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Voorwoord 

 

Beste lezer,  

 

Onderwijs is een maatschappelijke voorziening die van onschatbaar belang is voor de samenleving 

van nu en van de toekomst. Het gaat om de kinderen van nu, die later de samenleving gaan vormen 

en die recht hebben op onderwijs dat hen zoveel als mogelijk gelijke kansen op de beste 

ontwikkeling biedt.   

 

Het kind staat centraal in ons onderwijs, dat is voor iedere Optimus-collega de normaalste zaak van 

de wereld. Om het beste onderwijs voor kinderen te realiseren is het echter ook van belang dat de 

mensen die het onderwijs realiseren en de onderwijsondersteuners centraal staan. Hun 

vakkundigheid en ontwikkelpotentieel maken hoogwaardig onderwijs voor kinderen mogelijk. 

Onderwijs is een kennisintensieve sector en is het is voor de kwaliteit van onderwijs noodzakelijk dat 

de mensen die er werken beschikken over een goed onderbouwde professionele bagage. Optimus 

investeert daarom doelgericht in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van haar 

medewerkers. Dat gebeurt onder andere middels de Optimus Academie, professionele 

leergemeenschappen, begeleide intervisie, coaching en ontwikkelgesprekken.   

 

Optimus mag zich met recht een lerende organisatie noemen, waar iedereen ernaar streeft om het 

iedere dag weer beter te doen. Dat de kwaliteit aan de maat is, heeft ook onze externe 

toezichthouder bevestigd. De inspectie beoordeelde Optimus in het vierjaarlijks bestuursonderzoek 

op alle onderdelen met de maximale score “goed”.  

 

Het College van Bestuur acht de inmiddels ontstane krapte op de onderwijsarbeidsmarkt een fors 

bedrijfsrisico. In 2019 hebben wij alle vacatures voor leraren en interne begeleiders nog kunnen 

invullen. Het komende tekort uit zich met name in de schikbaarheid van vervangers. In de 

griepperiode van het vroege voorjaar 2019 hebben de scholen dit tekort met moeite kunnen 

opvangen. Het was maar zeer incidenteel dat er een klas naar huis werd gestuurd. Wij zien ook 

krapte ontstaan op de arbeidsmarkt voor schoolleiders. Optimus werkt actief aan de doelstelling om 

kwantiteit en kwaliteit in het personeelsbestand te borgen. Dat doen wij onder meer door zeer actief 

te zijn op het vlak van opleiden van nieuwe leraren in onze opleidingsscholen en het inrichten van 

management development trajecten voor toekomstige directeuren.  

 

Het geheel overziend mogen wij constateren dat 2019 een goed onderwijsjaar was voor alle 

betrokkenen bij Optimus. De tevredenheid van de kinderen, de ouders/verzorgers en de 

medewerkers is goed. Dat kunnen we opmaken uit de resultaten van de enquêtes die regelmatig 

gehouden worden, maar ook uit de vele gesprekken die het College van Bestuur mocht voeren met 

ouders, kinderen, medewerkers en andere betrokkenen.   
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Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van dit bestuursverslag. Voor een beknopter beeld 

verwijzen wij u naar het verkort bestuursverslag dat wij eind januari 2020 voor de ouders/verzorgers 

en andere belangstellenden beschikbaar hebben gesteld.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Harrie van de Ven en Michel van den Berg  

College van Bestuur Optimus Primair Onderwijs  
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1 Inleiding 

 

In oktober 2016 werd het Koersplan Wereldonderwijs! gepubliceerd. 2017 Is feitelijk het eerste jaar 

waarin de organisatie met dit koersplan heeft gewerkt.  

Het koersplan draagt de titel Wereldonderwijs! Deze titel sluit aan bij de ambitie die Optimus heeft 

om het best mogelijke onderwijs voor haar kinderen te realiseren. Wereldonderwijs! verwoordt ook 

de doelstelling die de organisatie heeft om kinderen te helpen om ’in de wereld te komen’. Om zich te 

ontwikkelen tot de wereldburgers van morgen.  

  

In hoofdstuk 2 van dit bestuursverslag geven wij een globaal overzicht van de bestuurlijke 

samenwerking die wij in 2019 realiseerden, alsmede een overzicht van de maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen. We besluiten dit hoofdstuk met een korte weergave van de risicoanalyse die 

het College van Bestuur liet uitvoeren.  

Hoofdstuk 3 van dit bestuursverslag gaat over het onderwijs binnen Optimus. De ontwikkelingen op 

het vlak van onderwijs worden beschreven aan de hand van de volgende motto’s die in het 

Koersplan Wereldonderwijs! zijn opgenomen:  

  

• We garanderen een stevige basis;  

• We garanderen een doorlopende ontwikkeling van 0-14 jaar;  

• We versterken het eigenaarschap van leerlingen;  

• We maken het onderwijs passend;  

• We maken het onderwijs toekomstgericht.  

  

Hoofstuk 4 gaat in op kwaliteitszorg. Hoofdstuk 5 gaat over het professioneel kapitaal 

dat Optimus ter beschikking heeft om haar kernopdracht te kunnen realiseren. Met betrekking tot het 

professioneel kapitaal zijn de volgende motto’s in het koersplan opgenomen:  

 

• We versterken een lerende houding en stimuleren onderzoek;  

• We zorgen dat leraren en schoolleiders het verschil kunnen maken;  

• We maken optimaal gebruik van het talent van onze professionals;  

• We stimuleren veerkrachtig en betekenisvol werken;  

• We leren van elkaar.  

 

In de hoofstukken 6 en verder presenteren wij het financieel jaarverslag en de jaarrekening 2019. In 

het laatste hoofdstuk van dit bestuursverslag is het jaarverslag van de Raad van Toezicht 

opgenomen.  
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1.1 Besturingsfilosofie 

Bevorderen van eigenaarschap en inspiratie in de teams en tegelijk gebruikmaken van de kwaliteit 

die de Optimus-organisatie als collectief biedt, is de kern van de besturingsfilosofie. De 

bovenschoolse organisatie dient de scholen zodat zij kleinschalig, mensnabij en verbonden met de 

omgeving hun kerntaken kunnen realiseren. ‘Groot in kleinschaligheid’ is een uitdrukking die past bij 

de wijze waarop Optimus werkt.  

 

Optimus werkt met organisatiedoelen die gebaseerd zijn op draagvlak in de samenleving en binnen 

de eigen organisatie. De doelen kunnen worden opgevat als ‘buitenmaten’ waarbinnen de scholen 

hun eigen accenten leggen.  

• Niet onderhandelbaar hierbij zijn de volgende uitgangspunten:  

• Ieder kind realiseert zijn of haar vermogen op de basisvakken. 

• Elk kind leert en ontwikkelt zich naar vermogen op cognitief en niet cognitief niveau 

• We doen er alles aan om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen en 

volwassenen: autonomie, competentie en relatie.   

 

Iedere Optimus-school realiseert eindopbrengsten ten minste op het niveau dat door de inspectie als 

kader vastgesteld is. Zorg voor de kwaliteit van onderwijs en organisatie staan permanent op de 

agenda. Hierbij is kwaliteitsbewustzijn door de hele organisatie van het grootste belang. 

Kwaliteitsbewustzijn groeit en ontwikkelt zich door dialogen en gesprekken over kwaliteit. Dialogen 

en gesprekken binnen de school, maar ook tussen scholen, met ouders en andere stakeholders. Om 

deze gesprekken een referentiekader te kunnen geven is op Optimus-niveau een beperkt aantal 

kwaliteitsindicatoren ontwikkeld.   

 

Ook voor het College van Bestuur staan de primaire processen in de scholen in het centrum van 

aandacht. Professionals verdienen een positief kritisch College van Bestuur dat oprecht en ter zake 

kundig geïnteresseerd is in de onderwijswerkelijkheid van alledag.   

 

Waar nodig ondersteunt Optimus de samenwerking met externe instanties die bij de school c.q. de 

scholen betrokken zijn. De belangrijkste kwaliteit die ter beschikking staat voor elke school, elke 

medewerker, elke ontwikkeling, is het lerend vermogen dat Optimus voortdurend ontwikkelt en de 

kwaliteit van de kennis en kunde van alle medewerkers die ter beschikking is voor allen die bij 

Optimus betrokken zijn. Optimus heeft als kernopdracht kinderen op de doeldomeinen kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming te helpen groeien naar hun vermogen: hen helpen in de wereld te 

komen middels Wereldonderwijs!. En Optimus spant zich in om een kennisintensieve organisatie te 

zijn, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis en kunde ten behoeve van het beroep van de 

leraar en de directeur. 

  



 
 
Optimus Primair Onderwijs – bestuursverslag over 2019 8

1.2 Missie en kernwaarden 

 

Missie  

 

In de Optimus onderwijsorganisatie wordt professioneel, dynamisch, met vertrouwen en in 

gezamenlijkheid gewerkt aan de ontwikkeling en toekomst van allen die bij Optimus 

betrokken zijn.  

Alle kwaliteiten van de leerlingen worden aangesproken en met hen tot ontwikkeling 

gebracht. De leerlingen ontwikkelen en vormen zich tot burgers met een 

waardenoriëntatie, die hen – in zelfverantwoordelijke zelfbepaling – verantwoordelijkheid 

doet nemen om in betrokkenheid met medeburgers, ook die met oriëntaties op andere 

bronnen van waarden, de samenleving verder te ontwikkelen, gericht op het welzijn van de 

samenleving als geheel.  

 

 

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe koersplan werd, aansluitend bij de definitie van de statutaire 

missie van Optimus de volgende kernopdracht geformuleerd:  

 

We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, 

zelfstandige en kritische wereldburgers die vanuit tolerantie en 

respect in verbinding staan met anderen en zo bijdragen aan een 

duurzame samenleving. We zorgen er met hen voor dat ze 

beschikken over de benodigde kennis, sociale en culturele 

vaardigheden en een eigen moreel kompas.  

 

 

Bij deze kernopdracht horen de drijfveren of kernwaarden van waaruit Optimus werkt:  

• Kwaliteit 

• Ontwikkeling 

• Resultaat 

• Verantwoordelijkheid 

• Verbondenheid 

• Vertrouwen 
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2 Juridische structuur en interne organisatiestructuur 

 

Optimus Primair Onderwijs is een stichting waaronder per 1 augustus 2019 31 scholen voor 

basisonderwijs ressorteren.   

 

Optimus omvat 29 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen zijn gelegen in de 

gemeenten Landerd, Oss, Grave, Cuijk en Boxmeer. 

