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Voorwoord
Met genoegen presenteert OPOA hierbij het jaarverslag 2020. Met dit verslag legt
onze onderwijsorganisatie verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen
kalenderjaar. Het verantwoorden aan derden is onderdeel van ons handelen,
zowel intern als extern. Zo leggen we rekenschap af aan onder anderen ouders,
medezeggenschapsraden, de inspectie en het ministerie van OCW. De feedback en de
interactie leveren ons weer informatie op om ons onderwijs (nog) beter te maken.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest vanwege het virus COVID-19 dat vanaf
februari grote invloed deed gelden in het maatschappelijke leven en dus ook in het
primair onderwijs. Het onderwijsproces kenschetste zich daardoor in discontinuïteit
en het periodiek aanbieden van onderwijs op afstand. Het afgelopen jaar heeft grote
invloed gehad op de onderwijskwaliteit en op de kinderen met onderwijsachterstanden.
De medewerkers van OPOA hebben in dit bijzonder jaar een prestatie van formaat
laten zien. In steeds wisselende omstandigheden hebben zij telkens gezorgd voor een
passend onderwijsaanbod door veel creativiteit, inzet en aanpassingsvermogen aan de
dag te leggen. Daarvoor verdienen ze een groot compliment.
Wij wensen u veel leesplezier toe en wij houden ons aanbevolen voor eventuele
verbeterpunten.
Frank Konings
Voorzitter College van Bestuur
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Jaarverslag Raad van Toezicht
Beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke
taakstelling
De Raad van Toezicht (RvT) is van mening dat Stichting Openbaar Onderwijs Almelo
(OPOA) op voldoende en adequate wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire)
doelstellingen en haar maatschappelijke taakstelling op een goede wijze heeft
ingevuld.
Persoonlijke gegevens bestuurder en toezichthouders
De voorzitter College van Bestuur, de heer Kraak heeft, vanwege pensionering,
afscheid genomen. De Raad van Toezicht heeft in samenspraak met de GMR, de staf
en het MT een procedure doorlopen en heeft de heer Konings benoemd tot nieuwe
voorzitter College van Bestuur met ingang van 1 augustus 2020.
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Voor- en achternaam

Nevenfuncties

Dhr. A. Kraak
(pensioen 20-8-2020)

- Bestuurslid/vice-voorzitter
samenwerkingsverband 23-01 Twente Noord

Dhr. F. Konings
(in dienst per 1-8-2020)

- Bestuurslid toezichthoudend bestuur stichting
Onderwijs Centrum Almelo
NvT

Datum
benoeming
nevenfucties
1-8-2014

Datum
einde
nevenfucties
31-07-2020

1-8-2017

31-07-2020

-

-

Samenstelling Raad van Toezicht tot en met 2020
OPOA is vanaf 1 oktober 2013 gaan werken volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is op basis van een algemene profielschets, aangevuld met specifieke kenmerken geselecteerd. De
maximale zittingsduur is vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming van éénmaal vier jaar. Aangezien de
toenmalige Raad van Toezicht gelijktijdig is gestart zijn er -vanwege continuïteit- afspraken gemaakt over
de duur van de 1e termijn.
Voor- en
achternaam

Functie

Datum
benoeming
RvT

Datum her-benoeming
RvT

Zittend in 1e
of 2e termijn

Datum
definitief
aftreden

Nevenfuncties

Dhr. J.P. Wassens

Voorzitter

01-10-2013

01-10-2017

2e termijn

01-10-2021

Voorzitter RvT Youke

Dhr. W. Kromdijk

Vice-voorzitter

01-10-2013

01-10-2015

2e termijn

01-10-2019/
01-10-2021*

Voorzitter Raad van
Toezicht Stichting Onderwijsgroep Zuidwest
Drenthe
(Onafh.) voorzitter
Adviesraad Sociaal
Domein gemeente De
Wolden

Mw. D. Verbaan

Lid

01-10-2013

01-10-2017

2e termijn

01-10-2021

Voorzitter Raad van
Commissarissen Sport
Oldenzaal BV

Dhr. B. Sauer

Lid

01-10-2017

01-10-2021

1e termijn

01-10-2025

Lid RvT Zorggroep
Manna
Voorzitter/penning-meester RK Begraafplaats Almelo
Lid RvT stichting
Zeker Zorg
Lid RvT Arcade

Mw. M. Diepman

Lid

01-02-2019

01-10-2023

1 termijn
e

01-10-2027

Vice voorzitter RvT
KOOS Raalte
Buurtbemiddelaar bij
Buurtbemiddeling Olst-Wijhe

In het jaar 2020 is gesproken over de samenstelling van de Raad van Toezicht. De voorzitter en twee
leden nemen in 2021 afscheid. Daarom is er voor gekozen om de procedure op te starten voor een beoogd
nieuwe voorzitter. Deze persoon zal eind 2020/begin 2021 worden geworven en starten als lid. Mevrouw
Verbaan heeft namelijk aangegeven dan eerder te willen vertrekken. De twee andere vacatures worden in
2021 ingevuld. Hierover is afstemming geweest met de GMR.
Hiermee is de continuïteit van de Raad van Toezicht geborgd.
De nieuwe raad zal zorg dragen voor een nieuw rooster van aftreden.  
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Werkzaamheden van de Raad van Toezicht
Governance
De Raad van Toezicht (RvT) maakt gebruik van
de Good Governance Code. Alle vastgestelde
reglementen worden zoveel mogelijk gebaseerd op
de uitgangspunten van de code. De vastgestelde
reglementen zijn opvraagbaar bij het stafkantoor
van OPOA. OPOA wijkt niet af van de Good Governance Code.
Inhoudelijk
In haar rol van interne toezichthouder zijn het de
primaire taken van de RvT om erop toe te zien dat
de Good Governance Code wordt nageleefd, dat
het beleid doelmatig, rechtmatig en maatschappelijk
verantwoord is en dat recht wordt gedaan aan de
belangen van de interne en externe stakeholders.
De RvT keurt de jaarrekening en de begroting goed
en focust zich op het strategisch beleid en
de vertaling daarvan in de praktijk. De jaarrekening
geeft inzicht in de rechtmatige verwerving en
besteding van rijksmiddelen. Op basis van de
accountantsrapportage bij de jaarrekening wordt
vastgesteld of het College van Bestuur de
wettelijke verplichtingen naleeft, de middelen rechtmatig verwerft en of deze middelen doelmatig en
rechtmatig worden ingezet ten behoeve van onderwijs binnen stichting OPOA.
Het reguliere overleg van de RvT met de voorzitter
College van Bestuur wordt gevoerd aan de hand
van een jaaragenda waarin de planning- en controlcyclus centraal staat. Door middel van kwartaal
rapportages worden voortgangs- en sturingsinformatie met de RvT gedeeld. Tevens vindt het gesprek plaats over de strategische visie, samenwerking en kwaliteit. Hierin vervult de RvT een klankbord- en adviesrol en zo nodig een goedkeurende
rol. Ook vervult de RvT de rol van werkgever.
De RvT heeft in 2020 in totaal vijf keer (regulier)
vergaderd. Deze overlegmomenten zijn, in verband
met de corona-restricties, wisselend zowel op het
bestuurskantoor als online via Teams gehouden.
In oktober 2020 heeft het jaarlijkse ‘stand van zaken
moment’ met het directieoverleg (DO) en de GMR
online/via Teams plaatsgevonden. Vanwege de
lockdown en het sluiten van de basisscholen in
maart vanwege COVID-19, kon het jaarlijkse
scholenbezoek niet doorgaan. Ook het verplaatste
scholenbezoek naar oktober is, door het wederom
oplaaien van het coronavirus, geannuleerd.

Begin november is, onder leiding van een externe
adviseur, de zelf-evaluatie van de RvT uitgevoerd.
Een punt van aandacht uit de evaluatie is de toets
of alle formele documenten nog actueel zijn. Deze
toets zal in 2021 plaatsvinden.
De RvT wordt tussentijds op de hoogte gehouden
van diverse ontwikkelingen.
De auditcommissie is in 2020 vijf keer bijeen
geweest.
De RvT heeft in het verslagjaar vastgesteld dan wel
goedgekeurd:
- Benoeming nieuwe voorzitter College van
Bestuur, dhr. F. Konings per 1 augustus 2020;
- Jaarrekening 2019 d.d. 09-06-2020;
- Begroting 2021 d.d. 10-12-2020;
- Bestuurlijke opdracht voorzitter College van
Bestuur d.d. 10-12-2020.
In 2020 zijn daarnaast o.a. de volgende
onderwerpen behandeld: COVID-19, privacywetgeving, (inrichting) commissie Kwaliteit, invulling
bestuurlijke opdracht CvB, verkenning strategische
samenwerking onderwijspartners, procedure
werving & selectie nieuwe voorzitter RvT.
De RvT als werkgever
Naast de reguliere vergaderingen is er
regelmatig contact geweest tussen de voorzitter RvT
en de voorzitter College van Bestuur. De gesprekken hebben in 2020 met name in het teken gestaan
van het vertrek van de heer Kraak en de benoeming
van de nieuwe bestuurder. Ook zijn afspraken
gemaakt over een zorgvuldige overdracht van de
ene naar de andere bestuurder.
Kwaliteiten en deskundigheidsbevordering van
de RvT
In het verslagjaar hebben leden van de RvT een
aantal bijeenkomsten van de Vereniging voor
Toezichthouders in het primair onderwijs
bijgewoond.
Honorering College van Bestuur
In het verslagjaar 2020 was de leiding over de
stichting tot 1 augustus 2020 in handen van de heer
A. Kraak, voorzitter College van Bestuur. De heer
Kraak is met ingang van 20 augustus met pensioen
gegaan. Per 1 augustus is de heer F. Konings de
nieuwe voorzitter College van Bestuur.

Bestuursverslag 2020 - OPOA

7

Voor de vergoeding van het huidige College van Bestuur is aangesloten bij het normenkader zoals
neergelegd in de CAO bestuurders PO. De voorzitter College van Bestuur van OPOA is ingeschaald in
B4 trede 9. Deze schaal is passend bij de grootte van de stichting.
Honorering Raad van Toezicht
De jaarlijkse vergoeding van de leden van de RvT ligt onder de bedragen die worden gehanteerd door de
beroepsvereniging VTOI. Voor de voorzitter bedraagt de vergoeding:
€ 3.750,-. Voor de leden bedraagt de vergoeding: € 2.500,-. De reiskosten worden voor een bedrag van
€ 0,19 per kilometer vergoed. Er zijn geen andere kosten vergoed.
Afsluitend
De RvT kijkt terug op een bijzonder jaar. Enerzijds de bestuurswisseling, maar met name het corona-virus
heeft iedereen bezig gehouden. De Raad wil iedereen van OPOA dan ook bedanken voor zijn of haar inzet
in deze moeilijke periode. Ondanks de beperkingen is OPOA in staat geweest het onderwijs in Almelo nog
zo goed mogelijk vorm te geven. Dit was niet altijd makkelijk, maar dankzij de inzet van alle leerkrachten,
directeuren, stafmedewerkers en de bestuurder is dit wel zo goed mogelijk gelukt.  
Naast corona heeft de RvT ook geconstateerd dat OPOA er goed voor staat. Tegelijkertijd zijn er wel
uitdagingen op de langere termijn op het gebied van huisvesting en samenwerking.
De RvT wil nogmaals de voorzitter College van Bestuur en alle medewerkers bedanken voor de inzet in het
afgelopen jaar.
Raad van Toezicht
Januari 2021

8

Bestuursverslag 2020 - OPOA

3

Kerntaak stichting OPOA
Visie
‘OPOA is ambitieus en biedt
vanuit verbinding en relatie
kwalitatief goed onderwijs’

Kerntaak
OPOA verzorgt openbaar primair onderwijs in de
gemeente Almelo. Naast de gewone
scholen voor basisonderwijs heeft de stichting
een regiovoorziening voor niet Nederlandstalige
leerlingen.
OPOA vindt het belangrijk om te werken vanuit
een aantal kernwaarden, als basis voor ons
dagelijks handelen: kwaliteit, innovatie,
professionaliteit en verbinding.
De kracht van het onderwijs op onze OPOA
scholen is om onze leerlingen te helpen om de
verbinding met de wereld aan te gaan en op
die manier in de wereld te komen. Om hierin
het verschil te kunnen maken en werkelijk van
betekenis te kunnen zijn, formuleren wij onze
onderwijsdoelen binnen drie domeinen:
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
(bron: Biesta). Deze domeinen overlappen
elkaar en zijn met elkaar verbonden.

Socialisatie heeft betrekking op de vele
manieren waarop we, via onderwijs, deel
worden van een samenleving inclusief de
daarbij behorende cultuur en tradities.
De persoonsvorming is van belang en betreft
de ontdekking van het unieke/eigene van elk
kind in de relatie tot andere mensen. Het doel
is dat leerlingen ervaren hoe ze autonoom,
onafhankelijk en verbonden kunnen zijn vanuit
wie ze ten diepste zijn en verantwoordelijkheid
nemen voor hun keuzes.
De scholen van OPOA ontwerpen gezamenlijk
vanuit deze domeinen een professionele en
inspirerende leeromgeving. Hierbij zijn ‘relatie,
competentie en autonomie’ voorwaarden om
tot leren te komen binnen het dialogische leerproces dat we onderwijs noemen.

Kwalificatie

Kwalificatie gaat om het aanleren van
vaardigheden, kennis en begrip. Om het
verwerven van waarden en houdingen.
Missie
‘Maximale ontwikkelingskansen
door kwalitatief goed onderwijs’

Persoonsvorming

Socialisatie

Bestuursverslag 2020 - OPOA
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Organisatie
De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Jan Peter Wassens (voorzitter)
Jan Willem Kromdijk (vice-voorzitter)
Diane Verbaan
Berno Sauer
Marjan Diepman-Logtenberg

