitaal leermateriaal. 

 

Dataminimalisatie 

Kans & Kleur verwerkt alleen die persoonsgegevens die redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken. De 

gegevens moeten in verhouding staan tot het doel en het doel kan niet met minder gegevens bereikt worden. 

Het gaat er om dat de scholen van Kans & Kleur uitsluitend gegevens verzamelen die echt nodig zijn om het 

doel te bereiken. 

Kans & Kleur bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor 

Kans & Kleur ze heeft verkregen, tenzij er een wettelijke verplichting is de gegevens langer te bewaren.  

 

Transparantie en rechten van de ouders en leerlingen 

Kans & Kleur informeert de ouders, voogd of verzorgers van leerlingen vooraf in begrijpelijke taal over wat de 

scholen precies aan informatie verwerkt en wat het doel daarvan is. De scholen zetten het privacybeleid op hun 

website ter inzage. Al bij de inschrijving wijzen de scholen ouders hier schriftelijk op.  

De ouders, voogd of verzorgers van de leerling zijn op de hoogte van hun rechten als het gaat om de 

verwerking van persoonsgegevens door de school. Daarbij maken scholen gebruik van de informatie die 

uitgevers en leveranciers over hun producten verstrekken aan scholen. De school plaats de privacybijsluiters 

van de uitgevers en leveranciers op de website zodat ouders deze kunnen lezen.  

 

Data-integriteit 

Kans & Kleur en haar scholen controleren jaarlijks of de persoonsgegevens die ze gebruikt en verwerkt nog 

kloppen. Zijn de gegevens op het juiste moment, op de juiste plaats en voor de juiste mensen beschikbaar? 

Ouders, voogd of verzorgers en medewerkers krijgen de gelegenheid om onjuiste gegevens te laten corrigeren 

of verwijderen.  

 

5.6 HUISVESTING 
 

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

De gemeente Wijchen en Kans & Kleur hebben in 2016 een overeenkomst gesloten waarin de herschikking van 

verantwoordelijkheden is vastgelegd.  

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

verantwoordelijk voor al het onderhoud aan niet-MFA’s (mono-schoolgebouwen). Met het oog daarop is in 2014 

een nulmeting uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld. Deze 

plannen hebben een reikwijdte van 40 jaar. Ten minste eenmaal in de vijf jaar worden de plannen 

geactualiseerd. Kans & Kleur heeft in 2019 het meerjarenonderhoudsplan laten actualiseren. In 2020 heeft de 

gemeente Wijchen het Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Kans & Kleur heeft de consequenties daarvan 

doorgevoerd in het meerjarenonderhoudsplan.  
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Integraal Huisvestingsplan Wijchen 
De gemeente Wijchen, schoolbesturen en kinderopvang zijn in 2019 gestart met de ontwikkeling van een 

beleidsrijk en strategisch integraal huisvestingsplan. Een strategisch integraal huisvestingsplan bepaalt op basis 

van visie, gerichte analyse, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders voor investeringen in 

onderwijshuisvesting. Het plan stelt de gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvang in staat om op de 

korte en lange termijn toekomstbestendige keuzes te maken en een proactief (investerings)beleid te voeren.  

 

Het integraal huisvestingsplan is een samenwerkingsdocument dat wordt gedragen door de 

onderwijsinstellingen, de kinderopvangorganisatie en de gemeente. Als zodanig is het integraal 

huisvestingsplan medio 2020 ter besluitvorming voorgelged aan de gemeenteraad van de gemeente Wijchen.  

 

In het integraal huisvestingsplan geven de gemeente Wijchen, schoolbesturen en kinderopvang ook aan welke 

kwaliteit zij samen nastreven op het gebied van onderwijshuisvesting: 

 De schoolbesturen zien duurzaamheid niet als een doel van de organisatie. De gemeente en 

schoolbesturen zien het realiseren van duurzame huisvesting wel als een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Een duurzaam gebouw heeft een positief effect op het onderwijs én op 

het leefklimaat voor de toekomstige generaties. Daarnaast leren leerlingen het belang van 

duurzaamheid. Het toevoegen van duurzame huisvestingscomponenten mag echter nooit ten 

koste gaan van de onderwijsexploitatie. 

 Het integraal huisvestingsplan van Wijchen houdt rekening met de duurzaamheidseisen die 

gesteld zijn vanaf 1 januari 2021. Het plan gaat daarmee, in het geval van nieuwbouw, uit van 

de realisatie van energie neutrale gebouwen (ENG). 

 De gemeente Wijchen heeft haar duurzaamheidsambitie bij nieuwbouw gericht op gasloos en 

Energie Neutrale gebouwen en naar een kwaliteitsambitie (binnenmilieu) van Frisse Scholen 

klasse B. 

 

Asbest 
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 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.  

 

Ventilatie 
Het belang van goede ventilatiemogelijkheden op scholen werd tijdens de coronapandemie nogmaals 

onderstreept. Kans & Kleur heeft in 2020 een onderzoek op alle scholen uit laten voeren naar de 

ventilatiemogelijkheden op scholen. De uitkomsten hiervan zijn gerapporteerd aan het ministerie. Daar waar 

aanpassing nodig was, zijn acties in overleg met de gemeente Wijchen in gang gezet.  
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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. 

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

reserves en voorzieningen en het realiseren van een sluitende exploitatie. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Zet de middelen zo in dat de doelen in het Strategisch Beleidsplan kunnen worden 

gerealiseerd. 

 

6.2 ACTUALISATIE FINANCIËLE KADERS 
 

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

Kans & Kleur 2021 - 2024. In deze kaderafspraken schenkt Kans & Kleur aandacht aan financiële risico’s en de 

wijze waarop ze deze afdekt. De kaders geven ook aan dat scholen individueel verantwoordelijk zijn voor de op 

schoolniveau beïnvloedbare zaken. Tevens is vastgelegd dat de Kans & Kleur scholen 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. Kans & 

Kleur actualiseert jaarlijks de fundamenten van de huidige financiële kaders.  

 

6.3 DOORGAANDE AANDACHT VOOR ONTWIKKELING FINANCIËLE AANSTURING 
 

In 2020 heeft Kans & Kleur ook, 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 meerjarenplan Groot Onderhoud; 

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

verschillende taken en functies. 

In 2020 heeft de MOSA-groep de financiële en personele administratie uitgevoerd voor Kans & Kleur. 

 

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 extra middelen vrijgekomen vanuit het Ministerie  voor onder andere professionalisering, 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het handhaven van een goede onderwijskwaliteit. In 2020 en 

2021 zijn daarnaast extra middelen verstrekt voor het ondersteunen van achterstanden als gevolg van de 

corona pandemie. 

 

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 op centraal niveau gecoördineerd zoals muziek-, sport- en 

techniekonderwijs. Daarnaast zijn in 2017 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. 

 

De begroting 2020 kwam uit op een negatief resultaat van € 501.000. Het uiteindelijke jaarresultaat 2020 

kwam uit op negatief  € 3.122.857. Bij de analyse van de jaarcijfers wordt dit nader 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 

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 meerjarenplan Groot Onderhoud extra middelen 

voor onderhoud ter beschikking te stellen. De lineaire dotatie wordt in de eerste 20 jaar aangevuld met een 

extra dotatie ad € 75.000. De achtergrond hiervan is dat Kans & Kleur op grond van het meerjarenplan Groot 
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Onderhoud de eerste 20 jaar hogere kosten dan gemiddeld verwacht. In 2016 heeft Kans & Kleur een 

éénmalige bijdrage ontvangen voor de overdracht van het onderhoud van een aantal scholen. Deze bijdrage is 

aan de voorziening Groot Onderhoud toegevoegd. 