 

Scholen Optimus op BRIN-nummer 

BRIN-nummer  School  Plaats  

00EB  BS Het Telraam  Oeffelt  

03GL  PCO BS De Wegwijzer  Grave  

03MA  BS Klim Op  Megen  

03QO  BS ’t Schrijverke  Herpen  

04FQ  BS De Bongerd  Gassel  

04VT  BS De Zevensprong  Cuijk  

05GK  BS De Waai  Cuijk  

05JE  BS Den Omgang  Schaijk  

06VO  BS De 4 Heemskinderen  Deursen  

06WZ  BS De Linde  Macharen  

06XB  BS De Akkerwinde  Vianen  

06XO  BS Sint Jozef  Velp  

06VW  BS De Lindekring  St. Agatha  

07RI  BS De Bongerd  Haps  

07RZ  BS Sint Lambertus  Haren  

07SL  BS De Kreek'l  Reek  

07UN  BS De Sprankel  Grave  

07VP  BS De Regenboog  Schaijk  

08PW  BS Dr. J. de Quay  Beers  

08QG  BS Onze Bouwsteen  Boxmeer  

08XM  BS De Bakelgeert  Boxmeer  

08ZO  BS De Regenboog  Cuijk  

08ZT  BS De Raamdonk  Grave  

09WX  BS De Ester  Escharen  

10NZ  BS De Weijerwereld  Boxmeer  
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10YE  BS Vlasgaard  Zeeland  

11DH  BS De Bolster  Sambeek  

11LT  BS Oventje  Zeeland  

16UP  BS De Bogaard  Ravenstein  

20GB  SG Palet  Boxmeer  

14VU  SBO Het Baken  Oss  

08ZO  BS De Regenboog  Cuijk  

08ZT  BS De Raamdonk  Grave  

09WX  BS De Ester  Escharen  

10NZ  BS De Weijerwereld  Boxmeer  

10YE  BS Vlasgaard  Zeeland  

11DH  BS De Bolster  Sambeek  

11LT  BS Oventje  Zeeland  

16UP  BS De Bogaard  Ravenstein  

20GB  SG Palet  Boxmeer  

14VU  SBO Het Baken  Oss  

 

Optimus werkt met een Raad van Toezicht en een tweehoofdig College van Bestuur.  

Hiermee is in de governance de vereiste scheiding tussen besturen en toezichthouden ingericht. Het 

CvB is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de 

organisatie. Hierbij wordt het CvB bijgestaan door stafmedewerkers. De dagelijkse leiding van de 

scholen ligt in handen van de schooldirecteuren. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

zijn vastgelegd in de statuten, de stichtingsstatuten en de reglementen van de RvT en het CvB. 

Schooldirecteuren leggen verantwoording af aan het CvB tijdens de schoolbezoeken en tijdens de 

ontwikkelgesprekken die in 2019 zijn gevoerd. In het ontwikkelgesprek dat het CvB voert met de 

directeur staan de ontwikkeling van de directeur zelf en de ontwikkeling van de school centraal.    

 

Optimus hanteert de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.   
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2.1 Bestuurlijke samenwerking 

Samenwerking met andere organisaties moet uiteindelijk de realisatie van hoogwaardig onderwijs 

aan en ontwikkeling van de kinderen ondersteunen. Optimus en haar scholen staan midden in de 

samenleving en stellen zich uitreikend op. De scholen werken samen met andere scholen, maar ook 

met instanties in de directe omgeving van de school. Op bestuursniveau vindt ook veel 

samenwerking met de omgeving plaats.   

 

Hierna geven wij een beknopt overzicht van belangrijke samenwerkingspartners op bestuursniveau.  

 

Thema  Samenwerkingspartners  

Gemeenten/lokaal beleid  Gemeenten Cuijk, Landerd, Grave, Oss, Boxmeer.  

Passend onderwijs  Samenwerkingsverband 25-07 (Stromenland) en het platform 

Land van Cuijk van dit samenwerkingsverband.  

Optimus leverde in 2019 de voorzitter van de deelnemersraad 

van Samenwerkingsverband 25-07. Daarbij 

neemt Optimus ook nog deel aan een ander 

samenwerkingsverband, nl. 30-06.  

Bestuurlijk onderwijs regionaal  Invitare, Peelraam en Optimus (IPO).   

Onder meer samenwerking op het vlak van peergroepen voor 

hoogbegaafde kinderen en professionalisering.  

Optimus en de stichting Peelraam zijn in 2019 gestart 

met een fusieonderzoek, wat uiteindelijk moet leiden tot een 

fusie per 1 januari 2021.  

Opleiden in de school  Optimus is convenantpartner Opleiden in de School van 

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Optimus leidt ook 

studenten op van de nieuwe Universitaire Pabo (PWPO) van 

de Radboud Universiteit, De Kempel en Fontys.  

Onderzoek en 

Ontwikkeling/professionalisering  

Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Hogeschool De Kempel, Fontys Hogescholen.  

Innovatie en leren met ICT  iXperium.   

Ontwikkeling Kindcentra  Cuijk, Grave, Boxmeer, Zeeland, 

Boxmeer Ravenstein. Invitare, SAAM, Optimus, De Eerste 

Stap, Spring, Kiobra/Kanteel.  

Wetenschap en techniek  Invitare Peelraam Optimus (IPO), Technopromo, Wetenschap 

en Techniek Zuid.  

Cultuur Educatie, Bewegen  Stichting Doe je mee.  

Taalklassen   Gemeente Landerd, Gemeente Grave, AZC Grave, Invitare.  
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CPV Ingenium (vervangerspool)  Condor, Filios, Kiem, Lijn 83, Pro college, Kans en Kleur, 

SKOV, SKPO Novum, Invitare, Optimus, Stichting PO 

Groesbeek, Peelraam.  

Mosa groep (administratie 

financieel, personeel)  

Optimus, Invitare, Kans en Kleur, Condor, 

Peelraam, Spom, Filios, Oeverwal.  

 

2.2 Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 

Onderwijs staat midden in de samenleving. De samenleving komt elke dag de school binnen. Enkele 

ontwikkelingen die ook in 2019 speelden, vermelden we in dit jaarverslag met name.  

 

De perfectiemythe  

Er is faalangst in het zicht van een perfecte wereld. Iedereen probeert grip te houden, terwijl dat 

eigenlijk niet kan. Er is werkdruk, participatiedruk, zorgdruk en geluksdruk. Hoogleraar psychiatrie 

Damiaan Denys zegt in NRC Handelsblad: ‘Het ís niet normaal om mooi en succesvol te zijn en alles 

onder controle te hebben. Het is normaal om soms bang te zijn, ongelukkig, verdrietig, dom, je te 

vervelen en soms eenzaam te zijn.’ Perfectie blijkt een mythe. De vraag die boven de samenleving  

hangt, is: Wanneer is het goed genoeg? Wanneer zijn wij goed genoeg? Burn-out komt op steeds 

jongere leeftijd voor. Een teken van de tijd en een teken dat onderwijs en samenleving hier meer 

aandacht voor dienen te hebben. Onderwijs kan kinderen helpen door hen te leren omgaan met 

externe druk en stress die daaruit voortvloeit. Reflectie, jezelf leren kennen, tevreden met jezelf 

durven zijn en in verbinding durven staan met wie je van harte bent, zijn elementen die kinderen in 

hun persoonsvorming en voorbereiding op hun volwassenheid wellicht beter kunnen leren. Enkele 

Optimus-scholen zijn reeds gestart met mindfulness en yoga, waarmee kinderen leren om innerlijke 

rust te krijgen. Goed voor jezelf leren zorgen is een belangrijke kernopdracht waaraan ons onderwijs 

nog meer aandacht zou kunnen besteden  

 

Interesse om in het primair onderwijs te werken is te laag  

De instroom in de pabo’s is nog steeds onvoldoende. Het percentage studenten dat na instroom het 

diploma behaalt neemt toe. Dat is op zich een positieve ontwikkeling. Maar dit lost netto gezien het 

arbeidsmarktprobleem niet op. Er gaan de komende jaren nog veel leraren met pensioen. Het komt 

regelmatig voor dat de vervangerspool leeg is. Een groot tekort aan leraren kondigt zich aan. Dit 

tekort wordt geflankeerd door tekorten in de zorg en andere non-profitorganisaties. Dat betekent dat 

het ook moeilijker wordt om hbo-opgeleide professionals uit andere sectoren te werven voor 

onderwijs. Het probleem kan niet opgelost worden met de bekende werkwijzen: zij-instromers 

werven, imagoversterkende campagnes voor opleiding en beroep, etcetera.   

Oplossingen dienen meer gericht te worden op fors verhogen van de salarissen, bevorderen van het 

aantal fulltimebenoemingen en verbeteren van de kinderopvangfaciliteiten, versterken van 

secundaire arbeidsvoorwaarden en het verlagen van het aantal contacturen in de weektaak van de 

leraar.   

 

Het leesniveau daalt  

Internationaal onderzoek laat zien dat het leesniveau van 15-jarigen in Nederland dalend is. Een 

kwart van de Nederlandse tieners beschikt over onvoldoende leesvaardigheid. Dat is een alarmerend 

verschijnsel. Goed kunnen lezen is noodzakelijk om je in deze informatiesamenleving staande te 
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houden. Lezen draagt ook bij aan de doorontwikkeling van kennis en begrippen. En met kennis kun 

je denken, leren en je eigen menig vormen onafhankelijk van anderen. Laaggeletterdheid levert het 

risico ontkoppeld te raken van wat er gebeurt in de samenleving. Optimus besteedt ook daarom veel 

aandacht aan het versterken van de kwaliteit van het leesonderwijs voor de kinderen.   

 

2.3 Risicoanalyse 

In 2017 heeft het College van Bestuur een risicoanalyse uitgevoerd. Uit de analyse blijkt dat Optimus 

maar één meer dan gemiddeld risico heeft en dat is de toekomstige beschikbaarheid van voldoende 

goed gekwalificeerd personeel.  In 2019 is dat beeld niet veranderd.  

 

Ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag zijn de Optimus-scholen gesloten in verband met 

de uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus. 

Op dit moment kunnen we nog niet inschatten of de sluiting en de daarop nog te volgen maatregelen 

financiële effecten met zich meebrengen. 

Er ontstaat wel continuïteitsrisico met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Er zal 

omgekeerde correlatie te zien zijn tussen de tijd dat de scholen zijn gesloten en het onderwijsniveau 

van de kinderen. 
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3 Onderwijs 

Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar gebaseerd op de domeinen uit het 

Koersplan Wereldonderwijs! 2016-2021  

3.1 We garanderen een stevige basis  

Kwalificatie, persoonsvorming, socialisatie  

Het concretiseren van de doeldomeinen kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie gebeurt op de 

scholen iedere dag. Tijdens de schoolbezoeken wordt gevraagd op welke wijze de scholen een 

invulling geven aan de doeldomeinen en waar zij, gegeven de schoolpopulatie, hun accenten leggen.  

In het directieberaad wordt gedeeld op welke wijze scholen een verdieping kunnen geven aan de 

invulling van kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. Een en ander wordt vastgelegd in een 

kwaliteitskaart.  

 

Verbetering van het leesonderwijs   

De investeringen in technisch lezen werpen zeker in de onderbouw (groep 3 en 4) hun vruchten af. 