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
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Het College van Bestuur
OPOA kent een eenhoofdig College van Bestuur. De facto betekent dit dat het College van Bestuur alle
portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het College
van Bestuur bestaat uit een persoon, tevens voorzitter. Tot 1 augustus 2020 was dat de heer A. Kraak. De
heer Kraak is met ingang van 20 augustus met pensioen gegaan. Per 1 augustus is de heer F. Konings de
nieuwe voorzitter College van Bestuur.
Scholen
Iedere school heeft een directeur. In een aantal gevallen is er sprake van een duo-directie. De directeuren
zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid dat op hun school wordt gevoerd. Zij leggen verantwoording
af aan het College van Bestuur.
Het DirectieOverleg
De directeuren vormen gezamenlijk het DirectieOverleg (DO) en maken deel uit van de beleidsgroepen
Onderwijs, Personeel en Kwaliteit. Beleidsontwikkeling, evaluatie en bijstelling vindt plaats in deze beleidsgroepen. Iedere beleidsgroep werkt met een eigen jaarplan. De leidraad hiervoor is het strategische
beleidsplan 2019-2023. Terugkoppeling en borging vindt plaats in de bijeenkomsten van het directieoverleg.
Het directieoverleg informeert en adviseert de voorzitter College van Bestuur.
Het stafbureau
Het College van Bestuur en de directeuren worden in de dagelijkse leiding terzijde gestaan door een stafbureau dat de volgende disciplines omvat:
•
Secretariaat
•
Financiën
•
Huisvesting
•
Kwaliteitszorg
•
Leerlingenzorg
•
P&O
•
Samen Opleiden en Professionaliseren
•
I-coaching/ICT
Strategisch beleidsplan 2019-2023
Per oktober 2019 is het nieuwe Strategische beleidsplan 2019-2023 (SBP) van stichting OPOA definitief
vastgesteld. Het SBP is in diverse rondes ter advies voorgelegd aan de GMR (personeel- en oudergeleding), Raad van Toezicht en de beleidsgroepen.
Het plan is uitdrukkelijk bedoeld als een dynamisch document dat procesmatig ondersteund wordt door
de cyclus plan-do-check-act. Het is onderverdeeld in de hoofdstukken Onderwijs, Human Resource Management, Kwaliteit en Randvoorwaarden. Voor deze beleidsgebieden zijn ambities en doelen gesteld.
De verantwoording van deze doelen vindt plaats in de jaarlijkse begroting, de kwartaalrapportages en de
jaarrekening.
Het strategisch beleid van de stichting is de basis voor de schoolplannen 2019-2023 van de OPOA scholen. Daarnaast hebben de scholen de ruimte om het eigen schoolbeleid verder vorm te geven, kijkend naar
de wensen en behoeften van de school.
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Imago en identiteit
De scholen hebben tot taak de pluriformiteit van de stichting als uitgangspunt vorm te geven. Zij zijn
daarnaast eigenaar van hun eigen onderwijsprofiel. De openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen,
ongeacht levensbeschouwing of maatschappelijke opvatting. OPOA streeft naar een zo groot mogelijke
diversiteit.
Medezeggenschap
Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.
Over school specifieke zaken overlegt de directeur met de MR. Voor zaken die de gehele organisatie
betreffen is de voorzitter College van Bestuur gesprekspartner van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De GMR komt gemiddeld een keer per zes weken bijeen. Bij een gedeelte van de
vergadering is de voorzitter College van Bestuur aanwezig.
De GMR heeft in 2020 vijf keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn:
begroting en jaarrekening OPOA, formatie 2020/2021, procedure werving & selectie nieuwe voorzitter
CvB en COVID-19.
In oktober heeft het jaarlijkse ‘stand van zaken moment’ met de Raad van Toezicht plaatsgevonden.
Klachten, geschillen en externe vertrouwenspersoon
In het verslagjaar 2020 is door het College van Bestuur een klacht ontvangen van de Landelijke
KlachtenCommissie. In overleg is er tot een oplossing gekomen en is de klacht ingetrokken.
In totaal is gedurende de verslagperiode in zes situaties een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.
De thema’s die binnen OPOA spelen wijken niet af van de thema’s die de vertrouwenspersoon veelal
binnen andere schoolorganisaties ziet.
De vertrouwenspersoon geeft in haar verslag aan dat, gezien de omvang van de organisatie, er in het
verslagjaar relatief weinig beroep gedaan is op haar. In hoeverre dit is beïnvloed door de COVID-19 en de
lockdown van de scholen is niet duidelijk. De vertrouwenspersoon heeft geen klachten ontvangen over de
wijze van werken, (online) lesgeven en communicatie ten tijde van de lockdown.
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Bestuursverslag 2020 - OPOA

Leerlingen
Het leerlingenverloop over de laatste 5 jaren:
School
Step!
De Bonkelaar
De Kubus
Roets
De Stapvoorde
De Tandem
Het Palet
Het Letterveld*
De Weier
De Windhoek
De Oosteres

1-10-2020
96
407
195

1-10-2019
91
395
214

1-10-2018
94
383
241

168
166
170
232
419
520

193
167
179
229
443
554

200
183
190
229
470
551

totaal

2373

2465

2541

1-10-2017
101
371
267
0
198
196
238
212
478
580
0

1-10-2016
102
391
275
60
206
198
233
163
488
587
72

1-10-2015
141
405
285
80
209
201
219
166
481
583
74

2641

2775

2844

* Letterveld sinds 2017 2018 fusieschool twijn/griffel

Omvang leerlingenpopulatie
De verwachting is dat de krimp geleidelijk afneemt en het leerlingenaantal zich vanaf 2024-2025 zal
stabiliseren. Onzekere factor is elk jaar de omvang van Het Palet, de school voor NT2-leerlingen. De
laatste twee jaar is het leerlingenaantal op deze school min of meer stabiel, maar blijft afhankelijk van de
instroom van asielzoekers en aanbod uit de regio.
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Onderwijs
Visie
‘Met ons onderwijs zijn we van betekenis voor
leerlingen. Van betekenis voor de wijze waarop
ze kunnen deelnemen aan de maatschappij.’

De scholen van OPOA bieden leerlingen een veilige leer- en leefomgeving. De scholen
doen recht aan de verschillen tussen leerlingen en bieden passend onderwijs. De
scholen hebben de vrijheid in de keuze van het onderwijskundig concept, de
leermethode, de didactische concepten en de inzet van de leermiddelen.
Professionals binnen OPOA zijn competent en beschikken over onderwijs pedagogische
en didactische wijsheid. Zij zijn in staat te reflecteren en effectief samen te kunnen
werken met collega’s/partners en belanghebbenden in het onderwijs en verbinding te
kunnen zien en maken.
De scholen van OPOA ontwerpen gezamenlijk vanuit de domeinen ‘kwalificatie’,
‘socialisatie’ en ‘persoonsvorming’ een professionele en inspirerende leeromgeving.
Hierbij zijn ‘relatie’, ‘competentie’ en autonomie voorwaarden om tot leren te komen
binnen het dialogisch leerproces dat we onderwijs noemen.
(bron: Strategisch Beleidsplan OPOA 2019-2023)
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Beleidsgroep Onderwijs
De beleidsgroep Onderwijs heeft zichzelf, zoals
verwoord in het Strategisch beleidsplan 2019-2023,
meerdere doelen gesteld, met een uitwerking in het
jaarplan.
Met betrekking tot de ‘van eiland naar wij-land
doelstelling’ is een levend document (Onderwijsmatrix) ontwikkeld dat inzage geeft waar de OPOA
scholen staan op het gebied van methodes,
onderzoekthema’s en specialismen. Dit als eerste
aanzet om de samenwerking tussen en het kunnen
halen van kennis bij de collega-scholen te
vergroten. Verder is een begin gemaakt met de
analyse van de zorgstructuur en de basisondersteuning.
Mede vanwege de corona-restricties heeft de
doorontwikkeling op IKC-gebied stil gelegen.
Bijeenkomsten in IKC-verband zijn weinig tot niet
doorgegaan. Per IKC wordt een werkplan opgesteld
ten behoeve van de doorontwikkeling. De acties die
hierin staan beschreven zijn onder andere gericht
op het verstevigen van de leer- en ontwikkellijnen.
Richtinggevend hierbij is het document ‘Doorgaande
zorglijn IKC’ (juni 2020) dat door de werkgroep zorg
op verzoek van de stuurgroep Het Jonge kind is
opgesteld.
De werkgroep OPOA-Erasmus heeft de
mogelijkheden verkend voor een samenwerking
PO-VO. Daarbij is de intentie uitgesproken om een
drietal onderwerpen; warme overdracht, meer- en
hoogbegaafdheid en aanbod voor kinderen met een
cognitief plafond verder met elkaar uit te werken.
Passend onderwijs
OPOA is aangesloten bij Het Samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit samenwerkingsverband is afgesproken dat op alle scholen wordt
gewerkt volgens het gedachtengoed van het ‘handelingsgericht werken’ (HGW) en het ‘handelingsgericht integraal arrangeren’(HIA). Ouders zijn
hierbij steeds partner van de school in het proces
om te zoeken naar wat hun kind nodig heeft om
bepaalde onderwijskundige en/of pedagogische
doelen te kunnen behalen. Daarnaast beschikt
OPOA over een orthopedagoog die als vast teamlid
aanwezig is bij de Schoolondersteuningteams (SOT,
zie hieronder).

IB-netwerk
De intern begeleiders van de OPOA scholen
bespreken in het IB-netwerk (de verantwoordelijkheid voor) de kwaliteit van het onderwijsaanbod.
De opbrengsten van de kwaliteitszorginstrumenten
worden met elkaar gedeeld. Het IB-netwerk wordt
ingezet om interne kennisdeling vorm te geven en
zo een professionele leergemeenschap tot stand
te brengen. Ook vormt het IB-netwerk een
voedingsbron voor de beleidsgroepen Kwaliteit en
Onderwijs.
Schoolondersteuningsteam (SOT) en
Schoolondersteuningsteam uitgebreid (SOT+)
Vanwege het ‘systeemgericht denken’ bij handelingsgericht werken (HGW) is multidisciplinair
overleg gewenst en worden in een kalenderjaar
tenminste vier keer ook schoolmaatschappelijk
werkers, medewerkers van de Jeugdgezondheidsdienst, een leerplichtambtenaar, wijkagent of andere
betrokkenen uitgenodigd voor een SOT+ -bijeenkomst op de diverse scholen.
Daarnaast heeft elke school vier keer per jaar een
SOT overleg met een kleinere delegatie. Daarin
zitten altijd de directeur, de ib-er en de
orthopedagoog, de leerkracht en de ouders van de
betreffende leerling. De schoolcoach (vanuit het
Samenwerkingsverband Twente Noord) is per
school wisselend een vast lid van het SOT of schuift
op afroep aan.
Periodieke leerlingenzorg-consultatie binnen de
Schoolondersteuningsteams (SOT)
Kalenderjaar 2020 is een zeer bijzonder jaar
geweest voor het basisonderwijs. Van de tien
maanden onderwijs die leerlingen gehad zouden
moeten hebben is er vanwege het sluiten van de
basisscholen gedurende zeven weken online
lesgegeven, van maandag 16 maart tot maandag
11 mei en van 14 december tot in het nieuwe
kalenderjaar. Het online lesgeven is energiek
opgepakt maar kon niet verhinderen dat vooral de
kwetsbare leerlingen minder geprofiteerd hebben
van het onderwijs en er achterstanden zijn
opgelopen.
Bij de overgang naar schooljaar 2020-2021 hebben
veel leerlingen het voordeel van de twijfel gekregen
om onnodige doublures te voorkomen. Een deel
van deze leerlingen heeft moeite om een inhaalslag
te maken. Het is voor nu nog onduidelijk wat de
nieuwe lockdown in december en begin 2021 gaat
betekenen voor alle leerlingen maar vooral voor de
kwetsbare groep.
Bestuursverslag 2020 - OPOA
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Veel leerlingen uit die kwetsbare groep worden
op school opgevangen en krijgen zoveel mogelijk
instructie en hulp bij online lessen in school.
Tijdens de lockdown is creatief omgesprongen
met de organisatie van de SOT overleggen. Deze
waren vaak online of gedeeltelijk online waarbij de
ouders op school kwamen in een ruimte met de
IB-er/directie en waarbij de andere SOT leden
online aanwezig waren. Daar waar direct contact
zeer wenselijk was werd het SOT na schooltijd in
een ruim lokaal gehouden.
De HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren)
overleggen hebben veelal online plaatsgevonden
of op het kantoor van Het Samenwerkingsverband
Twente-Noord. Tijdens het kalenderjaar 2020
hebben er achttien HIA’s plaats gevonden. Daarbij
zijn dertien leerlingen verwezen naar het speciaal
basisonderwijs en vijf leerlingen naar het speciaal
onderwijs, waarvan drie leerlingen naar De
Rietpluim. Deze drie leerlingen hebben gebruik
kunnen maken van het kansrijk basisarrangement.
Het kansrijk basisarrangement geldt voor alle
kleuters in het samenwerkingsverband. Het
arrangement bevordert passend onderwijs doordat
scholen vierjarigen waarbij twijfel is of regulier
onderwijs voldoende ontwikkelingskansen kan
bieden, toch de kans om in het regulier onderwijs
te starten kan bieden. Mocht blijken dat binnen een
jaar (of op aanvraag en gemotiveerd binnen twee
jaar) een andere vorm van onderwijs meer passend
is, dan bekostigt Het Samenwerkingsverband
Twente-Noord de plaats in het S(B)O.
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Van de drie kleuters die naar De Rietpluim zijn
gegaan is een kleuter direct vanuit de peuterspeelzaal geplaatst. De samenwerking tussen
kinderopvang, peuterspeelzaal en basisscholen is
geoptimaliseerd waardoor er, voorafgaand aan een
plaatsing op regulier basisonderwijs, door ouders
en/of IB-er voorschool eventuele zorg gedeeld kan
worden en bekeken kan worden welke vorm van
onderwijs het meest passend is voor de leerling.
Verder is een leerling vanwege een verhuizing
aangemeld bij een van de basisscholen van OPOA
maar na een observatie periode direct in het SBO
geplaatst. Ook deze plaatsing wordt bekostigd door
Het Samenwerkingsverband Twente-Noord. Voor
veertien leerlingen is er in 2020 een door OPOA
bekostigde plek in het S(B)O aangevraagd.
Psychodiagnostisch onderzoek
Sinds augustus 2020 beschikt OPOA over een
orthopedagoog voor een dag per week. De
orthopedagoog neemt deel aan alle SOT-overleggen van Het Palet en is beschikbaar voor
psychodiagnostisch onderzoek voor alle OPOA
scholen. In 2020 hebben vijftien leerlingen een
door OPOA bekostigd onderzoek gehad waarvan er
dertien door het DCTwente zijn uitgevoerd en twee
door de orthopedagoog. Wanneer een uitgebreid
onderzoek nodig is wordt dat via ouders bij de
huisarts aangevraagd, waardoor er een beroep
gedaan kan worden vanuit jeugdzorg.

6

Human Resource Management
Visie
‘Medewerkers die plezier in hun werk hebben, zich goed
voelen binnen een veilige werkomgeving, goed zijn toegerust en ondersteuning hebben van de
collegae in het team, zijn waardevol voor onze
stichting.’

‘Human Resource Management gaat over mensen, leiderschap en de organisatie, om het vinden,
binden en boeien van mensen, om verbindend leiderschap en een
organisatie die ergens voor staat en gaat.’
Onze medewerkers worden gedurende hun hele loopbaan uitgedaagd, uitgenodigd en
gefaciliteerd om vanuit hun eigen talenten en kwaliteiten tot maximale ontwikkeling te komen,
binnen de mogelijkheden van de stichting.
Wij streven naar een optimale balans tussen werk en privé, waarbij we ons realiseren dat
verschillende levensfases maken dat medewerkers verschillen in de mate waarin ze beschikbaar
en inzetbaar zijn. Concreet wil OPOA professionals kansen en uitdagingen bieden om zich te
ontplooien, te groeien en nieuwe ervaringen op te doen.
(bron: Strategisch Beleidsplan OPOA 2019-2023)
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Beleidsgroep Personeel
De beleidsgroep Personeel heeft zich bezig gehouden met het verder invulling geven van de doelen uit het
strategisch beleidsplan 2019-2023.
In 2020 heeft de definitieve invoering van de (digitale) gesprekkencyclus en de afstemming daarvan plaats
gevonden.
Vanwege een wijziging in de CAO PO zijn de functieomschrijvingen en inschalingen van directieleden en
onderwijs ondersteunend personeel van OPOA waar nodig aangepast.
Het Vervangingsbeleid OPOA is herzien en heeft een focus op de inrichting van de a-pool. Dit zodat OPOA
in de toekomst voldoende vervangers beschikbaar heeft om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen.
De speciale aandacht voor het ziekteverzuim heeft ertoe geleid dat Het Vervangingsfonds, op verzoek van
OPOA, een onderzoek heeft verricht om te bekijken hoe tot verzuimreductie kan worden gekomen. In 2021
zal Falke & Verbaan OPOA ondersteunen bij de aanpak van het ziekteverzuim.
Human Resource Management
In het verslagjaar heeft OPOA afscheid genomen van 11 personeelsleden (totale wtf 8,6) waarvan er 9 met
(keuze)pensioen zijn gegaan (wtf 7,4). 2 personeelsleden hebben ontslag genomen op verschillende
gronden zoals verhuizing of ander werk (wtf 1,2). Deze opengevallen plekken zijn opgevuld door personeel
vast in dienst te nemen en door tijdelijke aanstellingen. OPOA heeft leerkrachten die al lange tijd op
tijdelijke basis werkzaamheden verrichtten in vaste dienst genomen, dit mede met het oog op de te verwachten toekomstige personeelskrapte.
Personeelssterkte per 31 december 2020
totaal
273

fulltime
67

parttime
206

Overzicht verdeling man / vrouw
Geslacht
Vrouw
Man

totaal
227
46

fulltime
43
24

parttime
184
22

Overzicht leeftijdsopbouw
totaal
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273
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Verzuim
Het ziekteverzuim van OPOA is al een aantal jaren achtereen meer dan gemiddeld hoog. Er is daarbij
sprake van een groot aantal langdurige zieken. Het verzuim wordt grotendeels veroorzaakt door medische
problematiek. Bij slechts een klein deel van het verzuim is er sprake van een combinatie privé en werk.
Verzuimpercentage schooljaar 2019-2020
Verzuimpercentage schooljaar 2018-2019
Verzuimpercentage schooljaar 2017-2018
Verzuimpercentage schooljaar 2016-2017

8,25
8,43
7,44
8,88

Het verzuim wordt regelmatig met de directeuren besproken. Tijdens deze gesprekken komen de
verzuimcijfers, de frequent-verzuimers en het dreigend verzuim aan de orde. Tevens worden directeuren
uitgenodigd aan te sluiten bij het Sociaal Medisch Overleg met de bedrijfsarts. Overige contacten tussen
bedrijfsarts en schoolleiding worden van beide kanten geïnitieerd.
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De stichting is voornemens om in 2021 met een
gericht beleid het ziekteverzuim te verminderen.
Hierbij zal de stichting gebruik gaan maken van de
methodiek van Falke & Verbaan. Deze aanpak is
er opgericht om het reactieve beleid om te buigen
naar een meer proactieve aanpak. De directeuren
zullen daarbij een belangrijke rol krijgen. Het traject
zal starten met een consensusbijeenkomst en een
tweetal trainingsdagen.  
A-pool
Om te anticiperen op een tekort aan beschikbare
invallers heeft OPOA een a-pool ingericht.
Vanuit deze a-pool worden kortdurende invalwerkzaamheden op OPOA scholen ingevuld. Coördinatie
vindt plaats door het Mobiliteitscentrum ObT. Bij de
start van het schooljaar had OPOA 9 medewerkers
werkzaam binnen de a-pool.
Mobiliteitsmarkt
In februari 2020 heeft OPOA de vijfde mobiliteitsmarkt helaas moeten afgelasten vanwege geringe
belangstelling. Leerkrachten die mobiliteit
overwegen binnen OPOA kunnen dit kenbaar
maken bij P&O. In overleg wordt dan vastgesteld
hoe een eventuele kennismaking en mobiliteit vorm
gegeven kan worden.