 

In 2020 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd op basis van de inzichten van dat moment. Hierbij 

heeft de onderhoudspartij naast de prijsindexatie tevens rekening gehouden met de toekomstplannen voor de 

diverse panden vanuit de gemeente uit het Integraal Huisvestingsplan. 

De jaarverslaggevingsregels met betrekking tot de bepaling van de voorziening Groot Onderhoud zijn in 2020 

nog niet definitief vastgesteld. Kans & Kleur heeft bij de bepaling van de voorziening de oude 

berekeningssystematiek aangehouden. 
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7 VERMOGENSPOSITIES EN RESULTATEN 
 

7.1 VERMOGENSPOSITIES 
 

Financiën op balansdatum 
In onderstaande tabel staan de balansposities per 31 december voor de komende jaren: 

 

Meerjarenoverzicht per 31 december  

 

Het balanstotaal per 31 december 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. De belangrijkste oorzaak daarvan is 

het forse negatieve resultaat van 2020. Vanaf 2018 heeft Kans & Kleur extra investeringen gedaan om 

toekomstige uitstroom van personeel op te kunnen vangen. Deze kosten van deze extra inzet zijn in 2020 

voornamelijk ten laste van het eigen vermogen gekomen. Doordat de personeelsomvang op 1 augustus 2020 

hoger was dan vooraf begroot, heeft er een extra aanslag op het eigen vermogen plaatsgevonden. Met ingang 

van het schooljaar 2021/2022 hanteert Kans & Kleur een kostenneutrale begroting voor zowel de reguliere 

bedrijfsvoering als de NPO-bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de liquide middelen afgenomen. Enerzijds door de 

investeringen van circa € 500.000, anderzijds door de hogere kosten. De overige balansposten liggen in lijn 

met de eerdere jaren. 

 

In 2020 heeft Kans & Kleur circa € 500.000 geïnvesteerd in met name ict-apparatuur en leermiddelen. De 

verwachte investeringen bedragen voor 2021 € 581.850 en voor 2022 € 653.950. In 2021 betreffen de 

investeringen in ict-apparatuur en leermiddelen ook de investering in meubelen, onder andere vanwege de 

nieuwbouw van St. Jan Baptist. Het investeringsbeleid gaat uit van vervangingsinvesteringen na einde van de 

afgesproken afschrijvingstermijn. Groot onderhoud aan gebouwen wordt niet geactiveerd maar komt ten laste 

van de voorziening groot onderhoud. Investeringen onder de € 1.000 worden niet geactiveerd. 

 

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

evenwichtsverstoringen kan opvangen (bufferfunctie). Verder speelt het eigen vermogen een onmisbare rol bij 

het (voor)financieren van omvangrijke innovaties en investeringen (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. 

Totaal materiële vaste activa 2.767€         2.711€         2.691€         2.728€         2.527€         2.222€         

Vorderingen 1.677€         1.551€         1.187€         1.500€         1.750€         1.750€         

Liquide middelen 7.669€          4.989€          3.559€          4.654€          4.503€          4.733€          

Totaal vlottende activa 9.346€         6.540€         4.746€         6.154€         6.253€         6.483€         

Balanstotaal 12.113€       9.251€         7.437€         8.882€         8.780€         8.705€         

Passiva

Eigen vermogen 7.417€         4.294€         2.864€         3.382€         3.883€         4.350€         

Voorzieningen 2.141€         2.581€         2.352€         2.367€         1.783€         1.438€         

Totaal kortlopende schulden 2.555€         2.376€         2.221€         3.133€         3.114€         2.917€         

Balanstotaal 12.113€       9.251€         7.437€         8.882€         8.780€         8.705€         

Begroting 
2024

Bedragen x EUR 1.000
Boekjaar 

2019
Realisatie 

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Begroting 

2023
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Meerjarenoverzicht financiële kengetallen  

 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn de kengetallen de afgelopen jaren door de extra investeringen flink 

gedaald. In het financieel kader heeft Kans & Kleur ondergrenzen aangegeven om te borgen dat zij duurzaam 

financieel gezond blijft.  

 

Solvabiliteit en Signaleringswaarde eigen vermogen 

Kans & Kleur heeft een gezond solvabiliteitspercentage. Op langere termijn kan voldaan worden aan de 

verplichtingen. In 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs een rekenmethode ontwikkeld om te bepalen wat 

een redelijk (publiek) eigen vermogen is om aan te houden. Daarmee ontstaat voor elke onderwijsinstelling een 

eigen signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen. De signaalwaarde wordt uitgedrukt in een 

getal. Indien het berekende getal boven de 1,0 uitkomt, is er sprake van bovenmatig eigen vermogen. 

In 2020 komt het kengetal van Kans & Kleur uit op 1,07 (rekening houdend met de reële aanschafwaarde van 

het bestuurskantoor). Dit is boven de norm van 1. Kans & Kleur voorziet dat het kengetal signaleringswaarde in 

2021 daalt naar 0,71, in 2022 uitkomt op 0,83 en in 2023 op 1,02. De besteding van het boventallige eigen 

vermogen heeft Kans & Kleur de afgelopen jaren ingezet voor extra personeel op alle scholen. Voor het 

boekjaar 2024 verwacht Kans & Kleur investeringen uit het nieuwe strategische beleidsplan zodat het eigen 

vermogen ook in de jaren daarna onder de signaleringswaarde blijft. Op dit moment is dat nieuwe strategische 

beleidsplan en de investeringen daarvoor nog niet bekend. 

 

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. 

 

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 in 2020 gedaald door de investeringen die Kans & Kleur 

heeft gedaan in personeel en materiële vaste activa.  

 

Solvabiliteit Eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen 79% 74% 70% 65% 65% 66%

Kapitalisatiefactor Totaal vermogen - gebouw / totaal baten 51% 39% 33% 39% 41% 39%

Liquiditeit Vlottende activa / vlottende passiva 3,66 2,75 2,14 1,96 2,01 2,22

Rentabiliteit Resultaat / totaal baten -4% -14% -6% 2% 2% 2%

Weerstandsvermogen A Eigen vermogen - mva / totaal lasten 20% 6% 1% 3% 6% 6%

Weerstandsvermogen B EV+voorzieningen+vvl-mva/totaal lasten 29% 17% 11% 13% 15% 15%

Signaleringswaarde eigen vermogen (miv 2020) norm < 1 1,81 1,07 0,71 0,83 1,02 1,02

Begroting 
2023

Begroting 
2024

Ratio's
Boekjaar 

2019
Realisatie 

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
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Weerstandsvermogen 1 en 2 

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 1 van 

Kans & Kleur bevindt zich ultimo 2020 op de grens van de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde 

bandbreedte. Ook het Weerstandsvermogen 2 is van een goed niveau. 

 
 

7.2 FINANCIËLE RESULTATEN 
 

Realisatie 2020 vergeleken met de realisatie 2019 

 

 

Belangrijkste ontwikkelingen van de baten 

De baten zijn lager door: 

 De daling van de leerlingenaantallen (1,6%) 

 De eenmalige ontvangst van de convenantgelden eind 2019 (€ 329.809). 