Het onderhouden van de technische leesvaardigheid in de bovenbouw vraagt nog om aandacht. 

Inmiddels is als vervolg op het technisch leesonderwijs, het begrijpend leesonderwijs opgepakt. 

Samen met de taalspecialisten in het taalnetwerk is onder begeleiding van een externe organisatie 

een 0-meting uitgevoerd. In de Optimus Academie is een aanbod voor begrijpend luisteren en 

begrijpend lezen beschikbaar.   

 

Het programma Bouw! is volledig geïmplementeerd in de organisatie. De verwachting is dat dit een 

positief effect heeft op het aantal dyslecten. Het aantal leerlingen met dyslexie is binnen Optimus 

5,7%, landelijk is het percentage 7,7%.  

 

Bevorderen van kansengelijkheid  

Optimus vindt kansengelijkheid voor alle kinderen van groot belang. Werk maken van gelijke kansen 

voor kinderen is terug te zien in vele aspecten van ons onderwijs:  

• Tijdens elk schoolbezoek in 2019 ging het College van Bestuur samen met de school na wat 

de school concreet doet om kansengelijkheid voor de kinderen te bevorderen.   

• Elke Optimus-school ging ook in 2019 na of schooladviezen voor het vervolgonderwijs ook 

na drie jaar nog als passend beschouwd kunnen worden. De scholen reflecteerden daarmee 

ook op de kwaliteit van hun schooladviesprocessen. Het CvB stelde vast dat de Optimus-

scholen zich bewust zijn van factoren die kansengelijkheid van kinderen, ook in het 

adviesproces naar het vervolgonderwijs, mogelijk kunnen belemmeren. Het CvB heeft verder 

vastgesteld dat geen enkele leerling buitengesloten werd van door school georganiseerde 

activiteiten op grond van financiële redenen.  

• De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van Optimus heeft een advies uitgebracht over het 

bevorderen van kansengelijkheid. Het advies van de MAR wordt in het directeurenberaad 

besproken.  

• Middels gesprekken en professionalisering gaf Optimus aandacht aan het gegeven dat 

succeskansen van kinderen toenemen door positieve en hoge verwachtingen naar elk kind 

toe.  

• Optimus heeft in 2019 met 10 andere partners en 3 wetenschappers het boek ‘Werk maken 

van gelijke kansen’ mogelijk gemaakt. Alle medewerkers ontvangen dit boek begin 2020. 
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Binnen de Optimus Academie komt professionaliseringsaanbod op het vlak van werken aan 

kansengelijkheid.  

 

De opbrengsten liggen op of boven het landelijk gemiddelde  

Binnen Optimus worden in groep 8 drie toetsen gebruikt om de eindopbrengsten in kaart te brengen. 

Het feit dat de centrale eindtoets dit jaar geen digitale variant ter beschikking stelde, is voor enkele 

scholen reden geweest om de stap te maken naar Route 8. Dit betekent dat de verdeling er in 2019 

als volgt uitziet:  

• Centrale eindtoets: 15 scholen  

• Route 8: 10 scholen  

• IEP: 4 scholen  

 

Wanneer we de Optimus-scholen vergelijken met het landelijk gemiddelde op de betreffende toets 

dan scoren alle Optimus-scholen boven het landelijke gemiddelde. 

Toets  Gemiddelde Optimus   

(aantal scholen)  

Landelijke gemiddelde toets  

Centrale Eindtoets  538,8 (15)  535,7  

IEP  85,5 (4)  81,8  

Route 8  208,1 (10)  206  

 

De invoering van de referentieniveaus maakt het mogelijk om na te gaan in hoeverre de leerlingen 

van Optimus de referentieniveaus hebben behaald. De leerlingen van Optimus scoren op het eerste 

niveau (1F) allemaal boven het landelijk gemiddelde. Op het tweede niveau is de vergelijking lastiger 

omdat de gemiddelden per toets zeer verschillend zijn.  

   Lezen  
1F  

 
2F  

Taalverzorging 
1F  

 
2F  

Rekenen   
1F  

 
2F  

Optimus  99  78  100  70  98  54  

Centrale 
Eindtoets  

99  79  98  64  92  46  

IEP  94  56  97  77  93  52  

Route 8  98  74  98  55  96  38  

 

Bij het berekenen van de percentages van Optimus zijn in een aantal gevallen ook de scores van de 

leerlingen meegenomen die buiten de verantwoording van de opbrengsten blijven. De invloed op het 

percentage dat in de tabel is opgenomen zal klein zijn. 

  

Alle scholen van Optimus hebben een basisarrangement. In het kader van het vierjaarlijks 

kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs zijn er 5 scholen bezocht ter verificatie.  

Daarnaast is een aantal scholen bezocht in het kader van themaonderzoeken van de Inspectie voor 

het Onderwijs. Drie scholen zijn bezocht in het kader van de Overgang po-vo, 6 scholen met 

betrekking tot het thema Didactisch handelen en een school over Ruimte in meesterschap.  
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We garanderen een doorlopende ontwikkeling   

De projectgroep po-vo heeft in het directeurenberaad de informatie uit de NRO-rapportages 

besproken en gedeeld. Met de nieuwe schoolplanperiode in het vizier, was dit voor iedere directeur 

belangrijke informatie. Daarnaast heeft de projectgroep een literatuurverkenning uitgevoerd om zicht 

te krijgen op de onderwerpen die van belang zijn in de overgang van po naar vo. Deze onderwerpen 

zullen in een expertmeeting in 2020 met vertegenwoordigers van de vo-scholen in de regio worden 

gedeeld en besproken.   

 

3.2 We versterken het eigenaarschap van leerlingen   

Informatie en onderzoek Executieve Functies  

Het informeren en onderzoeken van de wijze waarop we leerlingen kunnen ondersteunen bij het 

ontwikkelen van executieve functies is voortgezet. De verschillende onderzoeken, in relatie met de 

Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht, en de workshops Executieve Functies (EF) geven 

informatie over de wijze waarop het ontwikkelen van EF kan bijdragen aan de praktijk in de klas. Een 

praktische handreiking voor leraren, waarin de 10 EF worden toegelicht en voorzien van handvatten 

voor in de groep, zal in het voorjaar van 2020 op alle scholen worden uitgereikt. De handreiking 

brengt de bevindingen die tot dusver zijn opgebouwd in kaart en maakt de vertaalslag van theorie 

naar praktijk.  

 

3.3 We maken het onderwijs passend  

Ontwikkelingen SVW  

Passend onderwijs wordt binnen Optimus op de scholen vormgegeven vanuit twee 

samenwerkingsverbanden: 30.06 en 25.07. Beide verbanden kennen een eigen structuur en 

werkwijze van ondersteuning aan de scholen.  

  

In 30.06 wordt gewerkt met een structuur van ondersteuning in de vorm van arrangementen en 

preventieve, ambulante begeleiding. De groei in het aantal (her)arrangementen is dit jaar tot staan 

gebracht. De arrangementen worden meer preventief ingezet en gericht op de ‘moeilijke 

onderwijssituatie’.  De administratieve druk is verminderd. Binnen 30.06 is een nieuw 

ondersteuningsplan verschenen en worden ook de Schoolondersteuningsprofielen van de scholen 

geactualiseerd. Innovatiemiddelen zijn ingezet om het leesonderwijs te versterken, de transformatie 

van plusklas naar peergroep en de inzet van interne experts. Daarnaast is er een conferentie 

georganiseerd voor ib’ers en directeuren over onderwijs en jeugdzorg. Het aantal verwijzingen naar 

het SBO is iets gedaald, het aantal verwijzingen naar het SO zijn iets gestegen.  

 

In 25.07 wordt gewerkt met het systeem van netwerkondersteuners. Iedere school heeft een eigen 

netwerkondersteuner die vanuit een team werkt voor een netwerk van scholen. Dit jaar heeft er een 

monitor plaatsgevonden naar de basis en extra ondersteuning in Stromenland – Land van Cuijk. De 

meeste onderwerpen zijn op orde. De winst is te halen bij het afstemmen op en monitoren van de 

ontwikkeling van kinderen. Ieder jaar vindt er een gezamenlijke studiedag plaats. Dit jaar was het 

thema gedrag. Het aantal verwijzingen naar het SBO en SO is gedaald.   
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Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in de regio  

Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft iedere regio (gemeente) een eigen peergroep waar 

hoogbegaafde (HB) leerlingen elkaar (peers) kunnen ontmoeten. Daarmee is een dekkend netwerk 

in de regio’s ontstaan. De aanmelding voor de peergroep gebeurt via een commissie. De 

peergroepen worden door de HB-specialisten begeleid. Door de frequentie van de peergroep terug 

te brengen naar drie keer per vier weken, is er ruimte voor de specialisten Hoog Begaafdheid om de 

scholen te bezoeken en daar het onderwijs voor de HB-leerlingen te stimuleren. Peers kunnen via 

Google Classroom ook buiten de peergroep met elkaar in contact zijn.   

 

Er zijn twee Leonardogroepen binnen Optimus die een functie vervullen in het SWV. In de 

Leonardogroepen wordt voltijds lesgegeven aan HB-leerlingen. Deze leerlingen worden aangemeld 

bij de TLC van de Leonardogroepen. De uitgangspunten voor aanmelding zijn dit jaar geëxpliciteerd.  

De kennisuitwisseling tussen de leraren van de peergroepen en de Leonardogroepen is tot stand 

gebracht.  

 

Consultatieve besprekingen en onderzoek  

Scholen worden op verschillende manieren ondersteund om passend onderwijs zo goed mogelijk te 

realiseren. Vanuit de Dienst Onderwijs van Optimus worden consultatieve besprekingen aangeboden 

waar alle scholen gebruik van maken. Leraren en ib’ers leggen daarbij hun vragen omtrent leerlingen 

en/of de groep voor.   

Het TOP-team (Team Orthopedagogen Optimus) heeft in 2018-2019 81 onderzoeksaanvragen in 

behandeling genomen. Naast onderzoek is ondersteuning verricht in de vorm van rapporteren van 

ingevulde gedragsvragenlijsten aan ouders en leraren en er zijn observaties op verzoek verricht.   

Vanuit het rekennetwerk zijn er 14 rekenspecialisten die hun specialisatie rekendiagnostiek op vier 

handelingsniveaus (RD4) hebben gehaald. Deze specialisten kunnen worden ingezet om dit type 

diagnostiek bij kinderen uit te voeren.  

 

3.4 We maken het onderwijs toekomstgericht  

Focus op ICT-basisvaardigheden  

In de schoolbezoeken is de vraag naar de ICT-vaardigheden van het team standaard opgenomen. 