COVID-19
Tijdens het verslagjaar heeft OPOA te maken
gekregen met de uitbraak van het COVID-19 virus.
Conform de RIVM richtlijnen bleven medewerkers
met virus gerelateerde klachten thuis en lieten zich
testen op corona. Dit betekent dat er regelmatig,
voor een korte periode, inval nodig was, tijdens de
periode van testen en het wachten op de uitslag.
Hierdoor werd een groot beroep gedaan op de
aanwezige teamleden en de invalleerkrachten,
aangezien het Vervangingsbeleid OPOA uitgaat van
de regel dat de scholen de eerste 2 dagen van
vervanging zoveel mogelijk eerst intern moeten
proberen op te lossen.
Directeur De Windhoek
Per schooljaar 2019-2020 is sprake van een
duo-directeurschap op De Windhoek. In april 2020
is een van de duo-directeuren met pensioen
gegaan. Middels een sollicitatieprocedure is een
nieuwe collega-directeur geworven.
Directeur De Kubus
De waarnemend directeur van De Kubus is per
1 augustus 2020 benoemd als directeur van
De Kubus.
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Professionalisering
Nascholing/OPOA academie
In de afgelopen jaren heeft OPOA voor nascholing
van medewerkers o.a. gebruik gemaakt van de
OPOA academie. De OPOA academie is opgezet
om het eigenaarschap van de leerkracht voor de
eigen professionele ontwikkeling te bevorderen.
Op basis van een jaarlijkse behoefte-inventarisatie
wordt een scholingsaanbod ingekocht.
Gebleken is dat de combinatie van deze (in
company) nascholing en het volgen van de
verplichte teamscholing een te groot aanbod aan
nascholing bracht dat niet passend bleek te zijn in
de beschikbare nascholingsuren. Dit had als gevolg
dat er vaak te weinig deelnemers waren om
trainingen door te laten gaan. Na diverse overlegmomenten met het DO over het gebruik van de
OPOA academie is in mei jl. besloten om met het
platform te stoppen. De beleidsgroep Personeel is
zich aan het oriënteren over een andere manier om
individuele/in company scholing aan te bieden.
Vanwege de corona-restricties is de OPOA
workshopmiddag en het OPOA Onderwijscafé
geannuleerd.
Begeleiden van startende leerkrachten
Het OPOA-startersprotocol wordt gevolgd om
startende leerkrachten op maat te begeleiden in
hun werkzaamheden. De inhoud van het
startersprotocol is in 2020 verbeterd en doorontwikkeld naar aanleiding van de ervaringen en
behoeften van de startende leerkrachten, starterscoaches en directieleden alsmede de opbrengsten
uit het project Regionale Aanpak Lerarentekort
(RAL).
Er zijn drie bovenschoolse starterscoaches
aangesteld om de startende leerkrachten te
kunnen voorzien van begeleiding op maat. De
begeleidingsvorm bestaat uit intervisiebijeenkomsten, klassenbezoeken en coachinggesprekken. Daarnaast nemen startende
leerkrachten deel aan professionaliseringsbijeenkomsten (startersbijeenkomsten) waarbij de
expertise van OPOA-collega’s wordt inzet om de
professionalisering te bevorderen. Startende
leerkrachten geven aan veel waarde te hechten aan
de georganiseerde begeleiding.
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Door de gevolgen van de corona-crisis zijn er in
2020 twee startersbijeenkomsten komen te
vervallen. Om de startersbijeenkomsten doorgang te
laten vinden in deze crisistijd ontwikkelt het OPOA-opleidingsteam, bestaande uit de schoolopleiders
en starterscoaches, draaiboeken voor zowel
fysieke als online startersbijeenkomsten. Zo kunnen
startende leerkrachten elkaar blijven ontmoeten.
De individuele begeleidingstrajecten van startende
leerkrachten door starterscoaches zijn tijdens de
corona-crisis voortgezet.
Samen Opleiden en Professionaliseren
OPOA is penvoerder van ‘opleidingsschool
consortium Twente West’. Het consortium bestaat
uit zeven besturen voor primair onderwijs in Twente
én APO Saxion Enschede. Het consortium voert
een beleidsagenda en is verantwoordelijk voor
de uitvoering ervan. De onderwerpen waarop het
consortium beleid ontwikkelt, hebben betrekking op
onderwerpen als IPB-beleid, behoud jonge leraren,
LIO-plaatsingen etc.
Alle OPOA-scholen, met uitzondering van Het Palet,
zijn opleidingsscholen binnen het Samen Opleiden
Twente. OPOA mag zich dan ook terecht een
‘opleidingsbestuur’ noemen. Per schooljaar
2020-2021 beschikt OPOA over acht schoolopleiders die werken op negen scholen en die in
totaal 60 studenten opleiden. Zes schoolopleiders
zijn VELON-geregistreerd, twee van hen volgen het
VELON-registratietraject en ronden deze in
2021-2022 af.
Door te investeren in het ‘Samen Opleiden’ neemt
OPOA haar verantwoordelijkheid in het begeleiden
en opleiden van toekomstige leerkrachten. In 2020
zijn er grote stappen gezet met betrekking tot het
in beeld brengen en binden van talentvolle
toekomstige leerkrachten aan OPOA. Daarnaast
biedt deelname van OPOA de gelegenheid om,
rekening houdend met de eigen strategische koers,
samen met haar partners de inhouden voor Samen
Opleiden te ontwikkelen en te bepalen.
Zo zijn er school-overstijgende bijeenkomsten
ontwikkeld en uitgevoerd voor Pabo-studenten uit
alle leerjaren. In deze ontwerpateliers worden
theoretische uitgangspunten gekoppeld aan
praktijkervaringen. Thema’s als de openbare
identiteit, de onderwijskundige profilering van
OPOA-scholen, het creëren van een uitdagende
leeromgeving, identiteitsontwikkeling, communicatievaardigheden, omgaan met moeilijk gedrag en
identiteitsontwikkeling staan in deze ateliers
centraal.

Alle leerkrachten op een OPOA-opleidingsschool
worden geacht de mentorentraining te behalen.
Deze training wordt in company gegeven door één
opgeleide mentorentrainer. Binnen de mentorentraining ontwikkelen leerkrachten onder andere hun
coaching-vaardigheden. In het schooljaar 2020
hebben twintig OPOA-leerkrachten de in
company-training gevolgd en succesvol afgerond.
Academisch opleidingsscholen; waar opleiden,
onderzoeken en innoveren samenkomen
Kenmerkend voor een Academische OpleidingsSchool (AOS) is de strategische keuze om het
onderwijs te verbeteren en te innoveren met behulp
van onderzoek. Leraren en studenten analyseren
de praktijk en hun eigen handelen en komen zo tot
relevante onderzoeksvragen. De opbrengsten van
hun onderzoek dragen bij aan de verbetering van
het onderwijs. Door de dialogen die leraren en
studenten voeren tijdens het onderzoeksprocessen ontwikkelen zij hun onderzoekende houding.
Op deze wijze levert de AOS een bijdrage aan de
professionalisering van deze OPOA-leerkrachten
en studenten (Ros, Van der Steen & Timmermans,
2016).
OPOA telt per 1 augustus 2020 vijf Academische
scholen: De Stapvoorde, De Weier, Het Letterveld,
De Kubus en De Bonkelaar. In 2021 wordt er
besloten of De Windhoek het traject ‘Academische
school in wording’ in zal gaan. In 2020 heeft de
directie en het team van De Bonkelaar het traject
om een AOS te worden succesvol afgerond.
Directeuren en initiatoren uit de Academische
opleidingsscholen binnen OPOA, nemen deel aan
het Academische scholen overleg. Binnen dit
overleg worden de AOS-beleidslijnen vastgesteld,
wordt de AOS geëvalueerd, doorontwikkeld en
worden opbrengsten vanuit de AOS gedeeld.
Daarnaast vinden er sinds augustus 2020 AOSinititatoren-overleggen plaats. Tijdens deze
bijeenkomsten werken AOS-intiatoren in groepen
(AOS-maatjes) middels intervisievormen aan hun
eigen professionalisering en het ontwikkelen van de
AOS. Hierbij is er ruimte om vanuit de eigen
schoolcontext ervaringen en vragen met elkaar te
bespreken.
Om de inhoudelijke samenwerking tussen de
Academische scholen te stimuleren en de
onderzoeks-vaardigheden van leerkrachten te
ontwikkelen zijn in 2020 diverse onderzoeksmiddelen (onderzoeks-hulpkaarten, onderzoeks-agenda’s
en logboeken) ontworpen, ingezet, geëvalueerd en
doorontwikkeld.

Daarnaast worden onderzoeks-agenda’s en
opbrengsten voortkomende uit de onderzoeksgroepen binnen de AOS, gedeeld binnen de AOS
SharePoint-omgeving. Het bevorderen van de
samenwerking tussen de (Academische) OPOA-scholen blijft een belangrijk doel en zal worden
voortgezet in 2021.
Het stagekeuzetraject voor Pabo-studenten is in
samenwerking met Saxion geactualiseerd en in
gebruik genomen. Studenten mogen hun voorkeur
opgeven om op een Academische school stage te
lopen. Vooral de ondersteuning door de initiator en
schoolopleider binnen de AOS wordt als positief
ervaren door studenten.
Kennisnetwerk Lerende Leraren (voorheen Kennisnetwerk Twente)
De samenwerking van de deelnemende
schoolbesturen en lerarenopleiding binnen het
project ‘Versterking Samenwerking tussen lerarenopleidingen en schoolbesturen’ is vastgelegd in het
convenant ‘Kennisnetwerk Twente – Lerende
leraren’. De opbrengsten die voortvloeien uit dit
samenwerkingsverband richten zich op het
begeleiden van startende leraren en het professionaliseren van schoolteams en ervaren leerkrachten.
De opbrengsten worden gedeeld middels het
professionaliseringsplatform lerendeleraren.nl van
het Kennisnetwerk Twente.
Speerpunten voor OPOA binnen het Kennisnetwerk
zijn onder andere Wetenschap & Technologie,
lerarentekort in het basisonderwijs, interne
begeleiding (zorg binnen de basisschool) en
begeleiding van startende leerkrachten.
OPOA heeft met zes medewerkers deelgenomen
aan het project Regionale Aanpak Lerarentekort
(RAL). Uit cijfers van het arbeidsmarktplatform PO
blijkt dat per 2020 het lerarentekort in Twente voor
nog meer problemen gaat zorgen in het vullen van
de formatie en het vinden van invalkrachten. Door
gezamenlijk op te treden als regio is het doel om
preventieve oplossingen te vinden voor het
naderende tekort. De Regio Twente heeft als doel
om kansen en mogelijkheden met elkaar te delen:
het geven van kwalitatief goed onderwijs in de
gehele regio en het voorkomen van het naar huis
sturen van klassen.
De adviezen die zijn voortgekomen uit het RALproject worden uitgevoerd, geëvalueerd en doorontwikkeld in het (vervolg-)project ‘Regionale Aanpak
Personeelstekort’ en het OPOA-startersbeleid.
Vijf OPOA medewerkers dragen bij aan het
RAP-project.
Bestuursverslag 2020 - OPOA
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Kwaliteit
‘Kwaliteitszorg heeft als doel: het realiseren
van een continu proces van verbetering van
het onderwijsaanbod in al haar aspecten, ten
gunste van de ontwikkeling van alle leerlingen.’

Het stelsel van kwaliteitszorg waarmee binnen stichting OPOA wordt gewerkt, stelt ons in staat om
de onderwijskwaliteit te bewaken, te borgen en door te ontwikkelen.
Het bestuur van OPOA heeft, vanuit het stelsel van kwaliteitszorg, voldoende zicht op
de kwaliteit van de onderwijsresultaten en het onderwijsleerproces van de scholen. Er wordt, naast
de gebruikelijke output zoals de onderwijsresultaten, ook nadrukkelijk
gekeken naar de kwaliteit van de onderliggende onderwijsprocessen zoals de kwaliteit van het
pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten en de kwaliteit van de zorg en begeleiding
op de scholen.
Het begrip kwaliteit en verbinding zijn in de visie van stichting OPOA onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het ontwikkelen van leerlingen beperkt zich niet tot het bereiken van gestelde doelen
op de cognitieve vaardigheden, maar heeft evenzeer betrekking op hun sociaal-emotionele groei,
creatieve ontwikkeling en het kennis hebben van de wereld.
Integrale kwaliteitszorg richt zich op het tot stand brengen van die veranderingen die de kwaliteit
van het primaire proces verbeteren: het leren van leerlingen.
(bron: Strategisch Beleidsplan OPOA 2019-2023)
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Beleidsgroep Kwaliteit
Het kwaliteitsbeleid van OPOA krijgt gestalte in de beleidsgroep Kwaliteit. Deze beleidsgroep heeft
geïnvesteerd in de volgende items:
• Herziening, actualisering, digitalisering en implementatie van het handboek kwaliteit en de
kwaliteitsmatrix;
• Een nieuw format voor het schooljaarverslag;
• Voorbereiding implementatie van het kwaliteitsinstrument ‘audit’ en inkoop training in de praktijk.
De start van de uitvoering hiervan is begin 2021.
Daarnaast heeft de werkgroep zich bezig gehouden met verschillende actuele onderwerpen die op korte
termijn een plek moesten krijgen in de kwaliteitszorg.
Kwaliteit en COVID-19
2020 werd beheerst door COVID-19 en was van grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op de
kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking. De uitvoering van het kwaliteitsinstrumentarium van OPOA werd
ingrijpend belemmerd met als gevolg uitstel en afstel van verschillende kwaliteitszorginstrumenten.
Hierdoor stond de kwaliteitsbewaking en in het verlengde ervan de kwaliteitszorg onder druk. Toch zijn de
scholen individueel in staat gebleken op schoolniveau de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen en hier
het onderwijsaanbod op af te stemmen.
Dat neemt niet weg dat de scholen veel last hebben van de corona-crisis en dat deze groot effect heeft
gehad en zal hebben op de (sociaal/emotionele) ontwikkeling van kinderen.
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Percentage zittenblijvers 2-jaars gemiddelde

Percentage kleuterverlengers 3-jaarsgemiddelde

Leerlingtevredenheid 2019 of 2020

Oudertevredenheid 2019 of 2020

o
o
o
o
o
o
o
o

Percentage niet gepeste kinderen 2019 of 2020

o
o
o
o
o
o
o
o

Schoolklimaat 2019 of 2020

o
o
o
o
o
o
o
o

Percentage dyslexie

Referentieniveaus 1F 2-jaars gemiddelde 2018-2019

o
o
o
o
o
o
o
o

Tussenopbrengsten februari 2020

Entreetoets 2020

o
o
o
o
o
o
o
o

Referentieniveau 2F/1S 2-jaarsgemiddelde 20182019

Eindtoets 3-jaars gemiddelde 17-18-19

Bonkelaar
Kubus
Letterveld
Stapvoorde
Step!
Tandem
Weier
Windhoek

Eindtoets 2019

Kwaliteitszorg: onderwijsresultaten

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o = boven landelijk
gemiddelde
o = voldoende
o = onvoldoende

Het schema hierboven geeft op hoofdlijnen de onderwijsresultaten van de scholen weer. De weergave in
kleuren geeft het volgende aan:
Blauw = goed → boven het landelijk gemiddelde
Groen = voldoende → op of boven de inspectienorm, maar onder het landelijk gemiddelde
Rood = onvoldoende → onder de inspectienorm en/of OPOA-standaard
Hier moet wel opgemerkt worden dat sommige resultaten niet in 2020 maar in 2019 zijn gerealiseerd.
COVID-19 is hier debet aan; niet alle toetsen of onderzoeken konden afgelopen jaar door de scholen
uitgevoerd worden.
Twee scholen springen in het oog door hun onderwijsresultaten: De Kubus en Step! Dit zijn scholen met
een hoog schoolgewicht, respectievelijk 39.27 en 36.13. Dat wil zeggen dat deze scholen worden bezocht
door een grote groep kinderen uit een onderwijsachterstandssituatie. Deze scholen hebben dan ook te
maken met een cumulatie van problemen: taalachterstanden, gedragsproblematiek, armoede etc. De
lockdown door COVID-19 droeg afgelopen jaar niet bij aan het verkleinen van de onderwijsachterstanden.