 De lagere bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband Stromenland (€ 215.874). 

 Het wegvallen van een gedeelte van de subsidie gymzalen gemeente Wijchen (€ 8.629) 

 De opname van de huuropbrengsten De eerste Stap uit de jaren voor 2019 in het boekjaar 

2019 (€ 214.784) 

 De verrekening van het cpv in 2019 ( € 71.070) 

 

2020 
werkelijk

2020 
begroting

2019 
werkelijk

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 21.136.364€    21.135.344€    21.381.051€    
3.2 Overige overheidsbijdragen 495.855€         396.365€         505.281€         
3.3 Overige baten 288.591€         284.982€         585.689€         

Totaal baten 21.920.810€  21.816.691€  22.472.021€  

Lasten
3.4 Salariskosten 20.257.957€    17.546.618€    18.201.513€    

Overige personeelslasten 1.262.379€      1.357.219€      1.511.266€      
3.5 Afschrijvingen 554.316€         535.798€         646.395€         
3.6 Huisvestingslasten 1.757.092€      1.630.371€      1.828.485€      
3.7 Overige instellingslasten 1.200.442€      1.247.227€      1.123.149€      

Totaal lasten 25.032.186€  22.317.233€  23.310.808€  

3.8 Financiële baten -11.481€         -€                -7.956€           

Resultaat -3.122.857€  -500.542€      -846.743€     
Bestemmingsreserve innovatie -75.624€         -133.762€       
Bestemmingsreserve onderhoud -75.000€         75.000€           -75.000€         
Bestemmingsreserve cao -595.658€       -595.658€        595.658€         
Algemene reserve -2.376.575€     20.116€           -1.233.639€     
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Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten 

De lasten zijn hoger door: 

 De grotere inzet van formatie vanuit werkdrukmiddelen, flexibele inzet, duurzame 

inzetbaarheid en professionalisering ( € 1.351.725). Daarnaast zijn de personele lasten ten 

opzichte van 2019 gestegen door de cao stijging en de éénmalige uitkering. 

Tevens is in 2020 rekening gehouden met een hogere voorziening vanwege ziekte en 

arbeidsongeschiktheid ( € 334.561). 

 De overige instellingslasten. Dit komt met name door de hogere kosten voor leermiddelen  

( € 16.875) en hogere advieskosten ( € 51.848) als gevolg van het aanbestedingsproject 

financiële en personele administratie. De lasten zijn lager door: 

 De afschrijvingslasten doordat in 2019 ook extra afschrijvingslasten van desinvesteringen zijn 

opgenomen ( € 92.079)  

 De huisvestingslasten. In 2019 zijn meer kosten gemaakt voor klein dagelijks onderhoud dan 

in 2020. In 2020 zijn meer kosten voor schoonmaak gemaakt ten opzichte van 2019. Per saldo 

komen de huisvestingslasten € 71.393 lager uit. 

 

Realisatie 2020 vergeleken met de begroting 2020 
 
Belangrijkste ontwikkelingen van de baten 

De baten zijn hoger door: 

 De ontvangst van extra subsidie voor opvang vluchtelingen en opleidingen (€ 88.369) en de 

indexatie ( € 244.952) 

 De compensatie van onder andere de cao-stijgingen van de muziekfunctionarissen door de 

gemeente Wijchen ( € 33.815), de ID banen ( € 17.714) en de eenmalige subsidies ( € 6.556). 

De CMK gelden zijn later toegekend ( € 50.175) 

 

De baten zijn lager door: 

 De lagere bekostiging van het Samenwerkingsverband Stromenland ( € 215.874) als gevolg 

van het wegvallen van diverse éénmalige bijdragen. Dit besluit was niet met Kans & Kleur 

voorafgaand aan de begroting gecommuniceerd. 

 

 
Belangrijkste ontwikkelingen van de lasten 

De lasten zijn hoger door: 

De extra formatie die is ingezet om tijdig in te spelen op het te verwachten lerarentekort, de 

AOW-uitstroom en om de vervanging voor opleidingen mogelijk te maken. Als gevolg van de 

corona pandemie zijn er extra kosten gemaakt voor de personele inzet en was het 

ziekteverzuim hoger. Een deel van de interne vip-pool is ingezet op interne vervangingen. 

Daarnaast zijn de opleidingskosten lager uitgekomen dan begroot. Tevens zijn in de periode 1 

augustus tot en met 31 december 2020 meer medewerkers in dienst geweest dan 

oorspronkelijk begroot. In de begroting 2020 was geen rekening gehouden met de nabetaling 

cao en cao-indexatie. Daarnaast is de dotatie voor de voorziening ERD schap flink hoger 

uitgekomen. Per saldo zijn de personele lasten daardoor € 2.616.499 hoger uitgekomen. 
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 De afschrijvingslasten. De hogere lasten ad € 18.518 worden veroorzaakt door de extra 

investeringen ten opzichte van de begroting. 

 De huisvestingslasten. De hogere lasten worden met name veroorzaakt door hogere 

schoonmaaklasten ( € 99.184). Vanwege de coronapandemie wordt er frequenter 

schoongemaakt. Daarnaast zijn de kosten gas, water en licht hoger (€ 29.513) 

 

 

Verantwoording besteding middelen prestatiebox 
 

Kans & Kleur zet de bekostiging vanuit de prestatiebox in voor de volgende doelen: 

 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 

 Brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 

 Professionele scholen 

 Doorgaande ontwikkellijnen 

 

De specifieke activiteiten zijn in hoofdstuk 5 nader toegelicht. De besteding van de middelen in 2020 is in lijn 

met bovenstaande doelstellingen. 

 

Verantwoording extra middelen werkdrukverlaging PO 
 

In het boekjaar 2020 is vanuit het Ministerie € 787.153 en vanuit het eigen vermogen van Kans & Kleur € 

494.273 aan de scholen ter beschikking gesteld voor het verlagen van de werkdruk. Kans & Kleur heeft de 

extra middelen die zij vanuit de reguliere bekostiging kreeg voor werkdrukverlaging op de volgende wijze 

ingezet: 

 Ondersteuning in de klas door de inzet van extra onderwijzend personeel. 

 Ondersteuning in de klas door de inzet van onderwijs assistenten. 

 Ondersteuning door vakdocenten gym. 

 Het verstrekken van extra ambulante tijd voor het voorbereiden van oudergesprekken ed. 

 

De inzet per school is bepaald in overleg met het schoolteam en wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd. 

 

7.3 TREASURYVERSLAG 
 

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

middelen zodat Kans & Kleur 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 2020 geen 

liquiditeitsproblemen voorgedaan. De belangrijkste reden voor de teruggang in liquide middelen betreft de forse 

investering in personeel en de nabetaling cao in 2020. 

 

Kans & Kleur is in 2020 overgegaan naar schatkistbankieren. De belangrijkste reden hiervoor was het feit dat 

de banken rente vorderden op banktegoeden. Ook voor 2021 handhaaft Kans & Kleur het schatkistbankieren. 
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8 VOORUITZICHTEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST 
 

8.1 BEGROTING 2021 EN RAMINGEN VOOR 2022 EN 2023 
 

Bij de opstelling van de begroting 2021 heeft Kans & Kleur tevens ramingen gemaakt voor de twee daarop 

volgende jaren. Daarbij is zij uitgegaan van de gegevens die op dat moment bekend waren wat betreft de 

bekostiging en de lasten waaronder de personele lasten.  