Het basisniveau dat binnen Optimus wordt verwacht wordt gerealiseerd door het concrete aanbod in 

de Optimus Academie. Dit jaar is ook voor de directeuren een aanbod gericht op ICT-vaardigheden 

opgenomen. Daarnaast is met de directeuren verkend op welke wijze zij in het thema ICT-didactiek 

en pedagogiek verder geprofessionaliseerd kunnen worden. Inmiddels zijn de infrastructurele 

randvoorwaarden gerealiseerd en hebben de scholen alle gelegenheid om de eigen route op ICT en 

onderwijs te realiseren.  

 

Onderzoek NRO- iXperium-Optimus  

Twee scholen van Optimus participeren in het onderzoek onderwijswerkplaats gericht op 

gepersonaliseerd leren. Het onderzoek in de Leonardogroepen naar het vergroten van zelfregie bij 

hoogbegaafde leerlingen is voortgezet.  
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Professionele Leergemeenschap (PLG) Snappet  

Het aantal scholen dat gebruik maakt van Snappet groeit. Inmiddels zijn er verschillende PLG’s die 

de ontwikkeling van Snappet ondersteunen. Interne en externe expertise zorgt voor de realisatie 

hiervan.  

 

3.5 Verwachte toekomstige ontwikkelingen  

Een aantal ontwikkelingen die in 2019 in gang zijn gezet moeten hun voortgang vinden in 2020.   

 

Verbeteren leesresultaten  

Borgen van leesresultaten op het gebied van technisch lezen en versterken van de resultaten op het 

gebied van begrijpend lezen.  

 

Overgang po-vo  

De expertmeeting po-vo die door Optimus wordt georganiseerd, heeft als doel om het inzicht in de 

overgang po-vo te vergroten en met het vo na te denken over het verbeteren van de doorgaande lijn 

voor de leerlingen.   

 

Passend onderwijs  

De notitie Passend Onderwijs binnen Optimus is vastgesteld. Op een aantal onderdelen zal verdere 

uitwerking plaatsvinden.  

 

Jonge kind  

De ontwikkeling van het jonge kind vraagt aandacht. Op welke wijze jonge kinderen gevolgd kunnen 

worden in hun ontwikkeling en op welke wijze kennis, met betrekking tot het jonge kind, in de 

organisatie kan worden gedeeld, staat op de agenda.  

 

Executieve functies  

De handreiking voor leraren zal in 2020 worden verspreid. Kennisverspreiding zal ook door 

activiteiten in de Optimus Academie worden voortgezet.  

 

Wetenschap en techniek  

De quick scan die in 2019 is uitgezet zal handvatten geven om de ontwikkeling van Wetenschap en 

Techniek verder te ondersteunen in de scholen.  

 

3.6 Aantal leerlingen op de scholen 

bron 01-10-2019     

00EB  Het Telraam  180  

03GL  De Wegwijzer  57  

03MA  Klimop  97  

03QO  't Schrijverke  149  
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04FQ  De Bongerd Gassel  84  

04VT  De Zevensprong  141  

05GK  De Waai  541  

05JE  Den Omgang  195  

06VO  De Vier Heemskinderen  60  

06VW  De Lindekring  44  

06WZ  De Linde  46  

06XB  De Akkerwinde  81  

06XO  St. Jozef  111  

07RI  De Bongerd Haps  191  

07RZ  St. Lambertus  49  

07SL  De Kreek'l  137  

07UN  De Sprankel  223  

07VP  De Regenboog S  385  

08PW  Dr. Jan De Quayschool  94  

08QG  Onze Bouwsteen  108  

08XM  De Bakelgeert  114  

08ZO  De Regenboog C  138  

08ZT  De Raamdonk  224  

09WX  De Ester  83  

10NZ  De Weijerwereld  199  

10YE  De Vlasgaard  333  

11DH  De Bolster  86  

11LT   't Oventje  45  

14VU  SSBO Het Baken  161  

16UP  De Bogaard  192  

20GB  SSBO Palet  95  

  totaal:  4.643  

 

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid  

Optimus bestaat uit 29 basisscholen en twee speciale basisscholen in het verspreidingsgebied Oss, 

Grave, Cuijk, Boxmeer en Landerd.  

 

De scholen van Optimus zijn toegankelijk voor kinderen uit alle geloofsgezindten. Uitgangspunt is het 

realiseren van een zo thuisnabij en passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle kinderen in het 

samenwerkingsverband om daarmee de kansen voor kinderen te vergroten (uit: Wereldonderwijs!)  
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Uitstroom op basis van schooladvies 
 

 
 
Bron: Vensters PO 
 

Doorstroomgegevens  

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar bevonden ze zich in 2018-2019?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Vensters PO 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling   

Alle scholen van Optimus hebben een Cotan-gecertificeerd SEO-instrument. De resultaten worden 

besproken tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken van CvB en school. 
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4 Kwaliteitszorg 

Het kwaliteitszorgsysteem van Optimus werkt cyclisch op Optimus-niveau en op schoolniveau.   

De kwaliteitsvragen vormen daarbij de leidraad:  

• Doen wij de goede dingen? (plan)  

• Doen wij de dingen goed? (do)  

• Hoe weten wij dat? (check)  

• Vinden anderen dat ook? (check)  

• Wat doen wij met die kennis en informatie? (act)  

Op deze manier werken alle scholen systematisch aan het verbeteren van hun kwaliteit.   

De kwaliteitszorg m.b.t. de realisatie van de basiskwaliteit en de kwaliteitsdoelen uit het koersplan 

Wereldonderwijs! is vastgelegd in het beleidsdocument Kwaliteitszorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder schooljaar wordt de jaaragenda opgesteld, waarin de belangrijkste onderwerpen uit het 

koersplan zijn opgenomen. Het bestuur bewaakt de kwaliteit op de scholen o.a. door de jaarlijkse 

schoolbezoeken, waarbij de opbrengsten en de ontwikkeling van de school centraal staan. Daarbij 

komen ook onderdelen uit de jaaragenda van Optimus aan bod waarin de belangrijkste onderwerpen 

staan die van belang zijn in het realiseren van de koersdoelen.  
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Daar waar nodig en mogelijk brengt het bestuur scholen die hoge kwaliteit realiseren op bepaalde 

onderdelen in contact met scholen die op diezelfde onderdelen kwaliteitsverbetering nodig hebben. 

Dit om collectief leren t.b.v. kwaliteitsverbetering te faciliteren en te stimuleren. De organisatie wil 

kennisdeling en kennisontwikkeling systematisch koppelen aan de kwaliteitscycli.  

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg is data-analyse van de opbrengsten, dit vindt zowel 

op school- als bovenschools niveau plaats en geeft input voor verdere ontwikkeling.  

 

In 2019 hebben alle scholen de vragenlijsten ‘Welbevinden, tevredenheid en sociale veiligheid voor 

leerlingen, ouders en medewerkers’ afgenomen. Deze vragenlijsten zijn door Optimus ontwikkeld en 

worden één keer per twee jaar afgenomen. De respons was groot, 94% van de leerlingen (vanaf 

groep 5), 45% van de ouders en 79% van de medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld. De norm 

die Optimus zich heeft gesteld, een rapportcijfer van 7,5 of meer is op alle gebieden behaald. 

  Tevredenheid  Veiligheid  Welbevinden  

Ouders  7,6  8,1  7,9  

Leerlingen  7,6  8,3  8,1  

Medewerkers  7,7  8,2  8,1  

 

4.1 Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2019 het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen bij 

Optimus uitgevoerd. Optimus heeft op alle drie de kwaliteitsgebieden de hoogste score “goed” 

behaald. Medewerkers en bestuur zijn trots op deze positieve beoordeling, die laat zien dat wij op de 

goede weg zijn.  

 

 

 

 

 

 

De inspectie constateerde dat Optimus beschikt over een gedragen koersplan. In de bezochte 

scholen waren de elementen van het Koersplan Wereldonderwijs! duidelijk zichtbaar. Ook in alle 

gesprekken met leraren, directeuren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de 

Maatschappelijke Adviesraad en de Raad van Toezicht werd duidelijk dat Optimus een heldere focus 

heeft op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Daarnaast is Optimus een zichtbaar lerende organisatie, aldus de inspectie. Er wordt binnen de 

scholen, maar ook bovenschools, intensief geprofessionaliseerd en leraren doen praktijkgericht 

onderzoek. Het bestuur weet van de scholen wat goed gaat en wat beter kan en er is sprake van een 

transparante organisatiecultuur. Dat de Inspectie van het Onderwijs de bezieling en de 

professionaliteit van de mensen die bij Optimus werken duidelijk waarneemt en de kwaliteit zo 

positief beoordeelt, is een zeer gewaardeerd compliment.   
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4.2 Klachtenregeling 

Optimus kent een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling. Het 

CvB heeft binnen de interne klachtenregeling in 2019 van 1 ouderpaar een klacht ontvangen. Deze 

klacht is naar tevredenheid afgehandeld.   

Er is geen klacht voorgelegd in het kader van de landelijke klachtenregeling.   
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5 Professioneel kapitaal 

5.1 We versterken een lerende houding en stimuleren onderzoek 

Een van de kernkwaliteiten die Optimus ontwikkelt is het vermogen om met en van elkaar te leren als 

een lerende organisatie. Kennis, kunde, leervermogen, persoonlijke kernmerken en affiniteit van de 

medewerkers vormen het professioneel (en sociaal) kapitaal waarmee Optimus kwaliteit realiseert. 

De professionalisering is gericht op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en kent vele 

vormen. Hieronder wordt er een aantal professionaliseringsactiviteiten vermeld.   

 

• Nadat de externe begeleiding van het traject ‘lesson study’ op twee scholen afgerond is, 

hebben leraren zelf een vervolg aan lesson study gegeven. Er is een nieuw thema gekozen 

en aan de hand van het thema ontwikkelen leraren gezamenlijk lessen en worden de 

leerlingen geobserveerd door collega-leraren tijdens het geven van de nieuwe lessen. 

Verschillende elementen van professionalisering komen aan bod: kennis van het gekozen 

thema, gezamenlijk lessen maken, observeren van leerlingen als de nieuwe les gegeven 

wordt (bij elkaar in de groepen kijken), het interviewen van wat de leerlingen van de les 

vonden en het planmatig werken is een belangrijk onderdeel (onderzoekend, doelen stellen, 

evalueren) en vervolgens nog een keer dezelfde, verbeterde les geven na feedback en 

evaluatie.  

 

• Ook in 2019 zijn er met twee andere stichtingen modules van de master Educational Needs 

in company ingekocht. Medewerkers kunnen in hun werkregio deze master volgen. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen vijf jaar de mastergraad te halen. Dit geeft 

medewerkers meer ruimte en bevordert de studeerbaarheid. Ook kunnen medewerkers 

ervoor kiezen om alleen losse modules te volgen.   

 

• Om de talenten van medewerkers op het gebied van leiding geven meer te benutten is een 

nieuw Management Development traject gestart in 2018. Vanuit Optimus zijn begin 2019 vier 

medewerkers met de opleiding schoolleider vakbekwaam begonnen. Drie medewerkers 

hiervan stromen door vanuit de in company opleiding schoolleider basisbekwaam.   