24

Bestuursverslag 2020 - OPOA

Het is goed te kunnen constateren dat nagenoeg
alle scholen minimaal de ondergrens van de
inspectie op de referentieniveaus 1F en 2F/1S
weten te behalen. Met behulp van de inzet van het
programma Focus PO dat op steeds meer scholen
is uitgerold en stuurt op het verbeteren van de
onderwijsopbrengsten, kan het ambitieniveau in
2021 zeker omhoog naar het realiseren van het
landelijk gemiddelde door alle scholen.

Het oudertevredenheidsonderzoek is door
COVID-19 ook komen te vervallen op het merendeel
van de scholen. Om een zo hoog mogelijke respons
te krijgen wordt dit onderzoek onder ouders veelal
gekoppeld aan een activiteit op school. Door het
vervallen van die activiteiten c.q. het niet toestaan
van ouders in het schoolgebouw vanwege de
coronarestricties is ook het oudertevredenheidsonderzoek verplaatst naar 2021.

Niet toegevoegd aan het overzicht is Het Palet.
Voor deze school voor NT2- en asielzoekerskinderen is het algemene kwaliteitsinstrumentarium
zoals dat door de andere scholen toegepast wordt,
niet bruikbaar. Deze school heeft het kwaliteitsinstrumentarium vertaald naar de eigen schoolomgeving en legt als zodanig verantwoording af.

Samenstelling schoolpopulatie
In 2019 is de nieuwe schoolgewichtenregeling
van kracht geworden, die tevens iets zegt over de
samenstelling van de schoolpopulatie. Op basis
van zes indicatoren wordt aan elk kind een gewicht
toegekend:
• Opleidingsniveau moeder
• Opleidingsniveau vader
• Herkomstland moeder
• Verblijfsduur moeder in Nederland
• Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders
op een school
• Armoede - gebruikmaking van schuldsanering.

Om de gevolgen van COVID-19 tijdens de eerste
lockdown van maart tot en met begin juni voor
de kinderen te beperken hebben alle scholen
ingetekend op de subsidieregeling Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s van OCW. Alle
aanvragen zijn gehonoreerd en dat betekent dat ca.
400 leerlingen een aanvullend programma krijgen
aangeboden, voor het merendeel buiten schooltijd en op maat van de individuele leerling. Helaas
zijn de scholen per 16 december weer gesloten in
verband met een tweede lockdown. In 2021 wordt
bekeken hoe het inhaalprogramma verder
afgemaakt kan worden.
Schoolklimaat en veiligheid
Elk jaar nemen de scholen van OPOA een tevredenheidsonderzoek af onder de leerlingen van groep 6,
7 en 8. Dit tevredenheidsonderzoek toetst tevens de
veiligheidsbeleving van de leerlingen, iets waaraan
de scholen jaarlijks moeten voldoen bij wetgeving.
De scholen maken hiervoor gebruik van de monitor
van Vensters PO.
Door de lockdown als gevolg van de coronacrisis is,
met instemming van de overheid en de inspectie het
merendeel van de scholen niet in staat geweest dit
onderzoek af te nemen. In het overzicht hierboven zijn voor die scholen waar dat het geval was
de resultaten van 2019 opgenomen.

Het totaal van deze gewichten op een school vormt
het zogenoemde schoolgewicht. Dit schoolgewicht
wordt elk jaar opnieuw bepaald en is van invloed op
de bekostiging.
De scholen in Nederland zijn, op basis van
bovenstaande indicatoren, allen ingedeeld in een
schoolscore tussen de 20 en 40. De meeste scholen
in Nederland bevinden zich in de categorie 29-30 en
vormen zo het landelijk gemiddelde wat betreft de
samenstelling van de schoolpopulatie.
Hoe complexer de populatie hoe hoger het
schoolgewicht en omgekeerd. Dit schoolgewicht is
gekoppeld aan de beoordeling van de onderwijsopbrengsten. Het 3-jaarsgemiddelde schoolgewicht
van de OPOA-scholen varieert van 29.39 tot 39.31.
De sociaaleconomische segregatie waar landelijk
sprake van is, laat zich ook op de onderscheiden
OPOA-scholen zien.
Het 3-jaarsgemiddelde gewicht van OPOA als
geheel komt uit op 34.19, zonder het Palet (NT2) op
33.55.

De tevredenheid van de medewerkers wordt om de
twee jaar gemeten met per keer een verschillend
instrument: een onderzoek via Vensters PO en
de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Door de
coronacrisis en de daarmee gepaard gaande zeer
veranderde werkomstandigheden is deze
tevredenheidsmeting verschoven naar 2021.
Bestuursverslag 2020 - OPOA
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Onderwijsachterstandenbeleid <-> Stuurgroep Het Jonge kind
De scholen van OPOA worden, naast de kinderen met een reguliere instroombasis, ook bezocht door
kinderen met een onderwijsachterstand. Gemeenten en scholen krijgen van het Rijk de opdracht om goed
onderwijs-achterstandenbeleid te voeren.
Beleidsvorming met betrekking tot het gemeentelijk onderwijsachterstand vindt plaats in de stuurgroep Het
Jonge kind. Deze stuurgroep is een breed samengesteld platform van gemeente, instellingen en organisaties die van betekenis zijn voor onderwijs, opvang en zorg voor het jonge kind van 0-12 jaar.
Onder de stuurgroep zijn werkgroepen geplaatst die nieuw beleid voorbereiden. Deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van de bij de stuurgroep betrokken organisaties.
Het afgelopen jaar hadden deze beleidsvoorstellen betrekking op:
• De vorming en werkwijze van de Integrale Kindcentra (IKC) t.b.v. kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
		 De scholen van OPOA vervullen hier vaak een voortrekkersrol. Het ontwikkelingsniveau van de
		 onderscheiden kindcentra is divers, want dit wordt mede bepaald door de samenwerkingsbereidheid
		 van de partners;
• Implementatie Kansrijke start -> voor kinderen van (min) -10 maanden tot 2,5 jaar;
• Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit jaar is vooral besteed aan het kwalitatief versterken
van het voorschools aanbod. Een start is gemaakt met het vraagstuk hoe het vroegschools aanbod
kwalitatief te versterken en dit zal in 2021 zijn beslag krijgen;
• De implementatie van een doorgaande zorglijn van voorschool naar basisschool overeenkomstig
de zorglijn van het basisonderwijs. Inzet is het tot stand brengen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kinderen met een specifieke onder wijsbehoefte in een ononderbroken lijn;
• Vernieuwing van de Verlengde schooldag met name gericht op het versterken van de kwaliteit
van het aanbod.
De wijze van samenwerking en de beoogde doelen van de stuurgroep zijn vastgelegd in een convenant dat
door de verschillende partners is ondertekend (gemeente, onderwijs, kinderopvang en welzijn).
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Randvoorwaarden
Stichting OPOA staat voor duurzaamheid
op het gebied van personeel, huisvesting
en financiën.’
Facilitair & Huisvesting
Door de beperkingen vanwege COVID-19 zijn de OPOA scholen voor een aanzienlijke
tijd gesloten geweest voor de leerlingen. In deze periodes zijn door de medewerksters
van Asito aanvullende schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Om de coronahygiëneregels zo goed mogelijk na te kunnen leven zijn op alle scholen sanitaire en
desinfecterende middelen als handzeep, nieuwe toiletrolhouders en papieren
handdoekautomaten geplaatst.
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Almelo een Integraal Huisvestingsplan (IHP)
opgesteld voor de PO en VO schoollocaties. Hierbij is gekeken naar de leegstand door
krimp en andere factoren zoals eigendomssituatie en ligging. Dit alles is in één plan
verwerkt. Hiervoor hebben er diverse overleggen tussen de schoolbesturen en de
gemeente plaatsgevonden. Echter niet alle door de PO schoolbesturen gewenste
situaties zijn optimaal verwerkt in dit IHP.
Om in de toekomst ook goede huisvesting aan alle leerlingen in Almelo te kunnen
blijven bieden gaan de schoolbesturen met elkaar in overleg om te komen tot
gezamenlijk gedragen toekomstige planvorming. Hierbij wordt dan ook gekeken naar
de onderhoudssituaties, de ligging van de gebouwen, de inrichting van het huidige en
toekomstige onderwijs, eventuele algehele vervangingen van de aanwezige gebouwen
en mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting onder één dak. Dit alles zal in
samenspraak met de gemeente Almelo gaan, waarbij de plannen moet passen binnen
de visies die de diverse schoolbesturen hebben op het onderwijs.
In de tweede helft van 2020 werd duidelijk dat het binnenklimaat op de scholen een grotere rol zou gaan spelen ten aanzien van COVID-19. Alle
scholen van OPOA zijn geïnspecteerd door het onafhankelijk ingenieursbureau Thero uit
Bestuursverslag 2020 - OPOA
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Oldenzaal. Uit deze check, die is opgesteld door
het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen
(LCVS), blijkt dat de gebouwen van OPOA voldoen
aan de
gestelde ventilatie-eisen. Wel is het zo dat de
prestaties rondom luchtverversing in de herfst- en
winterperiode niet voldoende zijn omdat de ramen
(meer) gesloten zijn. Dit kon enkel worden opgelost
door het openhouden van de ramen met klachten over de kou tot gevolg. Komend jaar wordt er
door het rijk een subsidietraject voor verbetering van
de ventilatie opgesteld. De ontwikkelingen zullen
worden gevolgd. Om de situatie in de afzonderlijke
klassen te kunnen controleren zijn er CO2 meters
aangeschaft.
Door de tijdelijke sluiting van de scholen zijn een
aantal onderhoudswerkzaamheden naar voren
gehaald of uitgesteld. Onder navolging van de
coronarestricties zijn in 2020 o.a. de onderstaande
werkzaamheden uitgevoerd:
•
		
•
•
•
		
		
•
		
•
•
		
		
		
		

Schilderen binnen- en buitenzijde van de
hoogbouw van De Windhoek;
Binnen-schilderwerk van Het Palet;
Opfrissen plafonds van De Stapvoorde;
Het vervangen van een kleuterspeeltoestel en
de aanleg van een veld met kunstgras op het
schoolplein van De Kubus;
Het dichten van de grote zitkuil bij Het Letterveld,
waarbij ook de gevel is aangepast;
Schilderen gevels De Bonkelaar Tooropstraat;
De hemelwaterafvoeren van een gedeelde van
De Windhoek zijn door de gemeente afge
koppeld. Het regenwater wordt nu in een apart
riool opgevangen. De wateroverlast is hier
door verminderd.

Privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming)

over privacy en handelt vragen en klachten af.
Door de sluiting van de scholen vanwege COVID-19
en het aanbieden van online-onderwijs is ook het
aspect privacy aan de orde geweest. Zowel ten
aanzien van de privacy van medewerkers als van
leerlingen/ouders/thuissituatie. De FG is in dit
verslagjaar een aantal keer om advies gevraagd.
ICT
Het gebruik van onderwijs-toepassingen met behulp
van ICT binnen de scholen is gebaseerd op de
onderwijskundige beleidskeuzes die door de school
gemaakt zijn. De keuzes voor infrastructuur/
netwerkbeheer, communicatie en privacy zijn
beleidskeuzes van het bestuur. De inkoop van
hardware vindt bovenschools plaats binnen een
assortiment, passend bij de kwaliteitscriteria.
Onderwijskundige ICT-toepassingen op de
scholen
ICT heeft in 2020 een grote rol gespeeld om het
online-onderwijs vanwege de sluiting van de
scholen tijdens de coronacrisis te kunnen vormgeven. Naast het online onderwijsaanbod is op
meerdere scholen ook de verwerkingssoftware van
methoden dan wel Snappet ingezet.
Bij het begin van de eerste lockdown is gebleken
dat de infrastructuur van de hardware op school én
de softwarematige werkomgeving van leerkrachten
en leerlingen voldoende mogelijkheden bood om
heel snel te kunnen overschakelen op een online
onderwijsaanbod. Leerkrachten hebben daarin zeer
snel enthousiast en creatief een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Teamleren had binnen dat proces een
duidelijke plaats.

Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het
OPOA-privacyreglement staat aangegeven hoe
stichting OPOA omgaat met (het beschermen van
de) privacy van leerlingen en medewerkers. Alle
OPOA medewerkers hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot informatiebeveiliging in hun
dagelijkse werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheden zijn beschreven in dit privacyreglement en de
OPOA-gedragscode.

De online-omgeving Office 365 en de COOLomgeving zijn in de lockdown-periode van waarde
geweest. Naast de bestaande omgevingen is ook op
de verschillende scholen opname-software ingezet
voor het maken van instructievideo’s en diverse
applicaties om het online onderwijsaanbod te
ondersteunen.
In de Office 365 omgeving is de app Teams ingericht
en uitgerold binnen OPOA. Teams heeft het online
communiceren, vergaderen en samenwerken van
medewerkers onderling en met externen
ondersteund.