 

Meerjarig overzicht ontwikkeling leerlingenaantallen  

 

 

 

Op geconsolideerd niveau zwakt de daling van het leerlingenaantal af naar gemiddeld 1-2% de komende jaren. 

Dit beeld wijkt af van het beeld vanuit het PVGpro rapport. Zij laten lagere leerlingenaantallen zien voor de 

komende jaren met dalingen van gemiddeld 3%. In het PVGpro rapport van november 2019 was nog geen 

rekening gehouden met voor de gemeente Wijchen nieuw toegekende bouwcontingenten. In 2021 wordt een 

nieuwe prognose opgesteld. Kans & Kleur telde op 1 oktober 2020 3192 leerlingen, op 1 oktober 2019 3269 

leerlingen, op 1 oktober 2018 3322 leerlingen en 1 oktober 2017 3448 leerlingen. In de begroting 2020 was 

uitgegaan van 3237 leerlingen per 1 oktober 2020. Per saldo dus een 45 leerlingen minder dan begroot per 1 

oktober 2020. In 2021 worden 3146 leerlingen verwacht, in 2022 3094 en in 2023 3045. De daling per 1 

oktober 2020 bedraagt 2,3% ten opzichte van 2019. De afname van leerlingen is het grootst bij Wingerd 

(15%), Antonius (14%), Paschalis (7%) en het Zuiderpad (9%). Deze scholen hadden vorig jaar ook al te 

maken met een naar verhouding hogere krimp dan het gemiddelde van Kans & Kleur. De Buizerd (8%) en De 

Viersprong (6%) hebben een toename van leerlingen. In het begrotingsgesprek bespreekt Kans & Kleur de 

mogelijke oorzaken en benodigde acties met de schooldirecteur.  
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Meerjarig overzicht ontwikkeling personele formatie  

 

 

 

Kans & Kleur heeft de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om het personeelsbestand zowel kwantitatief 

als kwalitatief op peil te houden. Helaas is in 2020 gebleken dat de verwachte uitstroom achter bleef bij de 

verwachtingen. Hierdoor heeft Kans & Kleur op 1 augustus 2020 meer medewerkers in dienst dan zij had 

verwacht. In het schooljaar 2020/2021 vinden uitstroom bevorderende activiteiten plaats met als doel om de 

formatie op 1 augustus 2021 in lijn te hebben met de vanuit de bekostiging mogelijke formatie, mogelijk 

gepaard gaand met mobiliteit over de scholen en verplichte uitstroom. 

 

Voor het Samenwerkingsverband Stromenland (Passend Onderwijs) wordt circa 4 fte ingezet. Deze formatie is 

niet meegenomen in de onderstaande tabellen. De kosten van deze inzet worden volledig vergoed door het 

Samenwerkingsverband. 

 

Meerjarig overzicht ontwikkeling personele formatie  

 

 

In de bovenstaande tabel is onderscheid gemaakt in directie, onderwijzend en ondersteunend personeel. Deze 

indeling is gebaseerd op de salarisschalen en staat bij met name de teamleiders los van de feitelijke formatie 
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omvang voor management taken en onderwijzende taken. In 2020 heeft een aanpassing van de cao 

plaatsgevonden en is het functiegebouw herijkt. Dit heeft onder andere geleid tot de overgang van de 

teamleiders van de LB-schaal naar de AB-schaal. Voor hun volledige omvang worden zij in bovenstaande 

grafiek als directie verantwoord. Het komende schooljaar daalt de extra ingezette fte in de reguliere formatie 

in. Dit is het sterkste te zien bij het onderwijzend personeel en dan met name bij de vip. De daling bij 

ondersteunend personeel en directie is beperkter. Kans & Kleur kijkt in het voorjaar van 2021 naar de omvang 

van het management op de diverse scholen en op welke wijze dit toekomstbestendig kan worden ingericht. 

Voor de toekomst verwacht Kans & Kleur dat de inzet van onderwijsassistenten op peil blijft. Enerzijds vanwege 

wijzigingen in onderwijsconcepten (cluster, combinatieklassen ed) en anderzijds vanwege de mogelijke 

doorstroommogelijkheden voor onderwijsassistenten naar leerkracht. 

 

Bedrijfsvoering in Balans 

Kans & Kleur constateerde in het najaar 2020 dat de verwachte uitstroom van personeel niet was verlopen 

zoals verwacht. Daardoor was er sprake van meer formatie (19 fte) dan benodigd om het schooljaar 2021/2022 

uit te kunnen voeren. Daarnaast waren de afgelopen jaren extra investeringen uit het bovenmatige eigen 

vermogen gedaan in de kwaliteit van de organisatie en extra formatieve ruimte voor de scholen. Het door 

blijven gaan met deze extra investeringen en de extra formatie zou het eigen vermogen volledig uithollen. Om 

die reden heeft Kans & Kleur besloten om met ingang van het schooljaar 2021/2022 haar bedrijfsvoering terug 

in balans te brengen. Baten en lasten in evenwicht. Hierdoor moest Kans & Kleur in schooljaar 2020/2021 haar 

extra formatie van 49,4 fte afbouwen. Om de vrijwillige mobiliteit te faciliteren heeft zij hiervoor een aantal 

maatregelen genomen zoals een vacaturestop, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het opvangen 

van ziekte/verlof uit de eigen extra formatie. Daarnaast heeft Kans & Kleur flankerend beleid opgesteld om 

vrijwillige mobiliteit te ondersteunen. In de begroting 2021 heeft Kans & Kleur rekening gehouden met een 

budget van € 425.000 hiervoor. 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

In het voorjaar van 2021 heeft het ministerie het Nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt. Dit 

programma is bedoeld om voor leerlingen die dat nodig hebben, langer, meer en effectiever (onderwijs) tijd te 

geven om de impact van de coronacrisis tot nu toe op hun ontwikkeling had, te herstellen en hen weer een 

goede uitgangspositie te geven. 

In maart 2021 is door minister Slob aangegeven dat het NPO bestaat uit: 

 € 700 per leerling voor de uitvoering van het NPO. Dit bedrag geldt zowel voor schooljaar 2021/2022 

als voor schooljaar 2022/2023. 
 De middelen zijn beschikbaar voor de extra ondersteuning van leerlingen én leerkrachten, bijvoorbeeld 

in de vorm van opleidingen en ondersteuning. 
 De planning ziet toe op een menukaart met interventies die worden vertaald in het individuele 

schoolprogramma. 
 Het gaat om een meerjarig programma. Met andere woorden, de inzet van de interventies en de 

financieringsverantwoording in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 met een duurzame borging in 

de periode daarna zijn het uitgangspunt. 
De definitieve toekenning volgt in juni 2021.  

Kans & Kleur heeft voor de voorbereiding van het NPO een projectgroep ingericht. In mei 2021 wordt de 

concretisering van het NPO plan Kans & Kleur verwacht. In deze begroting is rekening gehouden met een 

kostenneutrale uitvoering van de NPO gelden. 