 

5.2 We zorgen dat schoolleiders het verschil kunnen maken  

Jaarlijks krijgt een thema uit het Optimus-profiel onderwijskundig leiderschap de nadruk. Ook in 2019 

hebben directeuren zich op het gebied van persoonlijk leiderschap verder ontwikkeld. In de centrale 

bijeenkomsten kwam theorie aan bod en in supervisiebijeenkomsten de casuïstiek.   

In november 2018 zijn de directeuren gestart met een professionaliseringstraject gericht op het 

vanuit onderwijskundig leiderschap versterken van het lerend vermogen van hun teams en de 

professionele ontwikkeling van medewerkers. In 2019 heeft Optimus dit thema een vervolg gegeven. 

Cruciaal is een goede dialoog tussen medewerker en de directeur. Dit heeft geresulteerd in een 

opleidingsaanbod ‘Impactvol communiceren’, door trainingsinstituut De Baak uitgevoerd. Van belang 

was dat onderwijskundig leiderschap er onder andere toe dient te leiden dat de ontwikkeling van 

medewerkers goed wordt gefaciliteerd. Een facilitering waarbij het eigenaarschap en de regie voor 

eigen professionalisering betrokkenen worden en gestimuleerd worden om in beweging te komen.  

Drie onderdelen kwamen aan bod:  
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• Communicatie naar het team;  

• Communicatie naar een collega-directeur;  

• Communicatie tot bewegen.  

Hetgeen besproken en geoefend is, kwam tijdens de lopende supervisiegroepen aan bod.  

 

5.3 Belangrijke ontwikkelingen  

Druk op de onderwijsarbeidsmarkt  

Ook voor Optimus was in 2019 de toenemende druk op de onderwijsarbeidsmarkt merkbaar. De 

reguliere vacatures in de lerarenformatie konden ingevuld worden. Daarbij hoefden we geen 

concessies te doen aan de gevraagde kwaliteit en competenties. Het kwam met name in de 

maanden februari en maart regelmatig voor dat er geen vervangers beschikbaar waren. Optimus-

scholen werken met een aantal vuistregels over hoe te handelen bij het niet kunnen beschikken over 

een vervanger. In veel gevallen kunnen teams het oplossen door bijvoorbeeld een collega die in 

deeltijd werkt te vragen om wat extra dagen te komen werken. In sommige gevallen nam de directeur 

of de interne begeleider de klas over. Het verdelen van klassen over de andere klassen kwam af en 

toe voor en dient volgens de genoemde vuistregels zo veel als mogelijk vermeden te worden. Als 

een klas naar huis gestuurd wordt, is daar altijd overleg over met het College van Bestuur. In 2019 is 

het 8 keer voorgekomen dat bij Optimus een klas naar huis is gestuurd. Dit aantal wordt aangemerkt 

als zeer laag.  

 

Niet alleen is er een naderend tekort aan leraren. Het wordt ook steeds moeilijker om geschikte 

directeuren te werven. In 2019 hebben wij op twee scholen een interim-directeur aangesteld, omdat 

vacatures niet tijdig genoeg en met de gewenste profielkwaliteit ingevuld konden worden. Optimus 

had in 2019 een eigen Management Development traject waarin 5 trainees zich voorbereiden op een 

leidinggevende functie. Deze trainees hebben stageplekken op Optimus-scholen waar zij worden 

begeleid door de directeur. Tegelijk volgen de trainees een managementopleiding van Magistrum. 

Ook voor het jaar 2020 worden weer trainees geworven met het oog op vacatures die ontstaan.  

 

Lerarentekort  

Het tekort gaat op dit moment over een mogelijk tekort aan vervangers bijvoorbeeld als er sprake is 

van een griepepidemie. Optimus verricht alle mogelijke inspanningen om de impact van het 

lerarentekort te beperken. Denk daarbij aan het werven van zij-instromers, voorlichting geven bij het 

voortgezet onderwijs, studenten (mede) opleiden tot leraar, terugvragen van collega's die met 

pensioen zijn en inzetten van leraren in opleiding. Door het ontstane lerarentekort kan Optimus 

echter niet altijd meer garanderen dat het onderwijs aan al onze leerlingen iedere dag altijd doorgang 

kan vinden. Hierbij spelen naast het lerarentekort ook afwegingen op het vlak van onderwijskwaliteit 

en ontoelaatbare overbelasting van onderwijspersoneel een belangrijke rol. In 2019 was Optimus-

breed in 2% van de situaties waarin een vervanger nodig was geen vervanger beschikbaar.   

 

Uit de risico-inventarisatie die Optimus heeft uitgevoerd blijkt dat het lerarentekort voor Optimus het 

belangrijkste strategisch risico is voor de toekomst. De meeste nieuwe leraren die Optimus kiezen 

als werkgever komen vanuit de opleidingsscholen. Samen met vijf collegabesturen in het Land van 

Cuijk vormt Optimus een opleidingsplatform voor aanstaande leraren. In 2018 is Optimus begonnen 

met het invoeren van de betaalde variant voor pabo-studenten in hun afstudeerfase (LIO). Dit 
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initiatief is aansprekend onder de studenten en de animo om zich te verbinden aan Optimus is 

versterkt.   

 

Er is besloten in 2019 samen met andere besturen een zij-instroomtraject te realiseren. Voor 

vervangingstaken wordt medewerkers gevraagd om hun werktijdfactor tijdelijk op te hogen. Dat lukt 

ten behoeve van kortdurende vervangingen. Een meer structurele oplossing is het duurzaam 

ophogen van de benoemingsomvang van medewerkers.  

  

Tot slot benadrukken wij dat de versterking van de lerarensalarissen in het po, onder meer door de 

salarissen van po en vo gelijk te trekken, van eminent belang is voor behoud van de huidige 

medewerkers als ook voor een grotere instroom in het beroep van de leraar.   

 

Opleiden in de school.  

Optimus is een opleidingsbestuur dat de strategische keuze gemaakt heeft om samen met 

opleidingsinstituten goed voorbereide leraren voor de toekomst op te leiden. De studenten worden 

begeleid door drie schoolopleiders die bij Optimus in dienst zijn. Optimus werkt ook in 2019 samen 

met vier andere besturen in het Land van Cuijk en de Hogeschool Arnhem Nijmegen in het 

Opleidingsplatform Zuid binnen het convenant opleiden in de school. De besturen en de hogeschool 

hebben regelmatig overleg met elkaar en richtten een gezamenlijk systeem van kwaliteitszorg m.b.t. 

opleiden in de school in. Optimus werkt ook samen met Hogeschool De Kempel en Fontys. In 2019 

is een convenant gesloten met de opleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs van 

de Radbouduniversiteit.   

In 2019 hebben ongeveer 200 studenten van de lerarenopleidingen hun stage c.q. werkplekleren in 

Optimus-scholen vormgegeven. Optimus heeft voor de vierdejaarsstudenten (LIO’s) de betaalde 

variant ingevoerd.  

 

Optimus is samen met Invitare, Peelraam en beide regionale ROC’s in gesprek om het opleiden van 

onderwijsassistenten te ondersteunen in eigen opleidingsscholen. Naar verwachting worden in 2020 

afspraken in dezen geconcretiseerd.  

 

Duurzaam inzetbaar   

Het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers gedurende de gehele loopbaan is van groot 

belang. De werkgever dient te faciliteren dat medewerkers nieuwe ervaringen op kunnen doen. Het 

perfectioneren van bestaande werkwijzen leidt uiteindelijk tot stagnatie. Door nieuwe mogelijkheden 

uit te proberen verbreedt en verdiept het handelingsrepertoire en ontwikkelen medewerkers zich. 

Nieuwe mogelijkheden uitproberen is cruciaal voor het creëren van cognitieve flexibiliteit en kan op 

verschillende manieren gestimuleerd worden. Optimus heeft daarom een actief mobiliteitsbeleid en 

biedt vele professionaliseringsmogelijkheden.  

  

Voor de duurzame inzetbaarheid hanteert Optimus het Huis van Werkvermogen. Als één verdieping 

van het huis niet in balans is dan vermindert het totale werkvermogen. In onze ontwikkelcyclus is het 

Huis van Werkvermogen een belangrijk instrument voor integraal personeelsbeleid.   
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De ervaren werkdruk heeft alles te maken met een goede balans op alle verdiepingen van het Huis 

van Werkvermogen. Daarnaast is de omgeving waarin het huis zich bevindt van invloed op het 

werkvermogen (denk aan gezinsleden, mantelzorg, life events en dergelijke).  

 

Optimus bespreekt de ervaren werkdruk en houdt daarbij de brede context van het huis aan. In 2019 

is de Workability Index (WAI) anoniem afgenomen. De WAI is een evidence-based vragenlijst en 

meet het Huis van Werkvermogen. Met de gegevens uit de rapportage gaan we in 2020 aan de slag.   

 

Ontwikkelcyclus  

Per 1 augustus 2019 werkt Optimus met een ontwikkelcyclus. Evaluaties van de gesprekkencyclus 

leverden plussen en minnen op. Daarnaast hebben we vanuit recente theoretische onderzoeken 

gekeken naar een meer inspirerende en motiverende wijze van gesprekkencyclus. In het proces om 

te komen tot een ontwikkelcyclus zijn directeuren en medewerkers betrokken. Als laatste hebben we 

een pilot gehouden op twee scholen. De feedback konden we tijdens het ontwerpen van de nieuwe 

ontwikkelcyclus steeds verwerken. Er is veel belangstelling vanuit andere stichtingen en ook buiten 

het onderwijs. Alle leervormen van het leerlandschap zijn bij het tot stand komen van de 

ontwikkelcyclus aan bod gekomen: onderzoekend leren, creërend leren en praktiserend leren.    
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In de ontwikkelcyclus zijn vier elementen van belang die opgenomen zijn in het ontwikkelformat:  

• Duurzame inzetbaarheid (het Huis van Werkvermogen)  

• Prestaties bespreken  

• Stress bespreekbaar maken (dit onderwerp hebben we toegevoegd aan de verdieping 

‘Gezondheid’ van het Huis van Werkvermogen). In het ontwikkelformat komen vragen naar 

voren die vanuit het Job Demands Resources-model komen: waarbij je stress bespreekbaar 

maakt aan de hand van energiegevers en energielekkers  

• Persoonlijke ontwikkeling  

Daarnaast kwam uit de evaluaties dat er energie lekte bij het opstellen van het persoonlijk 

ontwikkelplan (pop) en dan specifiek het SMART formuleren. Hiervoor in de plaats is de 

ontwikkelladder gekomen. Die is gebaseerd op gedragswetenschappelijke theorie. Ook is de 

kijkwijzer vakbekwaam aangescherpt met de evidence-based didactische principes van Barack 

Rosenshine.  