OPOA beschikt over een wettelijk vereiste (externe)
Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG
houdt binnen stichting OPOA toezicht op de toepassing en naleving van de AVG, adviseert het bestuur

Door de COOL-omgeving kregen leerlingen thuis
ook snel toegang tot de applicaties die zij op school
ook gebruiken. Daarnaast is voor de communicatie
met leerlingen gebruik gemaakt van Google
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Classroom en (Hangout)-Meets.
In 2020 heeft OPOA gebruik gemaakt van een
subsidie om extra devices aan te schaffen voor
kinderen die thuis geen goede device tot hun
beschikking hebben om het online onderwijsaanbod
te kunnen volgen. Daarnaast heeft het Jeugd
Educatie Fonds op twee scholen refurbished laptops
gedoneerd voor thuisgebruik door leerlingen.
Infrastructuur
In het verslagjaar is een begin gemaakt met het
up-to-date brengen van de leerkrachtwerkplekken.
De digitale borden binnen de scholen van de
stichting zijn inmiddels allemaal touchscreens.
Digitale Geletterdheid
Digitale Geletterdheid heeft de aandacht binnen de
scholen. Een eerste stap is, uitgaande van de nu
bekende SLO-doelen, te bepalen welke van deze
doelen voor digitale geletterdheid in het huidige
aanbod reeds te vinden zijn, welke doelen met een
kleine uitbreiding een plaats kunnen krijgen in het
aanbod en welke doelen nog niet in het aanbod te
vinden zijn. Dit wordt in 2021 verder opgepakt.
Professionalisering
Tijdens de eerste lockdown is er scholing georganiseerd op het gebied van het maken van een
instructiefilmpje. Zowel in groepsverband als
individueel zijn leerkrachten bijgeschoold. Voor het
gebruik als leerkracht van de COOL-omgeving is op
schoolniveau een opfrismoment georganiseerd. Een
aantal collega’s is geschoold in het beheer van iPads
met inzet van Jamf.
De workshop ‘Het doelgericht inzetten van de
iPad in de groepen 1 t/m 3’ is in 2020 eenmaal
gerealiseerd. Ondersteuning van medewerkers bij
gebruik van het LVS ESIS vindt individueel plaats.
Communicatie
Social Schools wordt door de scholen ingezet als
oudercommunicatiekanaal. Eind 2020 maken acht
van de negen OPOA scholen gebruik van dit
oudercommunicatieportaal. Het aanmelden voor
ouder-gesprekken door ouders vindt op deze
scholen ook via Social Schools plaats.
De websites van de scholen, gericht op ouders
van potentiële leerlingen, zijn in vormgeving te
herkennen als OPOA-school. Vijf scholen en het
bestuurskantoor hebben de website inmiddels
vernieuwd.
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Verantwoording maatschappelijke thema’s
A) Strategisch personeelsbeleid
Onze stichting werkt onverminderd aan haar missie van het bieden van maximale
ontwikkelingskansen door het bieden van kwalitatief goed onderwijs en het scheppen
van een werkomgeving waarin alle medewerkers met passie hun werk willen, kunnen en
mogen doen. OPOA wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers
die er trots op zijn bij onze stichting te werken.
We creëren met elkaar goede werkomstandigheden en een gezond werkklimaat
waarin mensen zich prettig voelen, groeien en uitgedaagd worden hun competenties
verder te ontwikkelen. Dit in een lerende en professionele organisatie waarbij we
strategisch omgaan met onze omgeving vanuit een maatschappelijke opdracht. Hiervoor
is toekomstbestendig, doordacht en evenwichtig personeelsbeleid nodig. Middels het
personeelsbeleid wil OPOA een bijdrage leveren aan de realisatie van de onderwijskundige gestelde doelen.
We zijn ons er meer dan voorheen van bewust dat het van groot belang is om een
aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. In dit kader zal onze stichting de
komende jaren zich bewuster focussen op haar interne en externe profilering. Als
werkgever hebben wij veel te bieden: kwalitatief goed onderwijs, goede scholings- en
ontwikkelingsmogelijkheden, aandacht voor het welbevinden van onze medewerkers,
goede onderwijshuisvesting, enthousiaste en passievolle medewerkers, onderlinge
kennisdeling, mobiliteitsmogelijkheden tussen onze diversiteit aan scholen in een
compact voedingsgebied en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het personeelsbeleid van Stichting OPOA is de komende jaren er voornamelijk op gericht
om kwalitatief goed personeel aan onze stichting te (blijven) binden. Tot op heden lukt het
de stichting nog steeds om alle posities goed bezet te hebben en voor elke groep staat
een groepsleerkracht. We zien echter op dit gebied wel personele vraagstukken op ons
afkomen. OPOA heeft verschillende personeelsinstrumenten ter beschikking ten aanzien
van de instroom, doorstroom en uitstroom die een bijdrage leveren aan de invulling die zij
wil geven aan aantrekkelijk werkgeverschap.
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Instroom
Stichting OPOA beschikt over (academische)
opleidingsscholen. Het is onderdeel van het beleid
dat alle scholen binnen de stichting opleidingsscholen zijn. Het concept ‘opleiden in de school’
maakt het goed mogelijk om studenten die in
opleiding zijn te binden aan onze stichting.
Daarnaast maken we in de vervanging gebruik van
leerkrachten die verbonden zijn aan het
Mobiliteitscentrum van het Onderwijsbureau Twente.
Leerkrachten die in deze pool langdurig vervangen
kunnen we een periode goed volgen en bij goed
bevonden benaderen om mee te solliciteren naar
openstaande vacatures. Een doelgroep die we de
komende jaren nadrukkelijk meer zouden kunnen
binden zijn de zij-instromers. De startende
leerkracht is een kwetsbare doelgroep. Om
startende leerkrachten goed te begeleiden beschikt
de stichting over interne coaches. Deze interne
coaches begeleiden elke startende groepsleerkracht
en geven de nodige ondersteuning indien gewenst.
Doorstroom
Voor onze organisatie is het van groot belang dat
onze personeelsleden het fijn vinden om te werken
bij OPOA. Ze moeten met plezier en naar volle
tevredenheid werken. Om dat te meten houdt de
stichting eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is het uitgangspunt voor
een nader uit te werken verbeterplan. Een ander
belangrijk kengetal om de vitaliteit van de
organisatie te meten is het percentage ziekteverzuim. De stichting streeft naar een ziekteverzuim
onder de 5%. Reeds enige jaren is het verzuim van
de stichting te hoog. Met gericht beleid wil de
stichting het komende jaar werk maken om het
verzuimcijfer naar beneden te brengen.
Voor de vervanging bij verzuim maakt de stichting
onder andere gebruik van eigen personeel in de
a-pool. Dit zijn groepsleerkrachten in vaste dienst
van de stichting die vervangen bij het voornamelijk
kortdurende verzuim. Voor het langdurig verzuim
maakt de stichting gebruik van groepsleerkrachten
uit de b-pool. Dit zijn groepsleerkrachten die
ingeleend worden via het Mobiliteitscentrum van
Onderwijsbureau Twente.

Voor iedere medewerker is het mogelijk om zich te
blijven ontwikkelen. We bieden naast teamscholingen medewerkers de mogelijkheid tot het
volgen van individuele (master)opleidingen,
cursussen en workshops.
Samen vormen wij één stichting en dus één
werkgever. Door middel van onder andere de
gezamenlijke studiedagen streven wij ernaar dit
gevoel bij onze medewerkers te vergroten. Door
hierdoor de andere teams ook als collega’s te zien
en elkaar zo te benaderen kunnen we elkaars
kwaliteiten meer benutten. Daarbij delen de
medewerkers hun kennis (kennisplatform) waarbij
we samen meer dan de som der delen vormen.
Stichting OPOA is ervan overtuigd dat dit gevoel
positief bijdraagt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit, maar ook een positief effect kan
hebben op vrijwillige mobiliteit. De mogelijke stap
naar een andere school binnen de stichting kan
hierdoor natuurlijker verlopen omdat de ‘angst voor
het onbekende’ minder groot is.
Passend bij het eigenaarschap dat de stichting
voorstaat maakt de stichting gebruik van een
instrument (De Digitale Gesprekscyclus) met
betrekking tot de gesprekkencyclus. Personeelsleden gaan in dit instrument zelf over hun portfolio
en volgsysteem met betrekking tot hun professionele ontwikkeling. Het instrument is omvangrijk en
biedt veel mogelijkheden voor evaluaties. De
stichting gaat de komende jaren dit instrument
gedoseerd uitrollen.
Om het personeel carrièreperspectief te bieden kiest
de stichting waar mogelijk voor functiedifferentiatie.
Het functieboek van de stichting zal vanuit dit
perspectief nader beschreven worden.
De dialoog over het strategisch personeelsbeleid
met onderwijspersoneel en schoolleiders vindt via
verschillende kanalen en instrumenten plaats: de
eerder genoemde gesprekkencyclus, de verdeling
van de werkverdelingsplannen in de scholen, de
dialoog in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en de managementgesprekken.

In een lerende en professionele organisatie willen
wij onze professionals in een continu proces
uitdagen om te blijven groeien en hun competenties
verder te ontwikkelen.
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B) Passend onderwijs
Vanuit het Samenwerkingsverband Twente-Noord worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor
arrangementen ter ondersteuning van leerlingen. Het doel is om ieder kind een passende onderwijsplek
te geven. De middelen zij besteed voor extra ondersteuning in de klas. OPOA is aangesloten bij het SWV.
Door deze samenwerking is het nog beter mogelijk om leerlingen een passende leerplek aan te bieden. De
orthopedagoog van OPOA heeft hierin een sturende en leidende rol.
OPOA zet de middelen in binnen de kaders zoals beschreven in het Ondersteuningsplan SWV Twente-Noord 2018-2022.
Vanaf juni 2020 is de stafmedewerker leerlingenzorg van OPOA inhoudelijk betrokken bij de interne
verdeling van de zware zorgmiddelen. Dit om beter zicht te krijgen op de verwijzingen en de achterliggende
zorgvraag/scholingsbehoefte van de scholen.
Binnen OPOA krijgen alle kinderen onderwijs dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften. Daar waar
nodig wordt extra ondersteuning gefaciliteerd. Het vergroten van de prestaties van leerlingen en het
zorgdragen voor een passende ontwikkeling van leerlingen is een verantwoordelijkheid op het niveau van
de totale OPOA organisatie.
Toelichting en verantwoording:
Onderwerp
Ontvangen bedrag LO middelen van het SWV:

Bedrag:
€ 293.725

Opmerking:
Bedrag wordt volledig ingezet voor inzet IB
uren, facilitering SOT en daar waar de zware
zorgmiddelen niet toereikend zijn.

Ontvangen bedrag ZO middelen van het SWV:

€ 45.140

De inzet van deze gelden heeft geresulteerd
tot het inzetten van onderwijsassistenten voor
leerlingen die een onderwijszorgarrangement
toegekend hebben gekregen.
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Scholen:
Brinnr.

Naam school

Bedrag
ontvangen
LO middelen

Hoe is de inzet
van LO
middelen door
school

Bedrag
ontvangen
ZO
middelen

Hoe is de inzet van
ZO middelen door
school

21QH00

De Bonkelaar

€ 36.000

IB en SOT

€ 11.362

onderwijsassistenten

15ND00
15RZ00
15HV00
13UI00
13XS00
14XW00
14BB00

De Kubus
Step!
De Stapvoorde
De Tandem
Het Letterveld
De Weier
De Windhoek

€ 34.000
€ 32.000
€ 34.000
€ 32.000
€ 34.000
€ 38.000
€ 39.500
€ 14.225

€ 4.318
€ 4.344
€ 4.342
€ 16.456

onderwijsassistent
onderwijsassistent
onderwijsassistent

Totaal

€ 293.725

IB en SOT
IB en SOT
IB en SOT
IB en SOT
IB en SOT
IB en SOT
IB en SOT
Inzet onderwijs-zorgarrange-menten

€ 4.318

€ 45.140

C) Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
OPOA heeft één algemene reserve welke niet is onderverdeeld per school. Voor de verdeling van de baten
naar de scholen wordt onderscheid gemaakt tussen de personele en materiële bekostiging van OCW.
Met betrekking tot de personele bekostiging wordt voor de formatie voor de scholen de volgende baten aan
de scholen toegekend; 97% van de personele bekostiging regulier, prestatiebox, lichte zorgmiddelen (via
het SWV) en aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid. Voor de materiële bekostiging zijn
onderhoud, vervanging en vernieuwing van verbruiksmaterialen, methoden en ICT de belangrijkste
componenten voor de schoolbegrotingen.
Bovenschools worden de volgende baten toegekend; 3% van de personele bekostiging regulier,
personeels- en arbeidsmarktbeleid, zware zorgmiddelen (via het SWV). Inkomsten voor de gebouwen en
administratie, beheer en bestuur zijn de grootste onderdelen van de bovenschoolse materiële bekostiging.
De kosten van het bestuurlijk apparaat zijn € 507.000,-. Dit is 3,41% van de totale loonkosten zoals door
de PSA is uitbetaald in 2020.
Besluitvorming vindt plaats gedurende processen rondom het opmaken van de materiële
schoolbegrotingen per kalenderjaar en de samenstelling van formatie per schooljaar.
D) Werkdruk
Het verlagen van de werkdruk is een regelmatig terugkerend onderwerp in de teamvergaderingen. Wat
doet er werkelijk toe met betrekking tot het onderwijs en wat wordt ervaren als ballast? Dit zijn vragen die
op z’n tijd de nodige aandacht verdienen in het teamoverleg.
Werkdruk verlagende middelen
In het verslagjaar 2020 hebben de OPOA scholen opnieuw de beschikking gekregen over werkdruk
verlagende middelen voortkomend uit het werkdruk akkoord. De hoogte van het budget per school wordt
vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar. Schoolteams
en schoolleiders mogen zelf bepalen hoe deze middelen in te zetten om de werkdruk op de school te
verlagen.
Voor de besteding van de werkdrukmiddelen is het proces gevolgd waarbij de directies van de
scholen in gesprek zijn gegaan met de teams en de medezeggenschapsraden over de besteding van
werkdrukmiddelen.
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Alle scholen hebben de middelen gebruikt voor extra onderwijsinzet in de klassen, door klassen te
verkleinen of extra ondersteuning te kunnen bieden in of buiten de klas. Hiervoor zijn extra
groepsleerkrachten en onderwijsassistenten aangesteld.
Verantwoording besteding werkdruk verlagende middelen.
Na het beschikbaar stellen van de werkdruk verlagende middelen is er op de OPOA scholen uitgebreid
gesproken over de werkdruk en de beschikbare middelen.
Op iedere school zijn binnen het team de volgende punten besproken:
- Wat wordt als werkdruk ervaren;
- Wat zijn de oorzaken;
- Wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn.
Daarna is met het team de toepasbare oplossingen besproken en bepaald in hoeverre de gekozen oplossingen mogelijk zijn binnen het beschikbare budget.
De gekozen oplossingen zijn ter instemming voorgelegd aan de P-MR en vervolgens praktisch ingevuld.
Gedurende het schooljaar 2020-2021 worden de oplossingen gemonitord en geëvalueerd.
Binnen onze stichting zijn de ontvangen werkdruk verlagende middelen als volgt ingezet.
Middel
Inzet onderwijsassistenten
Inzet extra personeel
Inzet vakleerkracht bewegingsonderwijs
Inzet vakleerkracht muziek onderwijs