In bovenstaande fte overzichten is nog geen rekening gehouden met de extra inzet vanuit de NPO gelden. 
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Meerjarig financieel overzicht 2019-2023 

 

 

Kans & Kleur verwacht voor de geconsolideerde begroting 2021 een negatief saldo van € 1.430.000. Dit saldo 

bestaat uit het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering, de uitvoering van de reductieopdracht en de daarmee 

gepaard gaande kosten en de uitvoering van de Nationaal Programma Onderwijs. Het negatieve resultaat uit de 

reguliere begroting 2021 bedraagt negatief € 1.005.000 en wordt met name veroorzaakt door de hogere 

personele formatie in de periode januari tot en met juli 2021. In de periode augustus tot en met december 

2021 werkt Kans & Kleur met een nihil-begroting. De scholen hebben een taakstellende begroting voor die 

periode. Met andere woorden daarin zijn de diverse voorgenomen maatregelen ten aanzien van de 

uitstroombevordering reeds geëffectueerd. Voor de uitvoering van de Bedrijfsvoering in Balans heeft Kans & 

Kleur € 425.000 gereserveerd. De uitvoering van het NPO vindt kostenneutraal plaats. 

De boekjaren 2022, 2023 en 2024 laten een positief resultaat zien. Dit positieve resultaat wordt ingezet om het 

eigen vermogen aan te vullen tot rond de signaleringswaarde. Jaarlijks valt € 75.000 vrij uit de 

bestemmingsreserve onderhoud. Daarnaast zetten scholen ook in 2021 een gedeelte van de 

bestemmingsreserve innovatie in om onderwijsvernieuwende innovaties mogelijk te maken.  

 

Ontwikkeling eigen vermogen 

   

 

 

Bedragen x 1.000 Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Baten Regulier + NPO Regulier + NPO Regulier + NPO

Rijksbijdragen OCW € 21.381 95% € 21.135 97% € 21.136 96% € 21.727 97% € 22.323 97% € 20.804 97%

Overige overheidsbijdragen € 505 2% € 396 2% € 496 2% € 436 2% € 403 2% € 403 2%

Overige baten € 586 3% € 285 1% € 289 1% € 176 1% € 174 1% € 175 1%

Totaal baten € 22.472 100% € 21.816 100% € 21.921 100% € 22.339 100% € 22.900 100% € 21.382 100%

Lasten

Totaal personele kosten € 19.713 88% € 18.904 87% € 21.520 98% € 20.448 92% € 19.126 84% € 17.693 83%

Afschrijvingen € 646 3% € 536 2% € 554 3% € 573 3% € 547 2% € 460 2%

Huisvestingslasten € 1.829 8% € 1.630 7% € 1.757 8% € 1.649 7% € 1.617 7% € 1.616 8%

Overige instellingslasten € 1.123 5% € 1.247 6% € 1.200 5% € 1.099 5% € 1.092 5% € 1.112 5%

Totaal lasten € 23.311 104% € 22.317 99% € 25.032 111% € 23.769 106% € 22.382 100% € 20.881 93%

Totaal € -839 -4% € -501 -2% € -3.111 -14% € -1.430 -6% € 518 2% € 501 2%

Financiële baten en lasten € -8 0% € 0 0% -11€            0% € 0 0% € 0 0% € 0 0%

Totaal resultaat € -847 -4% € -501 -2% € -3.123 -14% € -1.430 -6% € 518 2% € 501 2%

Totaal resultaat € -847 € -501 € -3.123 € -1.430 € 518 € 501

Mutatie bestemmingsreserve cao € 596 € 0 € -596 € 0 € 0 € 0

Mutatie bestemmingsreserve innovatie € -134 € -50 € -76 € -5 € -5 € -5

Mutatie bestemmingsreserve onderhoud € -75 € -75 € -75 € -75 € -75 € -75

Mutatie algemene reserve € -1.234 € -376 € -2.377 € -1.350 € 598 € 581
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Kans & Kleur heeft bij het opstellen van de begroting 2021 consistentie in financiële uitgangspunten ten 

opzichte van voorgaande jaren betracht.  

Voor het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 is daarnaast rekening gehouden met de toezegging voor het 

Nationaal Programma Onderwijs (brief minister Slob 24 maart 2021). Kans & Kleur verwacht voor de komende 

2 schooljaren circa 2,2 miljoen per jaar aan extra bekostiging. In juni 2021 is het Kans & Kleur plan in detail 

uitgewerkt. Hierin wordt inzicht gegeven in de extra benodigde formatie en overige kosten. In de begroting 

2021 en verder is rekening gehouden met een neutrale bedrijfsvoering voor de NPO-gelden. 

 

Kans & Kleur loopt financiële risico’s vanuit: 

 De cao-ontwikkelingen en de mogelijkheid dat deze niet volledig gecompenseerd worden door de 

bekostigingsbijstelling. Tot op heden is dit in de sector nog nooit het geval geweest. 

 Het convenant van de bonden van november 2019 waarin een kasschuif is opgenomen. Het ministerie 

heeft de bijstelling van de werkdrukmiddelen van één schooljaar naar voren gehaald en voor twee 

schooljaren toegekend. Er is voor het 2e toegekende schooljaar nog geen dekking in de begroting van 

OCW. 

 De aanpassing van het stelsel van waardering van de voorziening groot onderhoud. 

 De uitkomsten van de eventuele bezwarenprocedure van het per 1 november 2020 ingevoerde 

functiegebouw (met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2020). Dit traject is nog niet afgerond. 

 De uitkomsten van het overleg met het samenwerkingsverband Stromenland. Kans & Kleur heeft begin 

januari 2020 de onduidelijkheid in de financiële stromen tussen Kans & Kleur en Stromenland 

geëscaleerd. Dit heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport waarin nadere afspraken zijn gemaakt 

om het inzicht en de transparantie in de onderlinge financiële stromen te vergroten. Tot op heden 

heeft dit in de praktijk nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.  

 

 

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 meubels (oa inrichting MFA St. Jan Baptist) leermiddelen 

en ict-ondersteuning (digiborden en laptops).  Met de scholen is gekeken naar de concrete invulling voor het 

aankomende schooljaar 2021/2022. De schooljaren daarna zijn gebaseerd op verwachtingen omtrent de 

ontwikkeling van de leerlingaantallen en de personele ontwikkeling die met grote onzekerheid gepaard gaan.   

 
Bij het opstellen van de begroting 2021 is consistentie in financiële uitgangspunten ten opzichte van 

voorgaande jaren betracht.  

 Kans & Kleur heeft in 2017 een aantal uitgangspunten in het financieel kader nader aangescherpt. Zo is 

het tarief voor ICT verhoogd van € 30 naar € 50 per leerling en is de algemene bijdrage voor 

gemeenschappelijk beleid verlaagt van 12% naar 10%. Dit is ook voor de begroting 2021 aangehouden. 

In 2021 evalueert Kans & Kleur de gemeenschappelijke activiteiten (opleiding, ict, combifuncties) en 

bepaalt zij afzonderlijke bijdragen voor de diverse gemeenschappelijke activiteiten. Doelstelling is dat 

ook de gemeenschappelijke activiteiten financieel in balans zijn per 1 augustus 2021. 

 De dotatie voor het groot onderhoud is consistent ten opzichte van het verleden aangehouden en 

bedraagt € 435.000. De dotatie is opgenomen bij gemeenschappelijk beleid. In 2019 heeft Sineth een 

algehele actualisatieslag van de meerjaren onderhoudsplanning gemaakt. Tot op heden is er nog geen 

uitsluitsel gekomen vanuit het Ministerie omtrent de richtlijnen voor de bepaling van de voorziening groot 

onderhoud. 