 

Indien het functioneren van een medewerker te wensen over laat, zal desbetreffende medewerker uit 

de cyclus gehaald worden en zal Optimus verschillende manieren van ondersteuning aanbieden. 

Dan zullen er beoordelingsgesprekken ingepland worden.  

Ook formele momenten zullen nog steeds met een beoordelingsgesprek verlopen: bijvoorbeeld van 

tijdelijke naar vaste aanstelling, van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam.   

 

Nieuw loopbaanbeleid  

In 2019 is er een concept beleidsnotitie opgesteld over een nieuw functiegebouw en nieuwe 

loopbaanlijnen leraren (L10-, L11- en L12-schaal). Dit beleid is verder uitgewerkt en besproken met 

medewerkers in klankbordgroepen en directeuren. Het beleid zal vanaf januari 2020 ingaan.   

 

5.4 Professionaliseringsactiviteiten 

Vier onderdelen worden achtereenvolgens schematisch weergegeven: Optimus (E-)Academie, 

loopbaan L10-, L11- en L12-schaal, mobiliteit en uitstroom. 

 

De Optimus Academie 2019 

Professionaliseringsactiviteit  Aantal deelnemers  

Optimus Academie  387  

E-learning   410  

Interne Coaches  65   

 

Loopbaan: Basisonderwijs percentages L10, L11 en L12 

Schaal  Dienstverbanden  WTF  % WTF  

L10  249  179,5  68,1%  

L11  113  81,5  30,9%  

L12  3  2,6  1,0%  

Totaal:  365  263,6  100,0%  
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Tabel: Percentages L10, L11 en L12 Basisonderwijs 

 

Loopbaan: SBO-percentages L11 en L12 

Speciaal basisonderwijs per 1-8-2019 

Schaal  Dienstverbanden  WTF  % WTF  

L10  2  1,2  5,06%  

L11  27  19,3  81,28%  

L12  4  3,2  13,66%  

Totaal:  33  23,7  100,0%  

Tabel: Percentages L11 en L12 SBO 

 

Per 1 augustus 2019 heeft 13,66% van het personeel van de speciale basisscholen een L12-schaal.   

Optimus zal in 2020 de gevolgen in kaart brengen van de wijziging in de cao dat SBO nu ook L10 als 

aanvangsschaal heeft. 

 

Mobiliteit over twee schooljaren    

Invulling vacatures na vacatureplein  2017-2018  2018- 2019  

Omvang verplichte mobiliteit conform begroting  3,9  8,3  

Aantal deelnemers vacatureplein  32  30  

Aantal medewerkers daadwerkelijk gebruik gemaakt 

van mobiliteit  

25  29  

Aantal medewerkers verplicht geplaatst  6  7  

Tabel: Mobiliteit per 1 augustus 2019 

 

Uitstroom per 1 augustus 2019  

DIOM*   0,87  

Ontslag eigen verzoek  2,4  

(K)P  5,78  

Overig  1,87  

Totaal wtf vermindering:  12,69  

Tabel: Uitstroom per 1 augustus 2019  

*duurzame inzetbaarheid oudere medewerker 
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5.5 Inzetbaarheid 

De volgende tabel geeft de afgelopen drie jaren weer m.b.t. het ziekteverzuim en de 

meldingsfrequentie afgezet tegen het landelijke verzuimpercentage en meldingsfrequentie. 

Ziekteverzuim  2017  2018  2019  

Optimus verzuimpercentage  4,5  6,1  5,2  

Landelijk verzuimpercentage  6,0  5,9  onbekend  

Optimus meldingsfrequentie  0,65  0,69  0,7  

Landelijke meldingsfrequentie  1,0  1,1  onbekend  

Tabel: Ziekteverzuim over de afgelopen 3 jaren 

 

Optimus werkt met het Huis van Werkvermogen om de duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Het 

valt op dat er meer uitval is omdat er iets plaatsvindt in de omgeving van het Huis, bijvoorbeeld 

mantelzorg, ernstig ziek kind en dergelijke. De vraag is hoe we hiermee omgaan. De medewerker 

zelf is dan niet ziek en de werkgever heeft weinig mogelijkheden tot beïnvloeding. Ook gaat het vaak 

om langdurige situaties waar medewerkers in hun directe omgeving mee geconfronteerd worden. 

Optimus bekijkt hoe dit soort situaties buiten de ziektewet om geregeld kunnen worden, (bijvoorbeeld 

met zorgverlof). 

 

5.6 Formatie en aantallen 

De totale formatie en het aantal medewerkers staan hieronder weergegeven per 1 januari van het 

desbetreffende jaar. 

Formatie en aantallen  2017  2018  2019  2020  

Medewerkers in fte  355,2  346,8  370,7*  365,5*  

Medewerkers in aantal  493  478  518*  508*  

Tabel: Ontwikkeling formatie in aantallen en fte tot en met 1-1-2020  

*In 2019 en 2020 heeft Optimus LIO-studenten bezoldigd op basis van een benoeming. Deze studenten zijn opgenomen in 

het bovenstaande overzicht vanaf 2019 

 

5.7 Gemiddelde leeftijd Onderwijzend personeel (OP) 

In de volgende tabel staat de gemiddelde leeftijd van het OP vermeld per 1 januari. 

2016  2017  2018  2019  

48,7  46,7  46,8  46,0  

Tabel: Gemiddelde leeftijd onderwijzend personeel per 1 januari 2016, 2017, 2018 en 2019 
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5.8 Leeftijdsopbouw onderwijzend personeel 

Leeftijdscategorie  Vrouw  Man  Totaal  

15 tot 25 jaar  20  1  21  

25 tot 35 jaar  75  10  85  

35 tot 45 jaar  118  4  122  

45 tot 55 jaar  53  9  62  

55 tot 65 jaar  82  14  96  

65+ jaar  7  3  10  

Tabel: Leeftijdsopbouw onderwijzend personeel 1-8-2019   

 

11% van het onderwijzend personeel is man. De meeste mannen (14) bevinden zich in de 

leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar. Dat is 35% van het totaal aantal mannen. Het betreft uitzonderingen 

dat medewerkers blijven werken tot de AOW-leeftijd. Daarentegen stijgt ieder jaar de gemiddelde 

leeftijd een beetje waarop medewerkers die 60+ zijn met KP gaan.  

 

In de volgende grafiek is goed te zien dat Optimus in de leeftijdsgroep 25–35 jaar de nodige 

wervingsinspanningen heeft verricht. De laatste jaren zijn veel medewerkers in deze leeftijdsgroep 

aangenomen. Daardoor ontstaat er voor het eerst een meer verspreid beeld van de aantallen in de 

diverse leeftijdsgroepen.   
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Leeftijdsopbouw in fte, onderwijzend personeel 55-65 jaar  

In de komende vijf jaar gaat ruim 26 fte met pensioen. 
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6 Financieel jaarverslag 

6.1 Huisvesting 

De huisvestingssituatie in 2019 wijkt licht af van die in 2018; in 2020 zullen geen ontwikkelingen te 

melden zijn. Er staan twee nieuwbouwprojecten op stapel. Het Baken in Oss is aan vervangende 

huisvesting toe. Het doel is een brede voorziening te bouwen waarin meer wordt geboden dan alleen 

SBO. Met partners voert het CvB hierover overleg. Het ligt niet in de lijn dat in 2019 nog witte rook te 

zien is. Wel is er witte rook voor het tweede nieuwbouwproject: ’t Schrijverke te Herpen. In juni 2020 

zal de school verhuizen naar een tijdelijke locatie waarna direct begonnen wordt met sloop en 

nieuwbouw. Op dezelfde plek als de oude school zal een nieuwe 8-klassige basisschool verrijzen 

met aanpalende opvangfaciliteiten.  

 

Andere ontwikkelingen in het kader van nieuwbouw of gebouwelijke IKC-ontwikkeling zijn er in 2019 

niet geweest. Wel is het CvB doende om met de partners op de verschillende locaties visie op korte 

en langere termijn te implementeren. In de visie van het CvB moeten verschillende schoolbesturen 

die één pand delen goed samenwerken maar ook hun eigen gezicht en identiteit behouden. Ouders 

moeten iets te kiezen hebben.  

 

Voor wat betreft het onderhoud van de 31 onderwijslocaties van Optimus zijn de in 2019 geplande 

werkzaamheden uitgevoerd. Onderhoud voor locaties waarvan we zeker weten (of vermoeden) dat 

daar op de korte of middellange termijn ontwikkelingen zijn te verwachten wordt mondjesmaat 

uitgevoerd. Wel zal het CvB de leefbaarheid van onze gebouwen steeds goed blijven bewaken.  

 

Met alle gemeenten waar Optimus actief is, vindt met regelmaat op overeenstemming gericht overleg 

(OOGO) plaats op het gebied van de huisvesting van onze scholen. 

 

6.2 Prestatiebox  

De 31 Optimus-scholen ontvingen in 2019 ruim € 925.000 uit hoofde van de regeling Prestatiebox. 

Scholen hebben de middelen voor cultuur ingezet op dezelfde wijze als de ‘oude’ middelen voor 

cultuureducatie.  

De middelen voor taal en rekenen zijn door de scholen aangewend om de benodigde investeringen 

te kunnen doen in lesmethodes, aanschaf van verbruiksmaterialen en de benodigde licentiekosten 

om zo de opbrengsten van het reken- en taalonderwijs te verbeteren.  

Aan professionalisering van de leerkrachten en schoolleiders werd daarnaast nog eens € 730.000 

uitgegeven. 
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6.3 Verantwoording werkdrukverlagende middelen  

 

Vanuit het Ministerie worden vanaf 1-1-2018 middelen verstrekt dienend voor verlaging van de 

werkdruk. De besteding van deze middelen wordt na overleg gedaan met het team van de school. Bij 

alle scholen is instemming van de p-geleding van de MR verkregen. 