Aantal fte’s
8,29
2,2
1,7
0,1

Inzet in euro’s
€ 365.000
€ 144.000
€ 73.000
€ 6.000

E) Onderwijsachterstanden
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen door het
Rijk op een andere manier verdeeld. Via de zogenaamde CBS-indicator heeft het Rijk in beeld op welke basisscholen de achterstandenproblematiek het grootste is. Scholen met een leerlingenpopulatie met grotere
achterstanden krijgen naar verhouding meer geld. Dat geldt zeker voor een aantal scholen van OPOA. Met
gerichte interventies kunnen achterstanden van kinderen als gevolg van ongunstige omgevingskenmerken
worden verkleind of hersteld. Met het extra geld dat deze scholen op grond van de CBS-indicator krijgen
worden klassen verkleind, extra onderwijsassistenten ter ondersteuning in de klassen ingezet en vanuit de
gemeente Almelo onderwijsachterstandsmiddelen ingezet voor extra ondersteuning van de kinderen met
een VVE-indicatie. Deze middelen worden volledig toegevoegd aan de formatie van de scholen.
F) Corona
De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijk leven, zo ook op onze onderwijsorganisatie. Dit heeft er in geresulteerd dat we in bepaalde periodes op een andere wijze onderwijs
moesten aanbieden dan het reguliere fysieke onderwijs. In maart 2020 werden we gedwongen om een
aantal weken onderwijs op afstand aan te bieden. Dit deed een groot beroep op het aanpassingsvermogen,
de creativiteit en de inzet van ons personeel. Vervolgens diende het onderwijs in halve groepen aangeboden te worden. De keuze daarbij was de hele dag of het halve dagen model, wat wederom veel vroeg in de
communicatie naar ouders. Na de zomervakantie zijn we fris begonnen met fysiek onderwijs om vervolgens
vlak voor de kerstvakantie weer terug geworpen te worden op online onderwijs omdat de scholen opnieuw
gesloten werden.
Corona heeft zeker gezorgd voor meerkosten voor onze stichting met betrekking tot extra en intensievere
schoonmaakdiensten in de scholen, de aanschaf van desinfecterings- en ontsmettings- en afdroogmiddelen, aanschaf van devices voor leerlingen ten behoeve van het onderwijs op afstand en extra uitgaven
m.b.t. ziektevervanging die corona-gerelateerd is. De totale meerkosten voor zowel 2020 als 2021 worden
geraamd op € 150.000,-.
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Financiën
Planning & control
De planning- & controlcyclus kan kort omschreven worden als een zichzelf herhalend
proces van plannen, presteren, het vergelijken van prestaties met de planning, het
evalueren en het verbeteren van de planning.
De focus van de financiële sturing is vooral gericht op de kostenkant. Omdat de
personeelskosten ongeveer 85% van de lasten vormen, wordt hier scherp toezicht op
gehouden. Bij de begroting voor de personele formatie (schooljaar) wordt gebruik
gemaakt van het model “begroting geld” van de PO-raad in euro’s én werkelijke
loonkosten in euro’s. Vanaf aanvang van het schooljaar wordt maandelijks na het
verwerken van de loonkosten een overzicht per schooljaar bijgehouden, waarin inzicht
wordt verstrekt in de maandelijkse werkelijke loonkosten.
Tevens vindt er zeer regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter College van Bestuur
en de staf op gebied van personeel, huisvesting en financiën.
Jaarlijks wordt een begroting per kalenderjaar opgesteld. Ook zijn er voor onderhoud,
meubilair, ICT en methoden investeringsbegrotingen opgesteld die een onderdeel
vormen van de meerjarenbegroting. Aan de Raad van Toezicht wordt per kwartaal een
financiële rapportage verstrekt. Daarnaast wordt een bestuursverslag volgens de
richtlijnen van het ministerie van OCenW opgesteld.
Planning & control is een structureel proces en moet consequent worden volgehouden.
De belangrijkste reden om een planning- & controlcyclus te gebruiken is om de inzet van
de middelen voor het bereiken van de doelen transparant te maken. Hierdoor wordt het
mogelijk om kosten te voorzien, te dekken, te beheersen en te sturen op knelpunten.”
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Kengetallen financiële continuïteit
Het financiële toezicht op het onderwijs berust bij de Inspectie van het Onderwijs. Een van de onderdelen
van dat financiële toezicht is het zogenaamde toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een
schoolbestuur financieel gezond is en op korte en langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen.
Dit toezicht, dat deel uitmaakt van het geïntegreerd toezicht, vindt risicogericht plaats. Op grond van een
analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag of
eventuele signalen, bepaalt de inspectie of de positie van een schoolbestuur nader moet worden
onderzocht. Bij de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een set kengetallen.
Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Het
onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel toezicht en het behalen van
de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het opheffen van een aangepast financieel toezicht als daar
sprake van is. De bepaling van aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een uitvoeriger
onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen.
De set kengetallen waar de inspectie gebruik van maakt, geldt voor alle schoolbesturen. Niettemin zijn er,
afhankelijk van de context waarin zij opereren, verschillen in het belang van de kengetallen en de te
gebruiken grenswaarden voor de signalering.
Onderstaand volgt een toelichting van de getallen van OPOA met de cijfers van 2020 en voorgaande jaren.
In de continuïteitsparagraaf wordt een raming en nadere toelichting weergegeven t/m het jaar 2024.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en geeft aan in hoeverre op
langere termijn aan verplichtingen kan blijven worden voldaan.
Definitie: Eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door de totale passiva.
Solvabiliteit OPOA 2020; 68%

(2019; 73%)

(2018; 72%)

Als signaleringswaarde voor de solvabiliteit geldt een ondergrens van tenminste 30%.
Liquiditeit
De liquiditeit (current ratio) brengt in beeld in hoeverre een bestuur aan de lopende verplichtingen kan
voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (de som van de liquide middelen, de vorderingen (en de
voorraden)) en het kort vreemd vermogen.
Liquiditeit OPOA 2020; 2,36

(2019; 2,63)

(2018; 1,65)

Als signaleringswaardes voor de liquiditeit geldt een minimum waarde van 0,75.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft aan welk gedeelte aan huisvesting wordt besteed ten opzichte van de totale
lasten.
Definitie: huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / de totale lasten.
Huisvestingsratio OPOA 2020; 6,65%

(2019; 6,35%)

(2018; 6,83%)

Als signaleringswaarde wordt een maximum gehanteerd van 10%.
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het financiële vermogen om exploitatie- tegenvallers met
reserves op te vangen.
Definitie: Eigen vermogen / totale baten.
Weerstandsvermogen OPOA 2020; 20%

(2019; 22%)

(2018; 21%)

Als signaleringswaarde wordt een minimum gehanteerd van 5%.
Rentabiliteit
De rentabiliteit laat zien in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.
Definitie: Resultaat plus resultaat financiële baten en lasten gedeeld door totaal baten plus resultaat financiële baten en lasten.
Rentabiliteit OPOA 2020; -/- 4,61%

(2019; 2,35%)

(2018; 0,20%)

De signaleringswaarde van de inspectie geeft voor een 3-jarige termijn aan dat de rentabiliteit gemiddeld
positief moeten zijn.
Toelichting financieel resultaat
Realisatie versus begroting
OPOA is penvoerder van het project Samen Opleiden. Derhalve dienen de volledige cijfers van dit project
in de jaarrekening te worden opgenomen. Dit is dus inclusief de baten en lasten, welke resultaatneutraal
zijn, van de deelnemende partners van de projecten. Om een zuiverder beeld te krijgen voor OPOA worden
deze baten en lasten gecorrigeerd om zodoende een betere vergelijking te kunnen maken met de begroting
waar de baten en lasten van de deelnemende partners niet in worden meegenomen. Het begrote resultaat
2020 was € 292.000,- negatief. Het gerealiseerde resultaat 2020 valt € 512.000,- negatiever uit en komt
dus op € 804.000,- negatief.
Consequenties van de nieuwe cao voor de kalenderjaren 2019 en 2020
In januari 2020 hebben de PO-Raad en de vakbonden een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het
primair onderwijs. Deze cao is per 1 maart 2019 van kracht (omdat toen de vorige cao afliep). De meeste
maatregelen uit de cao zijn echter in 2020 in werking getreden, zoals twee eenmalige uitkeringen die in
februari 2020 zijn uitbetaald. Hiervoor is de bekostiging in 2019 ontvangen.
De baten voor de in de cao afgesproken eenmalige uitkeringen moeten worden verantwoord in 2019 en de
lasten in 2020. Hierdoor vallen het resultaat 2019 en daarmee ook de reserves in 2019 fors hoger uit. Voor
2020 is het effect omgekeerd: dan worden wel de lasten van de eenmalige uitkeringen verantwoord, maar
dus niet de bekostiging waarop die eenmalige uitkeringen zijn gebaseerd.
Daarnaast zijn met ingang van 1 januari 2020 de salarissen structureel verhoogd met 4,5%. De hierop
betrekking hebbende bijgestelde bekostiging is in het 3e kwartaal 2020 ontvangen.
Voor de jaarrekening 2019 is een bestemmingsreserve Personeel (voor nog te betalen cao uitkeringen
2020) ad. € 600.000,- gevormd om te benadrukken dat er in 2019 baten zijn opgenomen die gebruikt
worden ter financiering van lasten die in 2020 worden verantwoord.
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Staat van baten en lasten
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

15.491.000

16.743.800

1.252.800

278.205-

974.596

3.2

Overige overh.bijdragen

401.000

436.069

35.069

-

35.069

3.5

Overige baten

160.000

257.432

97.432

-

97.432

16.052.000

17.437.301

1.385.301

278.205-

1.107.097

13.850.000

15.690.792

1.840.792-

278.205-

1.562.588-

512.000

488.201

23.799

-

23.799

1.145.000

1.199.715

54.715-

-

54.715-

856.000

887.013

31.013-

-

31.013-

16.363.000

18.265.722

1.902.722-

278.205-

1.624.517-

311.000-

828.421-

517.421-

-

517.421-

Totaal baten
4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Realisatie
2020
€

verschil na
partners
samen opl.
€

Begroting
2020
€

partners
samen opl.
€

verschil
€

5

Fin. baten en lasten

5.1

Financiële baten

20.000

25.297

5.297

-

5.297

5.2

Financiële lasten

1.000

1.016

16-

-

16-

19.000

24.281

5.281

-

5.281

292.000-

804.140-

512.140-

-

512.140-

Saldo fin.baten en lasten
Exploitatieresultaat
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Toelichting verschillen na correctie partners projecten
Saldo 3.1 Rijksbijdragen en 4.1 Personele lasten is € 588.000,- negatief.
De Rijksbijdragen (3.1) zijn gestegen met € 975.000,-.De Personele lasten (4.1) zijn gestegen met
€ 1.563.000,-. Per saldo is dit € 588.000,- negatief. Als het saldo van de bestemmingsreserve Personeel
(voor nog te betalen cao uitkeringen 2020) ad. € 600.000,- hierop in mindering van wordt gebracht resteert
een positief resultaat van € 12.000,- t.o.v. de begroting 2020.
Enerzijds vallen de Rijksbijdragen (3.1) door de nieuwe (bijgestelde) beschikkingen van de schooljaren
2019/2020 en 2020/2021 hoger uit (o.a. voor bijzondere bekostiging), maar vallen de baten die van het
Samenwerkingsverband worden ontvangen voor zware zorgmiddelen voor het schooljaar 2020/2021 lager
uit.
Anderzijds zijn de Personele lasten (4.1) gestegen door extra investeringen in de formatie. Er zijn extra
kosten voor vervanging gemaakt, er is extra ingezet gepleegd op knelpunten in de formatie.
3.2 Overige overheidsbijdragen zijn gestegen met € 35.000,-.
Samen met de gemeente heeft OPOA een aanvraag gedaan bij het COA voor een extra bijdrage in de
huisvestingslasten van het Palet. Het COA heeft hiervoor een bedrag naar de gemeente overgemaakt en
van dit bedrag zal de gemeente jaarlijks t/m 2028 het bedrag van
€ 36.000,- overmaken aan OPOA.
3.5 Overige baten zijn gestegen met € 97.000,-.
Door een combinatie van declaraties van gemaakte kosten voor projecten, aanvragen van subsidies en
verhalen van schaderegelingen (regres) en incidentele baten vallen de overige baten hoger uit dan begroot.
4.2 Afschrijvingen zijn gedaald met € 24.000,-.
Lagere dan begrote investeringen in ICT en methoden zorgen voor lagere afschrijvingslasten. Hier staan
wel extra lasten voor verbruiksmaterialen tegenover (zie 4.4 overige lasten).
4.3 Huisvestingslasten zijn gestegen met € 55.000,-.
Dit wordt voornamelijk bepaald door overschrijding van de kosten van schoonmaak. Door het coronavirus
zijn forse investeringen verricht in sanitaire middelen. Ook is er extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de
linoleumvloeren.
4.4 Overige instellingslasten zijn gestegen met € 31.000,-.
Hogere lasten voor verbruik van leermiddelen is de grootste oorzaak van deze hogere kosten.
5. Financiële baten en lasten zijn gestegen met € 5.000,-.
Bij het schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën is een bonusrente ontvangen waardoor de financiële baten iets hoger uitkomen.
Prestatiebox
Voor vijf schooljaren (2015/2016 t/m 2019/2020) wordt bijzondere bekostiging ontvangen via de
prestatiebox voor het realiseren van afspraken uit het bestuursakkoord. De vier actielijnen uit het
bestuursakkoord zijn:
- talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
- een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
- professionele scholen
- doorgaande ontwikkellijnen
O.a. bovenstaande actielijnen maken deel uit van het strategisch beleidsplan (sbp) van OPOA.
Een afgeleide vorm van het sbp is het jaarplan sbp. Hierin worden de jaardoelen, acties, opleverdata en
uitvoering weergegeven en bijgehouden.
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Toelichting (mutaties) balans
De Materiële Vaste Activa (MVA) (1.2) zijn € 187.000,- gedaald. Lagere investeringen t.o.v. hogere
afschrijvingslasten zijn hier de oorzaak van. Er vinden o.a. minder investeringen plaats in methoden (MVA),
maar juist meer in licenties (exploitatie).
De Financiële Vaste Activa (FVA) (1.3) zijn met € 250.000,- gedaald (zie toelichting Treasuryverslag). Er is
nog één deposito met een afloop in het kalenderjaar 2021. Deze dient deze per balansdatum 31-12-2020
niet onder de FVA, maar onder de liquide middelen (zie onder) te worden verantwoord. Deposito’s met een
looptijd langer dan één jaar vallen onder de FVA. Deposito’s met een looptijd van korter dan één jaar vallen
onder de liquide middelen.
De vorderingen (1.5) liggen in 2020 op ongeveer hetzelfde niveau als in 2019.
De liquide middelen (1.7) zijn licht gestegen (€ 15.000,-).
Door een vrijval van een vijftal deposito’s is de waarde van de deposito’s met een kleine miljoen gedaald.
Dit heeft er voornamelijk voor gezorgd dat het banksaldo met een kleine miljoen is gestegen.
Het eigen vermogen (2.1) is gedaald met € 804.000,-. Dit komt door het negatieve exploitatieresultaat.
De totale voorzieningen (2.2) zijn gestegen met bijna € 160.000,-. Dit wordt voornamelijk bepaald door een
stijging van de onderhoudsvoorziening.
Op totaalniveau zijn de kortlopende schulden (2.4) met € 227.000,- gestegen. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door reeds ontvangen, maar nog te besteden subsidiemiddelen voor inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s.
Treasuryverslag
Bij het opstellen van het treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen uit de regeling van de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels
voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van
verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016).
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.
Het treasurystatuut van OPOA voldoet aan het treasurybeleid binnen de kaders van de Regeling van de
Minister van OCW. Beleggingen en belenen mogen alleen risicomijdend plaatsvinden; d.w.z. dat de liquide
middelen zodanig beheerd dienen te worden dat de uitgezette hoofdsom gegarandeerd blijft. Bij het uitzetten van alle overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in de regeling gestelde verplichtingen. De algemene doelstellingen van het treasurybeleid luiden:
- het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele
condities (beschikbaarheid);
- het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie);
- het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het
treasu- rystatuut (rentemaximalisatie);
- het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn
verbonden (risicominimalisatie);
Het saldo financiële baten en lasten over het jaar 2020 bedraagt € 24.000,- (2019: € 83.000,-). De begroting 2020 was € 19.000,-. De stand van de liquide middelen is per 31-12-2020 € 4.196.000,- (31-12-2019:
€ 4.181.000,-). De stand van de financiële vaste activa (deposito’s met een looptijd > 12 maanden) is nul
per 31-12-2020 (31-12-2019: € 250.000,-). OPOA heeft haar middelen onder beheer van het Ministerie
van Financiën middels het zogenoemde schatkistbankieren. Per ultimo 2020 is er nog éen deposito met
een waarde van € 250.000,- met als einddatum 1-7-2021. (31-12-2019: € 1.200.000,-). Zie ook toelichting
(mutaties) balans.
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Bijlage D1 geeft een onderbouwing van de financiële baten en lasten en een verloop-overzicht van de
uitstaande gelden.
A Continuïteitsparagraaf
Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een zogeheten
continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. Deze richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van
toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. Ten tweede bevat de paragraaf
een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Tot slot dient vermeld te worden
hoe er wordt omgegaan met de Code Goed Bestuur, de governancecode van het primair onderwijs.
A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen
Kengetal
Aantal leerlingen
per 1 oktober
personel
bezetting in fte:
- Bestuur/
management
- Personeel
primair proces
- Ondersteuned
personeel*
Totaal personele
bezetting in fte

prognose
prognose
prognose
prognose
1-10-2020
2020
2021
2022
2023
2024
2.373
2.337
2.286
2.221
2.197