  



Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 

Bestuursverslag 2020 

 

66 

 

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 taakverdeling, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een treasurystatuut. Het 

treasurystatuut voorziet in de naleving van de regeling beheren, lenen en derivaten OCW 

2016. 

 Alle afspraken met betrekking tot administratieve organisatie en interne beheersing zijn 

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. 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. Deze 

afspraken worden periodiek geëvalueerd en indien van toepassing herijkt. 

 

Voor de nabije toekomst houdt Kans & Kleur rekening met de volgende risico’s: 

 In 2020 neemt Kans & Kleur een aantal maatregelen om baten en lasten in evenwicht te brengen. Dit 

betreft onder andere uitstroom bevorderende maatregelen en besparingsmogelijkheden op overige 

personele en materiële kosten. Maandelijks worden deze activiteiten gemonitord en besproken met 

directeuren, GMR en RvT. 

 Het COVID19 virus houdt de wereld sinds het voorjaar 2020 in zijn greep. De door de overheid 

ingestelde maatregelen om het virus onder controle te krijgen, hebben een flinke impact op het 

onderwijs gehad. In 2020 zijn daardoor extra kosten gemaakt voor onder andere personele 

vervangingen en extra schoonmaakactiviteiten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het virus 

voldoende onder controle is en met welke extra kosten Kans & Kleur nog geconfronteerd wordt. Indien 

het ministerie extra bekostiging ter beschikking stelt, vraagt Kans & Kleur deze binnen de mogelijkheden 

aan. 

 De luchtbehandeling in de gebouwen is in 2020 extra onder de loep genomen, mede in het licht van het 

COVID19 virus. Op dit moment is nog niet bekend of en zo ja welke maatregelen Kans & Kleur moet 

nemen om de luchtbehandeling op orde te brengen. Hierin is tevens een rol van de gemeente aanwezig 
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als eigenaar van de panden. Met eventuele aanpassingskosten is om die redenen nog geen rekening 

gehouden in de begroting 2021. 

 Kans & Kleur is per 1 januari 2018 eigen risicodrager geworden voor het ziekteverzuim. Deze keuze 

komt voort uit het lage ziekteverzuimpercentage van de afgelopen jaren waardoor Kans & Kleur per 

saldo meer aan premies afdroeg aan het vervangingsfonds dan zij als vergoeding ontving. De 

ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage beoordeelt Kans & Kleur per kwartaal. Jaarlijks wordt 

heroverwogen of het eigen risicodragerschap al dan niet extern herverzekerd moet worden. Kans & 

Kleur heeft op basis van de analyse van 2020 besloten ook in 2021 eigen risicodrager te blijven en geen 

herverzekering af te sluiten. 

 Het teruglopen van het leerlingenaantal 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 onderwijsconcept.  

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 samenstelling van de aanwezige 

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. Uitgangspunt is 

dat Kans & Kleur de continuïteit en kwaliteitsborging van het personeelsbestand binnen een 

beheersbaar financieel risico borgt. Kans & Kleur bespreekt periodiek de inhoudelijke problematiek met 

de schooldirecteuren om de kwaliteit te borgen.  

 De subsidie vanuit de gemeente (Rijk) voor de inzet van de combinatiefunctionarissen wordt niet 

geïndexeerd en gaat uit van een fictief salarismaximum van circa € 50.000. De werkelijke loonkosten zijn 

hoger en worden geïndexeerd bij wijzigingen in de cao primair onderwijs. Hierdoor wordt het deel dat 

Kans & Kleur moet bijdragen hoger. Kans & Kleur herijkt periodiek de diverse activiteiten om te 

beoordelen of Kans & Kleur de benodigde extra bijdrage uit haar eigen middelen kan en wil uitgeven. Zo 

niet, dan worden de activiteiten beëindigd. 

 Datalekken. Kans & Kleur neemt het risico op datalekken serieus en heeft haar beleid op dit punt 

aangepast. 

 

Tevens ziet Kans & Kleur een aantal kansen. Doordat het ministerie OCW extra gelden ter beschikking heeft 

gesteld voor problemen die door de coronapandemie zijn ontstaan cq versterkt, zijn er mogelijkheden om de 

benodigde personele teruggang vanuit een gezonde bedrijfsvoering te koppelen aan de éénmalige 

subsidiegelden NPO. Dat stelt Kans & Kleur in staat om gerichte oplossingen te bieden aan zowel leerlingen als 

medewerkers en ook te zorgen voor een duurzaam kwalitatief gezonde basis. We gaan deze uitdaging aan! 
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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.  

 

Stromenland werkt sinds 1 augustus 2017 met bestuursmodel met een College van Bestuur en een Raad van 

Toezicht. In de statuten is vastgelegd dat de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk 

zijn van de deelnemende besturen. De deelnemende besturen vormen tezamen een deelnemersraad met 

instemmingsbevoegdheid op de belangrijke besluiten. Kans & Kleur participeert in deze deelnemersraad.  

 

Bij de Mosagroep en de centrale personeelsvoorziening Ingenium is Kans & Kleur lid van de algemene 

ledenvergadering, het hoogste orgaan in het samenwerkingsverband. 

 

In 2020 hebben zich geen wijzigingen in bovenstaande voorgedaan. In 2021 heeft Kans & Kleur de Mosagroep 

verlaten en heeft zij de personele en financiële dienstverlening ondergebracht bij IJK B.V. 
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9 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT  
 

Toezichtkader 
In de uitoefening van het toezicht op Kans & Kleur 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 met samenwerkingsscholen in Wijchen, alsmede naar het maatschappelijk belang. 

Aandachtspunten van de Raad van Toezicht zijn in het bijzonder: 

 De strategische beleidsontwikkeling van de Kans & Kleur ;  

 Het stakeholdermanagement van de Kans & Kleur waaronder de kwaliteit van de 

maatschappelijke verantwoording; 

 Het besturingsmodel en de besturingsfilosofie van de Kans & Kleur; 

 Realisatie van goed onderwijs en het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een deugdelijk 

kwaliteitsbeleid; 

 Het bewaken van continuïteit van de Kans & Kleur, 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 control cyclus; 

 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 per 31 december 2020 was:  

 De heer drs. G.B. van der Vlies (voorzitter); 

 Mevrouw dr. D.J.M. Majoor (vicevoorzitter); 

 De heer N.J. Gerritsma MSc; 

 De heer mr. F. van Rhoon. 

 Mevrouw drs. K. Vogel-Kiesling. 

 

De Raad van Toezicht heeft 3 vaste commissies:  

 Remuneratiecommissie 

o Mevrouw drs. K. Vogel-Kiesling, voorzitter 

o De heer mr. F. van Rhoon 

 Auditcommissie 

o De heer N.J. Gerritsma MSc, voorzitter 

o Mevrouw dr. D.J.M. Majoor  
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 Kwaliteitscommissie 

o Mevrouw dr. D.J.M. Majoor, voorzitter  

o De heer mr. F. van Rhoon 

 

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 

volgens het adagium pas toe of leg uit.  

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 remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een ambitiegesprek, een 

functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met het College van Bestuur. Zij bespreken jaarlijks haar 

functioneren en professionele ontwikkeling.  

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, twee maal per jaar overleg 

met 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. In de statuten en 

het toezichtplan 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, evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren 

bespreekt deze evaluatie met het College van Bestuur.  