 

Werkdrukmiddelen 2018-2019 

 

brin  school  
lln Bron 
01-10-
2017  

werkdruk-
middelen in 
€  

inzet  OP  inzet OOP  
Inzet 
extern 
personeel*  

totaal inzet 
in €  

00EB  Het Telraam  171  26.505   0,40        26.534   

03GL  De Wegwijzer  49  7.595      0,10     4.467   

03MA  Klimop  91  14.105      0,32     14.296   

03QO  't Schrijverke  169  26.195   0,40        26.534   

04FQ  De Bongerd G  93  14.415   0,20        13.267   

04VT  
De 
Zevensprong  

144  22.320   0,36        23.881   

05GK  De Waai  529  81.995   0,90  0,60     86.507   

05JE  Den Omgang  205  31.775   0,48        31.841   

06VO  
De Vier 
Heemskinderen  

63   9.765      0,22     9.828   

06VW  De Lindekring  43  6.665      0,15     6.701   

06WZ  De Linde  45  6.975      0,15     6.701   

06XB  De Akkerwinde  87  13.485   0,02  0,275     13.612   

06XO  St. Jozef  120  18.600   0,28        18.574   

07RI  De Bongerd h  179  27.745      0,62     27.698   

07RZ  St. Lambertus  45  6.975      0,16     7.148   

07SL  De Kreek'l  133  20.615   0,30        19.901   

07UN  De Sprankel  253  39.215   0,60        39.802   

07VP  
De Regenboog 
S  

376  58.280   0,80  0,10     57.536   

08PW  
Dr. Jan De 
Quay  

92  14.260   0,04  0,275     14.939   

08QG  
Onze 
Bouwsteen  

116  17.980   0,10     8500  15.134   

08XM  De Bakelgeert  126  19.530   0,30        19.901   

08ZO  
De Regenboog 
C  

148  22.940   0,34        22.554   

08ZT  De Raamdonk  235  36.425   0,54        35.821   
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09WX  De Ester  73  11.315   0,18        11.940   

10NZ  
De 
Weijerwereld  

208  32.240   0,48        31.841   

10YE  De Vlasgaard  366  56.730   0,86        57.049   

11DH  De Bolster  98  15.190      0,34     15.189   

11LT   't Oventje  53  8.215   0,12        7.960   

14VU  
SSBO Het 
Baken  

183  28.365   0,3818        28.157   

16UP  De Bogaard  200  31.000   0,469        31.112   

20GB  SSBO Palet  82  12.710   0,19        14.012   

  totaal:  4775  740.125   8,70  3,3   €    8.500   740.439   

*extern personeel: bijvoorbeeld inhuur via IBN; conciërge of administratieve kracht 

 

6.4 Financieel jaarverslag  

In dit deel van het bestuursverslag zijn voor de leesbaarheid de bedragen in de tekst, behalve voor 

de analyse van netto loonkosten, afgerond op bedragen van duizenden euro’s, aangevuld met een 

“k”.  

 

Het is goed te benadrukken dat OCW in 2019 de prijscompensatie voor de nieuwe cao alsmede de 

middelen voor het onderwijsakkoord heeft uitgekeerd. Dit was tezamen € 881. Voor het 

onderwijsakkoord werd ook nog een bedrag van € 40 te veel uitgekeerd. Deze € 40 wordt in 2020 

teruggevorderd. De middelen voor de cao (het 2019 deel bedraagt 1/3 maandsalaris) en het 

onderwijsakkoord (€ 875 per fte) worden in februari 2020 via het salaris uitgekeerd. Als gevolg van 

de jaarrekeningregels mogen we de loonkosten niet als verplichting 2019 opnemen. Wij zijn van 

mening dat het uitvoeren van de jaarrekeningregels ervoor zorgt dat er in 2019 een onjuist beeld van 

het vermogen en het resultaat wordt weergegeven. Hier hebben we echter geen invloed op. In 

onderstaande analyse van het resultaat hebben we echter het effect van deze jaarrekeningregels 

apart gemeld.  

 

Het begrote resultaat bedroeg € -593. Gerealiseerd werd € 127k positief, derhalve € 720k hoger dan 

begroot, hiervan is € 241 regulier. Deze reguliere afwijking is volgens onderstaande tabel te 

verklaren: 

 

 X € 1.000  2019  

Regulier resultaat gerealiseerd  127   

Compensatie voor cao-uitgaven in 2020 
ontvangen in 2019  

-921  

Resultaat zonder cao-effecten  -794  

Begroot resultaat 2019  -593  

Afwijking -201  
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De afwijkingen worden hieronder nader verklaard.   

 

Vergelijking resultaat 2019 met begroting 

 

 X € 1.000  2019   Begroot    Verschil   

Baten           

Rijksbijdragen  31.756  30.274  1.482  

Overige overheid  240  227  13  

Overige baten  1.860  2.869  -1.009  

Totale baten   33.856  33.370  486  

         

Lasten        

Personeelslasten  27.609  28.150  -541  

Afschrijvingen  949  1.025  -76  

Huisvestingslasten  2.597  2.525  72  

Overige lasten  2.568  2.256  312  

Totale lasten   33.723  33.956  -233  

         

Saldo baten en lasten  133  -586  719  

Financiële baten/lasten  -5  -7  2  

Resultaat voor cao-
effecten  

128  -593  721  

CAO-effecten  -921  0  -921  

Resultaat na cao-effecten  -793  -593  -200  

 

Het verschil tussen totale baten is grotendeels veroorzaakt door de volgende zaken:  

 

1. Het personele resultaat bedraagt volgens onderstaande tabel positief € 967, na correctie van 

de cao-effecten van € 921 is het verschil te verwaarlozen. Er zijn als gevolg van andere inzet 

van voornamelijk Poolers wel onderlinge verschuivingen tussen personele baten 

(detachering) en personele lasten (inhuur) die elkaar opheffen. 

Personeel resultaat 
x 1.000  

2019  Begroot  Verschil  

Personele baten  29.241  28.815  426  

Personele lasten  -27.609  -28.150  -541  

Verschil  1.632  665  967  

 

2. Als gevolg van uitgestelde investeringen zijn de afschrijvingen € 76 lager dan begroot.  

3. De kosten onderhoudsbeheer hoger dan begroot € 72.  

4. Er werd voor leermiddelen en kopieerkosten € 111 extra uitgeven (kopieerkosten € 86 en 

niet gehaalde bezuinigingsopdracht leermiddelen € 25) en de meerkosten voor omzetting 

ICT-infrastructuur bedroegen € 130. De overige niet benoemde stijging van de materiële 

kosten zijn nagenoeg geheel opgevangen door extra materiele baten.  

5. De financiële baten/lasten waren per saldo conform begroting.  
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De posten genoemd onder 2 en 3 heffen elkaar nagenoeg op. Per saldo is de afwijking van het 

resultaat te verklaren door de meerkosten kopieerkosten/leermiddelen en de ICT-infrastructuur voor 

samen € 241. 

 

Vergelijking Resultaat 2018 – 2019 

 

 X € 1.000  2019  2018   Verschil   

Baten           

Rijksbijdragen  31.756  30.244  1.512  

Overige overheid  240  203  37  

Overige baten  1.860  1.686  174  

Totaal baten   33.856  32.133  1.723  

         

Lasten        

Personeelslasten  27.609  26.692  917  

Afschrijvingen  949  907  42  

Huisvestingslasten  2.597  2.730  -133  

Overige lasten  2.568  2.690  -122  

Totaal lasten   33.723  33.019  704  

         

Saldo baten en 
lasten  

133  -886  1.019  

Financiële 
baten/lasten  

-5  -3  -2  

Resultaat   128  -889  1.017  

 

De reguliere afwijking tussen (na eliminatie cao-effecten) bedraag € 1.017 - € 921 = € 96.  

 

In de vergelijking 2018–2017 stegen de baten met € 1.723. In 2019 zijn voor een bedrag van € 921 

aan baten ontvangen waarvoor de lasten in 2020 vallen. Daarnaast tellen de effecten van de cao 

2018 in 2019 voor het eerst volledig mee in zowel de baten als de lasten. Het verschil Rijksbaten dat 

overblijft is het gevolg van de leerlingendaling.   

 

De personeelslasten namen enerzijds af door leerlingendaling en anderzijds heeft de nieuwe cao en 

de extra inzet van frictie per saldo voor een toename gezorgd.    

 

De afschrijvingen namen toe als gevolg van investeringen en de ingebruikname van het nieuwe 

bestuurskantoor. De daling van de huisvestingskosten komt door een afname van de dotatie in 2019 

en is te verwaarlozen. De overige lasten daalden door extra ICT-kosten 2019 t.o.v. 2018. Het project 

is in 2018 gestart en in 2019 afgesloten. 
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Financiële kengetallen 

 

 

De liquiditeit is ongeveer gelijk gebleven.   

 

Solvabiliteit x € 1.000      

 Eigen vermogen  Balanstotaal  %  

2019  8.611  17.068  51%  

2018  8.484  16.828  50%  

2017  9.373  17.728  53%  

2016  8.822  16.881  52%  

2015  8.537  15.548  55%  

2014  7.656  14.206  54%  

2013  7.347  14.108  52%  

2013 *  6.012  12.773  47%  

2012  6.279  12.646  50%  

2011  6.187  12.019  51%  

2010                   6.924                 12.948   53%  

* Kengetal na eliminatie eenmalige uitkering OCW ad 1.355k. 

 

De solvabiliteit is licht gestegen.   

  

Liquiditeit x € 1.000        

 Vlottende Activa  Korte schuld  %  

2019  10.660  3.524  303%  

2018  10.995  3.562  309%  

2017  13.756  3.842  358%  

2016  13.487  3.960  341%  

2015  12.377  3.248  381%  

2014  9.247  3.372  274%  

2013  9.282  3.809  244%  

2012  5.544  3.355  165%  

2011   4.548  3.730  122%  

2010                   4.066                   3.447   118%  
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Weerstandsvermogen x € 
1.000    

   

 Eigen vermogen  Totaal baten  %  

2019  8.611  33.856  27%  

2018  8.484  32.133  26%  

2017  9.373  31.294  30%  

2016  8.822  31.269  30%  

2015  8.537  32.671  26%  

2014  7.656  32.545  24%  

2013  7.347  33.652  22%  

2013 *  6.012  32.297  19%  

2012  6.279  33.396  19%  

2011  6.187  30.332  20%  

2010                  6.924                 30.700  23%  

* Kengetal na eliminatie eenmalige uitkering OCW ad 1.355k 

 

Het weerstandsvermogen is licht gestegen.   

 

Kapitalisatiefactor x € 
1.000  

   

 Totale Balans  Totaal Baten  %  

2019  17.068  33.856  50%  

2018  17.362  32.133  48%  

2017  17.728  31.294  57%  

2016  16.881  31.269  54%  

2015  15.548  32.671  48%  

2014  14.206  32.545  44%  

2013  14.108  33.652  42%  

2013 *  12.773  32.297   40%  

2012  12.646  33.396  38%  

2011  12.019  30.332  40%  

2010                12.948                 30.700  42%  

* Kengetal na eliminatie eenmalige uitkering OCW ad 1.355k 

 

De kapitalisatiefactor is licht gestegen als gevolg van het gestegen balanstotaal.  
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Rentabiliteit x € 1.000     

 Resultaat  Totaal baten  %  

2019**  -795  33.856  -2,3%  

2019  127  33.856  0,4%  

2018  -889  32.133  -2,8%  

2017  552  31.294  1,8%  

2016  285  31.269  0,9%  

2015  881  32.671  2,7%  

2014  309  32.545  0,9%  

2013  1.067  33.652  3,2%  

2013 *  -288  32.297  -0,9%  

2012  -21  33.396  -0,1%  

2011  -552  30.332  -1,8%  

2010  -373                30.700  -1,2%  

* Kengetal na eliminatie eenmalige uitkering OCW ad 1.355k 

** Kengetal na eliminatie cao-effecten 

 

De rentabiliteit na cao-effecten is negatief 2,3%. De ontwikkelingen die hiertoe geleid hebben staan 

in voorgaande paragraaf beschreven.   