16

15

15

14

14

157

155

153

152

151

21

20

20

18

18

194

190

188

184

183

* Inzet werkdruk verlagende middelen is hierin verwerkt

School
De Bonkelaar
Het Letterveld
Step!
De Tandem
De Kubus
De Stapvoorde
De Weier
De Windhoek
Het Palet
Totaal

1-10-2020
407
232
96
166
195
168
419
520
170
2.373

1-10-2021
415
235
100
167
194
169
391
500
166
2.337

1-10-2022
415
247
98
153
185
169
373
484
162
2.286

1-10-2023
414
246
94
144
168
159
353
486
157
2.221

1-10-2024
416
250
98
135
160
158
349
477
154
2.197

Prognosetabel scholen opgemaakt oktober 2020
De kengetallen laten zien dat OPOA de komende jaren rekening dient te houden met een terugloop van het
aantal leerlingen. De prognoses van zowel de gemeente Almelo als de directies van de betreffende scholen
bevestigen deze terugloop.
De terugloop wordt veroorzaakt door een combinatie van vergrijzing en ontgroening en het gegeven dat
mensen werk en woonplaats zoeken buiten de regio. Er wordt rekening gehouden met een krimp van het
aantal leerlingen met gemiddeld 2%.
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2 Meerjarenbegroting
Balans
Activa
Vaste activa:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

Realisatie
2020
€

Raming
2021
€

Raming
2022
€

Raming
2023
€

Raming
2024
€

1.657.674
0
1.657.674

1.750.000
0
1.750.000

1.800.000
0
1.800.000

1.850.000
0
1.850.000

1.850.000
0
1.850.000

Vlottende activa:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

786.823
4.195.793
4.982.616

725.000
3.300.000
4.025.000

700.000
2.950.000
3.650.000

675.000
2.800.000
3.475.000

675.000
2.900.000
3.575.000

Totaal activa

6.640.290

5.775.000

5.450.000

5.325.000

5.425.000

Passiva
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

3.446.361
3.446.361

3.000.000
3.000.000

2.800.000
2.800.000

2.700.000
2.700.000

2.750.000
2.750.000

Voorzieningen

1.079.196

950.000

850.000

850.000

900.000

Kortlopende schulden

2.114.733

1.825.000

1.800.000

1.775.000

1.775.000

Totaal Passiva

6.640.289

5.775.000

5.450.000

5.325.000

5.425.000

De komende jaren is de verwachting dat de trend zal doorzetten dat er minder investeringen in methoden
(vallen onder de Materiële Vaste Activa (MVA)) en meer in jaarlijkse verbruikskosten en licenties (vallen niet
onder de MVA, maar onder de lasten) zal plaatsvinden. Dat de MVA de komende jaren toch licht stijgt, komt
door de geplande investeringen in meubilair.
In 2021 vervalt de laatste deposito waardoor op balansdatum 31-12-2021 geen deposito’s op de balans
staan. Omdat de rente nu historisch laag is (bijvoorbeeld 0% voor een 10 jaars deposito) en de verwachting
is dat deze voorlopig niet zal stijgen en is de Financiële Vaste Activa voor de komende jaren geraamd op
nul.
De daling van de liquide middelen en het eigen vermogen wordt bepaald door de negatieve begrote
exploitatieresultaten voor de komende jaren.
Voornamelijk door extra investeringen in de gebouwen in 2021 en 2022 zullen de voorzieningen in deze
jaren dalen en daarna ongeveer stabiel blijven.
Voor de vorderingen en kortlopende schulden wordt ingeschat dat deze licht zullen dalen.

42

Bestuursverslag 2020 - OPOA

Huisvestingsbeleid
Met inachtneming van de in 2015 opgestelde Scholenvisie Almelo is eind 2019, in samenspraak met
de gemeente en andere schoolbesturen, een begin gemaakt met het opstellen van een Integraal
HuisvestingsPlan (IHP) lopend vanaf 2020 tot tenminste 2030. OPOA wil waar mogelijk duurzaam
investeren in de schoolgebouwen.

Staat van baten en lasten

Realisatie
2020
€
16.743.800

Begroting
2021
€
15.724.000

Begroting
2022
€
15.476.000

Begroting
2023
€
15.191.000

Begroting
2024
€
14.893.000

436.069

420.000

424.000

428.000

432.000

3.5 Overige baten
Totaal baten

257.432
17.437.301

172.000
16.316.000

175.000
16.075.000

179.000
15.798.000

182.000
15.507.000

4
Lasten
4.1 Personele lasten

15.690.792

14.151.000

13.780.000

13.362.000

12.906.000

488.201

468.000

434.000

407.000

404.000

1.199.715

1.182.000

1.182.000

1.198.000

1.215.000

887.013
18.265.721

898.000
16.699.000

909.000
16.305.000

920.000
15.887.000

931.000
15.456.000

828.421-

383.000-

230.000-

89.000-

51.000

5.1 Financiële baten

25.297

4.000

-

-

-

5.2 Financiële lasten

1.016

1.000

1.000

1.000

1.000

24.281

3.000

1.000-

1.000-

1.000-

804.140-

380.000-

231.000-

90.000-

50.000

3
Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overh.bijdragen

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

Fin. baten en lasten

Saldo fin.baten en lasten
Exploitatieresultaat

Verwachte ontwikkeling kengetallen

Kengetal
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current
ratio)
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

Kengetallen
toezicht
financiële
continuïteit
< 30%
< 75%
> 10%
< 5%
3-jarig < 0
2-jarig <
0,05
1-jarig <
0,10

Realisatie
2020
68,15%

Raming
2021
68,40%

Raming
2022
66,97%

Raming
2023
66,67%

Raming
2024
67,28%

235,61%
6,65%
19,76%
-4,61%

220,55%
7,17%
18,39%
-2,33%

202,78%
7,34%
17,42%
-1,44%

195,77%
7,64%
17,09%
-0,57%

201,41%
7,96%
17,73%
0,32%
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Toelichting staat van baten en lasten en kengetallen
De in het najaar opgemaakte begroting voor de komende jaren laat t/m 2023 een negatief resultaat zien.
In 2024 is het doel om de baten en lasten weer in evenwicht te brengen en een positief exploitatieresultaat
te realiseren. Omdat het huidige publiek eigen vermogen hoger is dan het normatief eigen vermogen kan er
de komende jaren extra geïnvesteerd worden cq. minder bezuinigd worden waardoor het voor de komende
drie jaren (t/m 2023) verantwoord is om negatieve exploitatieresultaten te begroten. Er is gekozen om
een bewust en beheerst negatief resultaat te begroten waarbij het bovenmatige kapitaal geleidelijk wordt
afgebouwd en wordt aangewend voor extra investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Om financieel
gezond te blijven, wordt er op gestuurd om voor de komende jaren het negatieve exploitatieresultaat te
verminderen.
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en geeft aan in hoeverre op
langere termijn aan verplichtingen kan blijven worden voldaan.
Definitie: Eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door de totale passiva.
Als signaleringsgrens voor de solvabiliteit geldt een ondergrens van tenminste 30%. OPOA komt voor de
komende jaren gemiddeld op zo’n 67% en heeft een solide solvabiliteit.
De liquiditeit (current ratio) brengt in beeld in hoeverre een bestuur aan de lopende verplichtingen
kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (de som van de liquide middelen, de vorderingen (en de
voorraden)) en het kort vreemd vermogen.
Als signaleringsgrens voor de liquiditeit geldt een waarde van < 75%. Voor OPOA geldt dat deze de komende jaren rond de 200% zal zijn.
De huisvestingsratio geeft aan dat de huisvestingslasten maximaal 10% mogen bedragen van de totale
lasten.
Definitie: huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / de totale lasten.
Voor OPOA stijgt dit percentage de komende jaren stapsgewijs van 6,65% naar 7,96%.
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het financiële vermogen om exploitatie- tegenvallers met
reserves op te vangen.
Definitie: Eigen vermogen / totale baten.
De komende jaren zal deze voor OPOA dalen van 19,76% naar 17,73%. Dit ligt ruim boven de minimum
signaleringsgrens van 5% van de inspectie.
De rentabiliteit laat zien in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.
Definitie: Resultaat plus resultaat financiële baten en lasten gedeeld door totaal baten plus resultaat
financiële baten en lasten.
De signaleringswaarde van de inspectie geeft voor een 3-jarige termijn aan dat de rentabiliteit gemiddeld
positief moeten zijn. Voor OPOA wordt deze de komende jaren geraamd op gemiddeld 1% negatief. Zoals
hierboven gemeld, heeft OPOA ervoor gekozen voor de komende jaren een bewust en beheerst negatief
resultaat te begroten waarbij het bovenmatige kapitaal geleidelijk wordt afgebouwd. Inherent is hieraan een
(licht) negatief kengetal van de rentabiliteit voor de komende jaren.
B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Risicomanagement moet ervoor zorgen dat risico’s tijdig worden geïdentificeerd, beoordeeld en dat men
maatregelen treft die de kans van optreden of de gevolgen van risico’s op een gewenste wijze beïnvloeden.
Een risicobeheersings- en controlesysteem is een systeem dat “risico’s identificeert, kwalificeert en waar
mogelijk kwantificeert en dat het mogelijk maakt na te gaan of deze risico’s daadwerkelijk worden
beheerst”. Het gaat hier niet om een diagnosemodel, om één specifieke techniek of analyse. Het gaat om
een passend geheel van beleidsmaatregelen, processen, taken en gedragingen die er gezamenlijk voor
zorgen om beter te reageren op belangrijke risico’s en die bijdragen aan het naleven van interne afspraken
en wettelijke regels. Een risicobeheersings- en controlesysteem heeft niet alleen betrekking op financiële
risico’s, maar op alle risico’s die een rol spelen bij het realiseren van strategische, operationele en
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financiële doelstellingen.
Structureel worden binnen OPOA risico’s besproken en wordt bepaald hoe hier mee om te gaan. In de
kwartaalrapportages, de meerjarenbegroting en het bestuursverslag worden de risico’s en beheersingsmaatregelen verantwoord.
Tevens wordt jaarlijks gebruik gemaakt van de meest actuele instrumenten om het vermogen te verantwoorden. Vermogen dient op een effectieve en verantwoorde wijze te worden ingezet voor de realisatie van
goed onderwijs. Het analyseren en beoordelen van de omvang, samenstelling en noodzakelijkheid van het
werkzame vermogen biedt hiervoor een houvast. Een doordachte analyse en beoordeling maken het beter
mogelijk om een meerjarig en consistent vermogensbeleid te voeren. Tevens wordt inzichtelijk of het aangehouden vermogen in redelijke verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering en of
de bekostiging doelmatig wordt besteed.
Instrument verantwoording van financiën
De inspectie van het onderwijs heeft een rekenmethode ontwikkeld om te bepalen wat een redelijk
eigen vermogen is om aan te houden. Hiermee ontstaat voor elke onderwijsinstelling een eigen
“signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig vermogen”. Bij deze rekenmethode kunnen
schoolbesturen hun financiële positie evalueren en verantwoorden. Door extra te investeren zal
het mogelijke bovenmatige eigen vermogen de komende jaren afnemen en zal de ratio eigen
vermogen (feitelijk eigen vermogen gedeeld door het normatief eigen vermogen) voor de jaren
2022 t/m 2024 rond de 1,00 liggen (zie schema hieronder).
2020
2021
2022
2023
2024
Feitelijk eigen vermogen
€ 3.446.361 € 3.000.000 € 2.800.000 € 2.700.000 € 2.750.000
€ 2.602.444 € 2.638.705 € 2.706.655 € 2.757.805 € 2.758.255
Normatief eigen vermogen
Mogelijk bovenmatige eigen verm.
€ 843.917
€ 361.295
€ 93.345
-€ 57.805
-€ 8.255
Ratio eigen vermogen
1,32
1,14
1,03
0,98
1,00
Code goed bestuur
Goed financieel management is een absolute basisvoorwaarde voor het verzorgen van het best
mogelijke onderwijs en het behalen van adequate opbrengsten, zoals omschreven in artikel 7 van
de Code goed bestuur in het PO. Artikel 7 geeft tevens aan dat het schoolbestuur en het intern
toezichtsorgaan tevens ervoor verantwoordelijk zijn dat de beschikbare (financiële) middelen op een
effectieve wijze worden ingezet ter realisatie van goed onderwijs met adequate opbrengsten. Te veel
aangehouden bezittingen (kapitaal), gaat ten koste van de mogelijkheid om verkregen middelen anders
en met meer onderwijskundige waarde in te zetten.
Beheersing en evaluatie
Beheersing maakt onderdeel uit van het proces dat risicomanagement heet. Beheersingsmaatregelen
zijn instrumenten/strategieën waarmee risico’s op de gewenste wijze worden vermeden, beïnvloed of
opgevangen. Het begrip “in control” verwijst naar een effect dat maakt dat – mede dankzij risicomanagement - bereikt wordt dat doelen kunnen worden verwezenlijkt, het handelen voldoet aan de geldende
regelgeving en interne afspraken en de exploitatie naar behoren verloopt.
Het gaat bij risicomanagement niet alleen om de identificatie, beoordeling en behandeling van de risico’s
maar ook om regelmatige evaluatie en om consultatie en communicatie gedurende dat proces. Alleen op
die manier wordt risicomanagement een integraal onderdeel van de processen in de organisatie.
Risicomanagement vraagt om een open cultuur, de bereidheid om informatie te delen, heldere
doelstellingen en een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Binnen OPOA wordt
gewerkt volgens de PDCA cyclus. Het College van Bestuur voert samen met het DO, de staf en de GMR
een continu beleidsproces van initiëren, uitvoeren en evalueren uit. Het College van Bestuur stelt de RvT in
staat om ook op dit vlak haar wettelijke taak te kunnen uitvoeren.
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B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
In elke kwartaalrapportage worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden weergegeven. Als
belangrijkste risico’s komen de kwaliteit van het onderwijs, de krimp van het aantal leerlingen, de
bekostiging, het personeel en verlies/ontvreemding van data naar voren.
De kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs stond in 2020 in het teken van COVID-19. Zo ook de manier waarop
OPOA de kwaliteit van het onderwijs heeft gemonitord. Voor de scholen was het alle zeilen bijzetten om
de leerlingen tijdens de lockdown online onderwijs aan te bieden en daarna de opgelopen ‘vertraging’ in
het onderwijsleerproces in kaart te krijgen en het onderwijsaanbod hier op aan te passen.
COVID-19 leidde ook tot gevolgen voor het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs. Toetsen die niet
afgenomen konden worden en onderzoeken die niet uitgevoerd konden worden.
En tot een groot urgentiebesef bij de teams om de leerlingen voldoende te bieden, zodat de opgelopen
‘vertraging’ niet nog groter zou worden.
In de bewaking van de kwaliteit van het onderwijsleerproces vormden de methode-gebonden toetsen de
basis op de scholen, maar dit maakte het op organisatieniveau echter een stuk complexer om mee te kijken
en indien gewenst extra ondersteuning te bieden.
Wel is het van belang hierbij op te merken dat niet zozeer de kwaliteit van het onderwijs in geding is, maar
de leerlingen en de scholen wel de gevolgen moeten zien op te lossen van een onderbroken leerjaar, ziekte
en/of quarantaine onder personeel en leerlingen.
De risico’s wat betreft kwaliteit vertalen zich hiermee direct in lagere opbrengsten en vertraging in de
ontwikkeling van leerlingen. Ook de voortgang van de schoolontwikkeling in relatie tot kwaliteitsverbetering
is daardoor het afgelopen jaar onder druk te komen staan.
Om die risico’s te verminderen heeft OPOA ingezet op:
•
•
•
•

Deelname van alle scholen aan de subsidieregeling voor inhaal-en ondersteuningsprogramma’s, waar
door de scholen volop ingezet wordt op ‘bijspijkerprogramma’s’;
Digitalisering van het onderwijsaanbod en het beschikbaar stellen van devices voor alle leerlingen;
Extra ondersteunende formatie;
Ondersteuning (zowel intern als extern) op maat van de school.