De Raad van Toezicht verantwoordt zijn 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 en het College van Bestuur vastgelegd. De vergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad 

van Toezicht is conform de richtlijnen van de PO-raad/VTOI. Deze vergoedingen zijn opgenomen in de 

jaarrekening van Kans & Kleur.  

 

Activiteiten van de Raad van Toezicht in 2020 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 acht maal vergaderd en is eenmaal bijeen geweest om haar functioneren te 

evalueren.  

 

Corona  

Vanwege Corona zijn de geplande werkbezoeken die de RvT normaal gesproken twee keer per jaar aflegt (in 

maart en oktober) niet doorgegaan. Deze werkbezoeken geven de RvT veel inzicht in het onderwijs binnen de 

scholen van Kans & Kleur en dragen bij aan het (informele) contact met de scholen in het algemeen en met de 

directies in het bijzonder. Tot een alternatieve invulling van het werkbezoek najaar / winter 2020 is het door 

omstandigheden nog niet gekomen. De financiële situatie had de hoogste prioriteit.  

Via een online meeting heeft de Raad van Toezicht overleg gevoerd met de leden van het presidium van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
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De Raad kent drie commissies: een auditcommissie, een kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie.  

De auditcommissie heeft in 2020 zeven maal overleg gevoerd met het College van Bestuur. Onderwerpen van 

bespreking waren:  

 Begroting 2020 en 2021; 

 Treasuryplan 2020; 

 Jaarrekening 2019; 

 Kwartaalrapportage 2020 (1e, 2e, 3e); 

 Voortgangsrapportage Bedrijfsvoering in Balans 

 

De kwaliteitscommissie heeft in 2020 driemaal overleg gevoerd met het College van Bestuur. Onderwerpen van 

bespreking waren:  

 Sturen op opbrengsten en borgen van het onderwijsleerproces; 

 Evaluatie uitvoeringsplan gemeenschappelijk beleid 2019-2020; 

 Uitvoeringsplan Gemeenschappelijk Beleid 2020-2021; 

 Onderwijsrapportage 2019-2020. 

 

De renumeratiecommissie heeft in 2020 onder andere het vertrek van de bestuurder en de werving van de 

nieuwe bestuurder opgepakt. 

In maart 2020 kondigde Hennie Biemond aan dat zij Kans & Kleur met ingang van het nieuwe schooljaar 

2020/2021 ging verlaten, vanwege het aanvaarden van een functie als bestuurder elders. Kort daarop is de RvT 

gestart om, in overleg met de GMR, het directeurenberaad en de controller, een nieuwe bestuurder te zoeken. 

Als werving- en selectiebureau is voor Colourful People gekozen. Dit bureau heeft, samen met de RvT en in 

samenspraak met GMR en directeuren van de scholen, een profiel opgesteld, kandidaten gezocht, gesproken en 

voorgedragen voor de sollicitatiegesprekken. In mei 2020 hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden, 

twee gespreksrondes waar zowel leden vanuit de RvT als een afvaardiging vanuit de GMR en de directeuren aan 

deelnamen. Vanuit deze procedure is Ingrid Nelissen benoemd als nieuwe bestuurder van Kans & Kleur, met 

ingang van 1 augustus 2020. Tussen de nieuwe bestuurder en de RvT is veelvuldig contact geweest, zowel 

informeel (nadere kennismaking, telefoontjes en berichtjes tussendoor) als formeel (reguliere vergaderingen 

van RvT en bestuurder, gesprekken met de remuneratiecommissie, kwaliteitscommissie en auditcommissie). 

Eind 2020 is een verschil van inzicht ontstaan tussen RvT en bestuurder. In de kerstvakantie is een interim 

bestuurder geworven, waarbij wederom een afvaardiging vanuit de GMR en directeuren betrokken was. Deze 

interim bestuurder is meteen na de kerstvakantie begonnen.   

 

 
 

Professionalisering Raad van Toezicht  
Individuele leden hebben scholingen/online bijeenkomsten gevolgd over toezichthouden in het onderwijs.  

 

Besluiten Raad van Toezicht 2020 
De Raad is in 2020 acht 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: 

 Begroting 2020 en meerjarenbalans 2020-2023 

 Bezoldigingklasse bestuurder 2020 



Samenwerkingsstichting Kans & Kleur 

Bestuursverslag 2020 

 

72 

 

 Benoemingsvoorstel nieuwe bestuurder 

 Bestuursverslag en jaarrekening 2019 

 Benoeming accountant 

 

Goedkeuring door de Raad van Toezicht 2020 
De Raad heeft de volgende voorgenomen besluiten van het College van Bestuur goedgekeurd: 

 Begroting 2020; 

 Bestuursverslag 2019 inclusief jaarrekening 2019. 

 

Informatie aan de Raad van Toezicht 2020 
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 2020 heeft de Raad van Toezicht zich over de volgende onderwerpen laten 

informeren door het College van Bestuur:  

 Meerjarenbegroting 2020-2023 

 Veiligheidsbeleid en –bewaking 2020;  

 Treasuryplan 2020; 

 Risicomanagement Kans & Kleur; 

 Sociaal Jaarverslag 2019; 

 Bestuursformatieplan 2020-2021; 

 Kwartaalrapportages financiën; 

 Gemeenschappelijk beleid bij Kans & Kleur, planning voor 2020-2021 en evaluatie 2019-2020; 

 Advies geschillen commissie Passend Onderwijs;  

 Factsheets Passend Onderwijs; 

 Onderwijsrapportage 2019-2020. 

 

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 
 

Interne zelfevaluatie  

Op 3 april 2020 heeft de RvT een interne zelfevaluatie uitgevoerd. In eerste instantie was het voornemen op 

dat moment een externe evaluatie te doen, maar aangezien de RvT pas sinds april 2019 uit de huidige 

samenstelling bestond, heeft de raad er voor gekozen om eerst een interne evaluatie uit te voeren.  

Uit de interne evaluatie van april 2020 concludeert de RvT dat de teamvorming snel en professioneel heeft 

plaatsgevonden. De RvT ervaart de samenwerking als prettig. De Raad geeft invulling  

aan de verschillende rollen en hanteert de scheiding tussen de rol van de bestuurder en toezichthouder goed. 

Wel vindt de RvT dat zij meer focus op toekomstige ontwikkelingen moet hebben. Een ander aandachtspunt 

vindt de RvT het toezien op de naleving en eventueel aanpassing van statuten en procedures. De RvT gaat met 

de bestuurder in overleg hoe zij deze taak beter kan borgen. 
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Externe zelfevaluatie  

De externe evaluatie was vervolgens beoogd voor het najaar van 2020. Deze externe evaluatie is uitgesteld tot 

begin 2021, opdat eerst de financiële en bestuurlijke situatie grotendeels op orde zou zijn en de RvT deze 

thema’s mee kon nemen in de externe evaluatie. Deze evaluatie is begeleid door Rienk Goodijk van GITP  en 

uitgevoerd in twee bijeenkomsten. 

 
Tijdens de eerste bijeenkomst, op 10 februari 2021, bleek dat de RvT weliswaar kritisch en zorgvuldig toezicht 

heeft gehouden, maar zich wel afvraagt of de informatievoorziening voldoende ‘op orde’ was: “hebben we de 

situatie en ontwikkelingen voldoende in beeld gehad?” Met name over deze vraag is tijdens de eerste 

bijeenkomst verder doorgepraat. 

Belangrijke vraag voor de RvT is: “wanneer weten we dat we de goede vragen hebben gesteld?” Naast een 

goede voorbereiding, het doorvragen en het werken met commissies, zoals de RvT al doet, is het van belang 

dat de RvT ook zelf invulling geeft aan de eigen verantwoordelijkheid voor de additionele informatievoorziening, 

bijvoorbeeld via contacten/informatiebronnen (zoals intern: GMR, controller, HRM, directeuren e.d.; of extern: 

accountant, inspectie, wethouder), al dan niet in aanwezigheid van de bestuurder. Anders gezegd: RvT, 

objectiveer de informatie die je krijgt. Voorheen heeft de RvT dit niet actief gedaan, vanuit een te grote nadruk 

op rolvastheid (het voorkomen van het op de stoel gaan zitten van de bestuurder). De uitdaging is om 

additionele informatie te verzamelen, op een zorgvuldige manier; dus zonder de bestuurder te passeren of te 

‘verrassen’. Aandacht voor rolbewustzijn, zonder krampachtig op rolvastheid of rolzuiverheid gericht te zijn.  

 

Tijdens de twee bijeenkomst, op 10 maart 2021, heeft de RvT gereflecteerd op de rol die de RvT heeft gehad 

en zou kunnen hebben bij de ontstane problemen in de financiële bedrijfsvoering. Daarbij was ook de interim-

bestuurder van Kans & Kleur aanwezig.  

Vanuit de inzichten van de evaluatiebijeenkomst van 10 februari, had de RvT in april 2019, op basis van het 

accountantsverslag, waarin gesproken wordt over bewust ingezet beleid om tijdelijk extra middelen in te 

zetten, meer en andere vragen aan de bestuurder moeten stellen: Wat is precies de onderbouwing van dat 

beleid? Welke scenario’s (en what if’s) zijn denkbaar? Wordt niet teveel structureel ingezet op incidenteel geld? 

Hoe realistisch is het doel ‘jong voor oud’? Was er niet sprake van een te ruimhartige en vrijblijvende toedeling 

door de bestuurder aan de directeuren (zonder controle; met een beroep op het moreel kompas)? 

Op basis van deze inbreng en reflecties hebben we doorgesproken op welke punten de RvT lering kan trekken 

en zich zou kunnen verbeteren. 

Daaruit kwamen vooral de volgende conclusies en vragen/aandachtspunten naar voren: 

Meer aandacht voor rol-explicitering: de RvT moet het aandurven om zo nu en dan dicht tegen het bestuur aan 

‘te schuren’ en niet altijd tevreden zijn met – en op afstand te blijven van – een bestuurder die op alle vragen 

een antwoord heeft. 

De RvT dient meer invulling te geven aan zijn eigenstandige verantwoordelijkheid: meer gebruik te maken van 

eigen contactmogelijkheden/afstemming met de controller, HR, GMR, Bedrijfsbureau of externe accountant. Dat 

moet ook kunnen zonder aanwezigheid van de bestuurder, maar wel in overleg met en transparant: bypass-

gedrag of ‘verrassingen’ moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.  

Gezocht moet worden naar mogelijkheden om binnen de organisatie meer begrip te kweken voor ieders eigen 

rol en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

De RvT moet ook toezichthouden op de interne besturing/bedrijfsvoering zonder zich (teveel) te bemoeien met 

de ‘operatie’ (en details in de uitvoering): hoe met de bestuurder op een goede manier in gesprek komen over 

de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd, gemonitord en bijgesteld? 

Bezoeken (zoals een werkbezoek aan het Bedrijfsbureau) of bijeenkomsten bijwonen maken het ook 

gemakkelijker om eventuele soft signals op te vangen.  

Van belang zou kunnen zijn om als RvT nog nader (en concreter) invulling te geven aan een toezichtkader. 
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De RvT werkt al langer met een Informatiestatuut en een eigen Toezichtplan, maar zou zijn toezichtvisie/kader 

wellicht wat vaker moeten bespreken met elkaar en met de bestuurder en mogelijk actualiseren: Heeft de RvT 

de business control-cyclus voldoende in beeld? Zou de RvT de doelen, plannen en realisaties beter moeten 

toetsen? Besteedt de RvT voldoende aandacht aan de soft controls? Ook de besturingsfilosofie vraagt aandacht, 

wat betreft de interne stuurinformatie, de levels of control, de kwaliteit en het eigenaarschap van de 

directeuren. 

 

Kortom, de externe zelfevaluatie en reflectie heeft geholpen om het functioneren van de RvT met name ten 

aanzien van de ontstane problematiek nader te onderzoeken op leerpunten, een aanzet te geven voor 

verbeteringen (in de rolopvatting, de additionele informatievoorziening en contacten, het toezichthouden op de 

interne besturing/bedrijfsvoering en dergelijke) en zich (nog) meer zichtbaar en aanspreekbaar op te stellen 

binnen de organisatie.  

 

Gezamenlijke evaluatie en reflectie 

Met de GMR, het directeurenberaad en de bestuurder (incl. bestuurskantoor) is afgesproken dat ook zij 

evaluatief terugblikken op de financiële en bestuurlijke situatie en dat wij deze evaluaties met elkaar 

bespreken, zodat wij verantwoording afleggen en hier tevens van leren, om herhaling te voorkomen.  

 

 

 
Mei 2021 

Namens de Raad van Toezicht van Kans & Kleur 

De heer drs G.B. van der Vlies, 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 2020 

Naam:  De heer drs G.B. van der Vlies, Voorzitter Raad van Toezicht Kans & Kleur 

Geboortejaar: 1973 

Datum benoeming: 16 april 2019 

Hoofdfuncties: Bestuurder MEE-Vivenz 

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Centrum voor Dienstverlening 

 

Lid Raad van Toezicht stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 

  

Naam:  Mevrouw Dr. D.J.M. Majoor, Vicevoorzitter Raad van Toezicht Kans & Kleur 

Geboortejaar: 1969 

Datum benoeming: 15 augustus 2020  

Hoofdfuncties: Lid College van Bestuur Koning Willem I College, Den Bosch  

Nevenfuncties: lid van het College voor Toetsen en Examens 

  

Naam  De heer mr. F. van Rhoon 

Geboortejaar: 1960 

Datum benoeming: 22 januari 2018  

Hoofdfuncties: Bestuurssecretaris en beleidsadviseur College van Bestuur ROC RIVOR  

Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen en vicevoorzitter woningcorporatie Plavei , Didam 

 Lid Raad van Commissarissen Woondiensten Aarwoude,  Woubrugge 

  

Naam:  Mevrouw drs. K. Vogel-Kiesling 

Geboortejaar: 1966  

Datum benoeming: 27 april 2015 

Hoofdfuncties: Regiodirecteur, KION, Nijmegen 

Nevenfuncties:  -- 

  

Naam:  De heer N.J. Gerritsma MSc  

Geboortejaar: 1955 

Datum benoeming: 16 april 2019 

Hoofdfuncties: Controller Commanderij College 

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht AmbulanceZorg Limburg-Noord 
      Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Helmond-Peel 
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College van Bestuur situatie op 31 december 2020 

Naam:  Mevrouw I. Nelissen 

Geboortejaar: 1973 

Datum indiensttreding: 1 augustus 2020 

Hoofdfuncties: Voorzitter College van Bestuur Kans & Kleur 

Nevenfuncties: -- 

 
 