De beleidsgroep kwaliteit heeft het afgelopen jaar volop ingezet op het actualiseren en versterken van
de kwaliteitsmatrix en de daarbij behorende indicatoren en hieruit voortvloeiend beleid ontwikkeld en
geïmplementeerd.
Krimp van het aantal leerlingen
Voor de komende jaren wordt een krimp verwacht van gemiddeld zo’n 2% per jaar. Dit cijfer is gerelateerd
aan de kengetallen die door de gemeente Almelo worden gehanteerd.
Minder leerlingen betekent ook minder bekostiging vanuit DUO. Tevens zal, als er geen actie wordt ondernomen, zich steeds meer leegstand van lokalen voordoen. Deze ruimten moeten wel onderhouden en
verwarmd worden, daardoor gaat er steeds meer van het beschikbare geld naar gebouwen in plaats van
naar het onderwijs.
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Beheersmaatregel: Maandelijks wordt per teldatum 1e van de maand per school het aantal leerlingen
bijgewerkt waardoor continu zicht is op de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Bij het opstellen van
belangrijke beleidsdocumenten (o.a. het formatieplan en de meerjarenbegroting) wordt altijd uitgegaan
van de meest actuele gegevens en prognoses.
In de Scholenvisie PO Almelo welke is opgesteld met de andere schoolbesturen in Almelo en de gemeente
is aangegeven op welke wijze de leegstand in de komende jaren kan worden aangepakt.
Bekostiging
Een ander belangrijk financieel risico is de onzekerheid over de bekostiging. De laatste jaren zijn de
loonkosten structureel gestegen, terwijl de bekostiging hier steeds verder bij achterblijft. Ook gedurende
een jaar kunnen premiestijgingen zorgen voor hogere kosten welke niet of slechts gedeeltelijk vergoed
worden. De niet realistische londovergoeding, waarbij de normvergoeding zo’n 30% lager is dan de
werkelijke lasten is een voorbeeld van een al jarenlang bestaand hiaat tussen de bekostiging en de
hiermee in verband staande kosten.
Beheersmaatregel: Continu worden wijzigingen in de bekostiging doorgevoerd in de administratie en de
forecast. Ramingen worden zo realistisch mogelijk berekend en toegelicht wat de uitgangspunten hierbij
zijn. Met de prognoses is het uitgangspunt hierbij altijd terughoudend te zijn, doch zo realistisch mogelijk.
Voor projecten worden de eindtermijnen bewaakt en is er sprake van een flexibele schil. Voor Het Palet
worden ontwikkelingen continu gevolgd en is er een proactieve houding richting de instellingen voor extra
aanvraag voor middelen.
Personeel
Andere belangrijke risico’s liggen op het gebied van personeel. De personele lasten vormen veruit het
grootste deel (zo’n 85%) van de totale lasten en met geregeld mutaties in wet- en regelgeving op personeelsgebied zorgt dit in zijn algemeenheid altijd voor een risico. Specifieke risico’s die genoemd kunnen
worden zijn een hoog ziekteverzuim, de krimp, een hoge gemiddelde leeftijd, een onevenredige leeftijdsopbouw van het personeel binnen de stichting en mutaties in de CAO.
Beheersmaatregel: Actuele ontwikkelingen worden continu bijgehouden en worden geïnterpreteerd op wat
de (mogelijke) gevolgen (kunnen) zijn. Tevens worden op basis hiervan maatregelen genomen zoals:
		
-

Verzuimbeleid: analyse van verzuim en te nemen maatregelen. Falke en Verbaan zal o.a. door
trainingen van de directeuren bijdragen aan het terugdringen van het verzuim;
Coaching en begeleiding schoolteams;
Monitoren van de personele kosten en het desgewenst bijsturen;
Invoering/toepassing digitale gesprekscyclus;
Beleid duurzame inzetbaarheid;
Anticiperen op lerarentekort daar waar mogelijk;
Stimuleren interne mobiliteit.

Verlies/ontvreemding van data
Een actueel risico is het risico op verlies of ontvreemding van data. Dit kan moedwillig gebeuren (hacken,
gijzelen van software) of door minder zorgvuldig gebruik (verlies van devices of data: datalek). OPOA heeft
de volgende voorzorgsmaatregelen genomen om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen:
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Technische maatregelen
OPOA werkt samen met een netwerkbeheerder (HCS) die zorgdraagt voor het overall technisch beheer
van alle ICT middelen op de scholen en het bestuursbureau, zoals de lokale servers, digiborden en
devices. Dit houdt o.a. in het up-to-date houden van software, anti-virus als ook het oplossen van
ICT-storingen.
Medewerkers en leerlingen werken met diverse devices: PC’s, laptops, chromebooks, iPads en devices
in eigendom (mobiel, tablet, laptop). Op alle devices met Windows 10 is het ESET antivirus-programma
geïnstalleerd. Zakelijke laptops in gebruik bij medewerkers zijn uitgerust met Bitlocker zodat bij verlies op
afstand de gegevens versleuteld kunnen worden. Chromebooks worden na een uitleen aan leerlingen
(bijvoorbeeld door een lockdown) opnieuw geïnstalleerd om eventuele malware te verwijderen.
Nog dit schooljaar wordt voor alle OPOA scholen de overstap gemaakt naar het serverloos werken/werken
‘in de cloud’. De systemen in de scholen komen in beheer via ‘Endpoint-management’ (onderdeel
Office365). Het ‘lokaal’ opslaan van bestanden op de server of een device is dan niet meer mogelijk.
Binnen OPOA wordt gewerkt met diverse cloud-gebaseerde software, zoals Windows365, Google, AFAS,
ESIS, ShareFile en verschillende online onderwijspakketten. Met alle aanbieders van software is een
verwerkersovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staat aangegeven hoe deze leveranciers de
informatiebeveiliging hebben georganiseerd. Dit betreft o.a. de toegang tot persoonsgegevens en de
beveiliging en continuïteit van middelen. Alle overeenkomsten zijn geregistreerd in het OPOA verwerkersregister (verplicht onderdeel van de AVG).
Alle medewerkers maken gebruik van de Windows365 omgeving. Er wordt dagelijks een back-up gemaakt
van de email, OneDrive en SharePoint (documentenbeheer) van elke medewerker door netwerkbeheerder
HCS. Dit om zoveel mogelijk de continuïteit van de werkzaamheden in geval van verlies van data te
waarborgen.
Bij het gebruik van software ten behoeve van de verwerking van leerling-gegevens zoals het leerlingvolgsysteem ESIS wordt gewerkt volgens een autorisatiematrix met een rechtenstructuur. Leerling-gegevens op
papier wordt bewaard in afgesloten kasten. Minimaal 1 x per jaar wordt alle verouderde (leerling)gegevens
vernietigd of verwijderd uit de systemen.
Organisatorische maatregelen
OPOA heeft een privacy-beleidsnotitie waarin de verantwoordelijkheden van medewerkers (zowel de
rechten als de plichten) met betrekking tot de privacywetgeving staat aangegeven. Met gebruik van het
protocol ‘Melden privacy-incidenten en mogelijke datalekken’ worden mogelijke beveiligingsincidenten
centraal in kaart gebracht. Dit ter voorkoming en ter lering om het privacy-bewustzijn te vergroten. De
privacy-beleidsnotitie wordt jaarlijks geüpdatet. Een eerstvolgende aanvulling betreft de notitie ‘Verantwoord gebruik van bedrijfsmiddelen’.
Medewerkers worden via de interne communicatiemiddelen zoals de Nieuwsflits en het intranet
geïnformeerd over privacy/AVG ontwikkelingen. Het streven is om minimaal 1 x per 2 jaar een ‘opfris’informatiebijeenkomst voor alle medewerkers te organiseren om het beveiligingsbewustzijn op niveau te
houden.
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan
Zie punt 2 Jaarverslag Raad van Toezicht.
F.M.M. Konings
Voorzitter College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Almelo
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Grondslagen Stichting OPOA
Boekjaar 2020
B Jaarrekening
B1 Grondslagen
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste
activiteiten van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo bestaan uit het aanbieden van openbaar
basisonderwijs.
Toegepaste standaarden
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd
op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 Titel 9) en de
Richtlijn Jaarverslaggeving 660 ‘Onderwijsinstellingen’. Dit met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
Activa en passiva worden tegen historische kostprijs
opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en
de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de
omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling
zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden
vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede
voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet
aan voldoen worden niet in de balans opgenomen,
maar worden verantwoord als niet in de balans
opgenomen verplichtingen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben.

Continuïteit
Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd
die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. Deze
crisis heeft voor Stichting OPOA nagenoeg geen
gevolgen gehad met een financiële impact. Derhalve
voorzien we ook geen gevolgen voor continuïteit.
Deze jaarrekening is derhalve opgesteld uitgaande
van de continuïteitsveronderstelling.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd
teneinde vergelijking met de cijfers van 2020
mogelijk te maken.
Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de verwachte economische
levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast
actief. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt €
500. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Kantoormeubilair
30 jaar
Schoolmeubilair
20 jaar
Gebouwen en terreinen
20 jaar
Netwerkbekabeling/apparatuur
10 jaar
Computerapparatuur
5 jaar
Leer- hulpmiddelen
8 jaar

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van de organisatie.
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Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering
gebracht op de materiële vast activa.
Voor toekomstige kosten van groot onderhoud is een
voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis
van het geschatte bedrag van het onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden van
groot onderhoud verloopt
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen
effecten, die worden aangehouden tot einde looptijd worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële
waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorziening voor het risico van oninbaarheid. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide middelen worden gewaardeerd op
nominale waarde. Indien niets anders is vermeld,
staan deze vrij ter beschikking.
Algemene reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten en wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming (in geval van een tekort wordt
dit ten laste van de algemene reserve gebracht).
Bestemmingsreserve
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit
de huidige beschikbare middelen gedekt moeten
worden, waarbij om die reden door het bestuur een
beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht.
Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale
waarde en worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen die op balansdatum
bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.
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Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van
groot planmatig onderhoud. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsplanning. Dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks
ten laste van de exploitatierekening gebracht.
De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot
onderhoud wordt bepaald op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele
planperiode van het groot onderhoud op het niveau
van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren
waaruit dit plan bestaat. Hiermee maakt Stichting
OPOA gebruik van de tijdelijke regeling conform de
regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Voorziening jubilea
Deze voorziening is gevormd ter dekking van in de
toekomst, conform de CAO-bepalingen, uit te keren
bedragen als gevolg van dienstjubilea.
Voorziening sparen ADV
Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke) aanwending van de door het personeel opgebouwde spaarverlof-rechten.
Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een
pensioenregeling getroffen welke is ondergebracht
bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). Deze pensioenregeling wordt – overeenkomstig de in de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte
vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de
over het boekjaar verschuldigde premies als kosten
worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het
pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
Per 31-12-2020 bedraagt de dekkingsgraad van de
Stichting Pensioenfonds ABP 93,2%
(31-12-2019: 98%). De beleidsdekkingsgraad is een
gemiddelde over twaalf maanden en bedroeg per
31-12-2020 87,6% (31-12-2019 95,8%). De
dekkingsgraad van 31 december 2020 is boven de
90%. Omdat de minister de ondergrens tijdelijk heeft
verlaagd van 104% naar 90%, is een verlaging van
de pensioen niet nodig.

Grondslagen voor de exploitatierekening
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien deze opbrengsten
betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als
baten verantwoord.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en
toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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20-11-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
02-07-2020
16-10-2020
08-12-2020

Kenmerk
OS-2009-A-025
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-2-41522-PO
IOP-41522-PO
IOP-2-41522-PO
GK0200018

Omschrijving

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (13UI-00 / Tandem)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (13UI-01 / Palet
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (13XS / Letterveld)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (14BB / Windhoek)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (14XW / Weier)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (15HV / Stapvoorde)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (15ND / Kubus)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (15RZ / Step!)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s - zomerschool
(15RZ / Step!)
Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (21QH - Bonkelaar)
Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

toewijzing
datum

71.100
140.000
827.240

bedrag van
de toewijzing
€
378.540
29.973
32.127
41.400
49.500
13.500
23.400
31.500
5.400
10.800

71.100
70.000
564.184

nee
nee

De prestatie is ultimo verslagjaar
ontvangen t/m conform de subsidiebeschikking
verslagjaar
geheel uitgevoerd en afgerond
€
185.484
nee
29.973
nee
32.127
nee
41.400
nee
49.500
nee
13.500
nee
23.400
nee
31.500
nee
5.400
nee
10.800
ja

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor
bekostiging wordt vertrekt

Model G

Bovengenoemde verbonden partijen zijn niet in de consolidatie opgenomen in verband met
het ontbreken van een beslissende zeggenschap en of overheersende invloed.
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Jaar
2020
2020
2019

Ingangsdatum
dienstverb.
1-8-2014
1-8-2020
1-8-2014
EindOmvang
datum
Dienstdienstverb.
dienstverb. betrekking
in FTE
Beloning
19-8-2020
ja
1
€ 78.767
n.v.t.
ja
1
€ 45.022
n.v.t.
ja
1
€ 113.168
Belastb.
vaste en
var. onk.

Voorzien.
beloning
Uitk.
betaalbaar beëindiging
Totale
op termijn dienstverb. bezoldiging
€ 12.818
€ 91.585
€ 8.267
€ 53.289
€ 19.605
€ 132.773

Individueel
WNTbezoldiging
€ 90.720
€ 59.779
€ 138.000

Jaar
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019

Jaar

Voorzitter
(J/N)
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N

Voorzitter
(J/N)

Jaar

Voorzitter
(J/N)
Naam

Naam
J.P. Wassens
J.P. Wassens
J.W. Kromdijk
J.W. Kromdijk
D.A. Verbaan
D.A. Verbaan
B.I. Sauer
B.I. Sauer
M.H.J. Diepman
M.H.J. Diepman

Naam

Ingangsdatum
dienstverb.

Ingangsdatum
dienstverb.
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2017
1-10-2017
1-2-2019
1-2-2019

Ingangsdatum
dienstverb.

EindOmvang
datum
Dienstdienstverb.
dienstverb. betrekking in FTE
Beloning

EindOmvang
datum
Dienstdienstverb.
dienstverb. betrekking in FTE
Beloning
n.v.t.
nee
€ 3.750
n.v.t.
nee
€ 3.750
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.500
n.v.t.
nee
€ 2.292

EindOmvang
datum
Dienstdienstverb.
dienstverb. betrekking
in FTE
Beloning

Belastb.
vaste en
var. onk.

Belastb.
vaste en
var. onk.

Belastb.
vaste en
var. onk.

Voorzien.
beloning
Uitk.
Individueel
betaalbaar beëindiging WNTop termijn dienstverb. bezoldiging

Voorzien.
beloning
Uitk.
betaalbaar beëindiging Totale
op termijn dienstverb. bezoldiging
€ 3.750
€ 3.750
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.292

Voorzien.
beloning
Uitk.
betaalbaar beëindiging
Totale
op termijn dienstverb. bezoldiging

Individueel
WNTbezoldiging
€ 21.450
€ 20.700
€ 14.300
€ 13.800
€ 14.300
€ 13.800
€ 14.300
€ 13.800
€ 14.300
€ 12.650

Individueel
WNTbezoldiging

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen.

Functie

Gegevens bij overschrijding toepasselijke norm

Lid

Lid

Lid

Vicevoorzitter

Functie
Voorzitter

Vermelding alle toezichthouders

Functie

Vermelding alle interim-bestuurders

Bij dhr. A. Kraak is er sprake van een zgn. optische overschrijding van € 865,- (art 23 lid 2 Regeling Controleprotocol WNT 2020). Van de totale bezoldiging van € 91.585,- in 2020 heeft € 4.561,- betrekking
op vakantiegeld voorgaand jaar. Na toerekening van het vakantiegeld aan de bezoldiging 2019 blijft de totale bezoldiging 2019 onder de individueel toepasselijke WNT norm.

Functie
Voorzitter College van Bestuur

Voorzitter
(J/N)
Naam
J
A. Kraak
J
F.M.M. Konings
J
A. Kraak

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

B8 WNT Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen
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