 

6.5 Verslag treasury commissie 

In 2019 bestond de treasury commissie uit de portefeuillehouder College van Bestuur en de 

controller van Optimus plus een extern lid; een beleggingsdeskundige van ING. Uitgangspunt van 

het beleid inzake Belenen en Beleggen is het genereren van extra rendement ten opzichte van een 

reguliere bankrekening waarbij gelijktijdig recht wordt gedaan aan de relevante wetgeving.  

 

In 2019 zijn alle overtollige middelen gestald op spaarrekeningen bij meerdere bankinstellingen. Alle 

spaarrekeningen voldoen aan de vereisten van de regeling beleggen, belenen en derivaten.   
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6.6 Continuïteitsparagraaf  

A2. Kengetal Personele bezetting en leerlingenaantallen 

 

Stand per 31-12  2017  2018  2019  2020*  2021  

Personele bezetting in 
fte  

334,0   321,4   317,9   308,0   308,0   

Directeuren  19,5   18,7   18,3  18,2   18,2   

MT  6,5   6,0   5,7   5,5   5,5   

Onderwijzend 
personeel  

257,4   248,5   246,8  238,5   238,5   

OOP   31,5   30,0   28,5   28,2   28,2   

Staf  5,6   5,6   5,6   5,6   5,6   

College van Bestuur  2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   

Detacheringen  11,5   10,6   12,2   10,0   10,0   

            

Leerlingaantallen **  4.764  4.683  4.650  4.545  4.427  

** Leerlingentelling per 01-10 T (vanaf 2020 prognose)  

* Indien achter een jaartal een * staat geeft dit aan dat aantallen in de betreffende kolom prognosegetallen zijn. 

 

Ontwikkeling leerlingaantallen 

  Totaal  Daling  %  

01-10-2015  5.117  -274  -5,08%  

01-10-2016  4.882  -235  -4,59%  

01-10-2017  4.764  -118  -2,42%  

01-10-2018  4.683  -81  -1,70%  

01-10-2019  4.644  -39  -0,83%  

01-10-2020  4.513  -131  -2,82%  

01-10-2021  4.400  -113  -2,50%  

01-10-2022  4.255  -145  -3,30%  

 

schooljaar  datum  personele reductie  natuurlijk verloop  verschil  

2015-2016  1-8-2015  -17,9  9,2  -8,7  

2016-2017  1-8-2016  -42,8  6,0  -36,8  

2017-2018  1-8-2017  -12,6  6,3  -6,3  

2018-2019  1-8-2018  -7,9  6,4  -1,5  

2019-2020  1-8-2019  -26,7  5,0  - 21,7  

 

Bovenstaand overzicht betreft onderwijzend personeel. De terugloop in fte is een combinatie van 

daling van het leerlingenaantal en de kostenremanentie die hierdoor ontstaat.    
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In schooljaar 2018-2019 hebben we een eenmalige extra investering in personeel doorgevoerd. 

Bovendien hebben we de pabo-studenten een benoeming aangeboden gedurende hun 

afstudeerstage. Dit leidt tot een grotere personele reductie per schooljaar 2019-2020. Met het oog op 

het verwachte lerarentekort bieden we werkgelegenheid via de vervangerspool; CPV Ingenium. De 

vacatures die gedurende schooljaar 2019-2020 ontstaan, worden vanuit deze flexibele schil ingevuld 

indien we vanuit de arbeidsmarkt onvoldoende aanbod krijgen. 

 

Realisatie personele reductie  

Pensioen en keuzepensioen  -4,0  

Ontslag eigen verzoek  -1,0  

Opname DIOM  -1,0  

Wtf vermindering  -2,0  

Beëindigen tijdelijke uitbreiding  -1,7  

Benoeming bepaalde tijd  -8,0  

Plaatsing in de vervangerspool  -9,0  

Totaal  -26,7  
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A2. Meerjarenbalans 

 

Meerjarenbalans per 31-12 x € 1.000  

 2019  2020*  2021*  2022*  2023*  2024*  

ACTIVA                 

Materiele vaste activa              

Gebouw  1.942  1.870  1.789  1.713  1.647  1.571  

Meubilair  2.429  2.413  2.480  2.506  2.397  2.281  

Inventaris en 
apparatuur  

1.451  1.192  972  751  485  300  

Leermiddelen  586  866  843  731  546  376  

  6.408  6.341  6.084  5.701  5.075  4.528  

              

Vorderingen              

Debiteuren  150  150  150  150  150  150  

Ministerie OCW  1.442  1.450  1.400  1.350  1.350  1.350  

Overlopende activa  288  245  245  245  245  245  

  1.880  1.845  1.795  1.745  1.745  1.745  

              

Liquide middelen  8.780  7.925  8.035 8.415 8.634 9.407 

              

Totaal activa  17.068  16.111  15.914  15.861  15.454  15.680 

              

PASSIVA              

Eigen vermogen        

Algemene reserve 5.990 6.556 6.493 6.590 6.644 7.148 

Bestemmingsreserves 2.621 1.500 1.200 800 600 0 

  8.611  8.056 7.693 7.390 7.244 7.148 

Voorzieningen  4.933  4.770 4.936 5.186 4.925 5.247 

              

Kortlopende schulden              

Crediteuren  424  500  500  500  500  500  

Belasting en sociale 
premies  

1.012  990  990  990  990  990  

Pensioenen  349  295  295  295  295  295  

Overlopende passiva  1.739  1.500  1.500  1.500  1.500  1.500  

  3.524  3.285  3.285  3.285  3.285  3.285  

              

Totaal passiva  17.068  16.111  15.914  15.861  15.454  15.680  
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Financieringsstructuur   

Zoals uit bovenstaande meerjarenbalans blijkt kan de financiering van de activa geheel uit eigen 

middelen betaald worden en zal ook in de toekomst geen extern vermogen aangetrokken behoeven 

te worden. 

 

Materiële vaste activa  

De investeringsbegroting is opgesteld op basis van de te verwachten investeringen volgens de 

meerjarenplanningen van de scholen en de bijbehorende afschrijvingen. 

 

Investeringsbegroting 

  2020*  2021*  2022*  
2023*

  
2024*

  

Gebouw  9  0  0  10  0  

Meubilair  215  298  255  110  90  

Inventaris en apparatuur  259  266  224  66  44  

Leermiddelen  452  158  82  2  2  

Totaal investeringen  935  722  561  188  136  

 

Algemene reserve  

De mutaties in de algemene reserve betreffen het resultaat over het betreffende jaar. 

x € 1.000  2019  2020*  2021*  2022*  2023*  2024*  

Beginstand  6.084  5.990 6.556 6.493 6.590 6.644 

Resultaat  -94 566 -63 97 54 504 

Eindstand  5.990 6.556 6.493 6.590 6.644 7.148 

 

Bestemmingsreserves 

x € 1.000  2019  2020*  2021*  2022*  2023*  2024*  

Professionalisering 500  300 300 200 200 0 

Personele fricties 750 720 750 600 400 0 

Kleine scholen 200 200 0 0 0 0 

Projecten 250 250 150 0 0 0 

Personeel 921 0 0 0 0 0 

Eindstand 2.621 1.500 1.200 800 600 0 
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Resultaatbestemming 

x € 1.000  2019  2020*  2021*  2022*  2023*  2024*  

Algemene reserve -94  566 -63 97 54 504 

Bestemmingsreserves 221 -1121 -300 -400 -200 -600 

 127 -555 -363 -303 -146 -96 

 

Voorzieningen  

De dotaties aan het voorzieningenonderhoud zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning 

zoals die is opgesteld door SORS-groep. De onttrekkingen komen uit hetzelfde stuk. Deze zijn vanaf 

2015 inclusief buitenonderhoud.  

De voorziening jubilea zal als gevolg van het effect van het dalende personeelsbestand en het 

stijgende aantal dienstjaren op hetzelfde niveau blijven.   

 x € 1.000      2019  2020*  2021*  2022*  2023*  2024*  

Beginstand  4.781  4.933  4.770 4.936 5.186 4.925 

Dotatie  744  787  786  785  784  782  

Onttrekking  -592  -950  -620  -535  -1.045  -460  

Eindstand  4.933  4.770   4.936  5.186 4.925  5.2470 

 

Staat van baten en lasten (x € 1.000)  

 2019  2020*  2021*  2022*  2023*  2024*  

Baten                 

Rijksbijdragen   31.756    30.476    30.060    29.323    28.649    28.084   

Overige overheidsbijdragen   240    221    207    192    172    172   

Overige baten   1.860    2.059    2.035    2.019    2.007    2.007   

Totaal baten    33.856    32.756    32.302    31.534    30.828    30.263   

                

Lasten               

Personeelslasten   27.609    27.329    26.601    25.777    25.016    24.520   

Afschrijvingen   949    1.002    979    944    814    683   

Huisvestingslasten   2.597    2.534    2.616    2.633    2.649    2.666   

Overige lasten   2.569    2.438    2.461    2.475    2.487    2.482   

Totaal lasten  33.724    33.303    32.657    31.829    30.966    30.351   

              

Saldo baten en lasten   132    -547    -355    -295    -138    -88   

Financiële baten/lasten   -5    -8    -8    -8    -8    -8   

Resultaat   127    -555    -363    -303    -146    -96   
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De voornaamste factor voor wat betreft de inkomsten en de personele lasten zijn de ontwikkelingen 

in de leerlingenaantallen en de daartoe te nemen maatregelen. Hiertoe verwijzen wij naar onderdeel 

A1 van de continuïteitsparagraaf. In 2020 zullen boven op de reguliere begroting een aantal 

projecten worden uitgevoerd. In onderstaand schema zijn deze uitgaven weergegeven. De volledige 

onderbouwing is in de meerjarenbegroting weergegeven. 

 

X € 1.000  

1  Boventallige formatie, calamiteiten en fricties  900  

2  Wereldonderwijs!  150  

3  Professionalisering  100  

  Totaal  1.150  

 

Als gevolg van de verwerking van de CAO 2019 in 2020 zal het resultaat over 2020 ongeveer € 900 
lager zijn begroot. De begroting is hier bewust niet op aangepast. 
 

B1: Interne risicobeheersings- en controlesystemen  

 

• Zoals al eerder gesteld is een van de risico’s de krimp en de daaraan verbonden personele 

reductie. Binnen de stichting wordt door middel van een meerjarenbegroting dit risico per 

school in beeld gebracht.   

• Het CvB heeft in 2017 een risicoanalyse gemaakt. Op basis van deze analyse is een 

actielijst gemaakt om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. In de lijst is visueel zichtbaar 

gemaakt wat de status is van het betreffende risico. Deze lijst is nagenoeg geheel 

afgehandeld. Het grootste risico wat naar voren kwam is het personeelstekort bij 

onderwijzend personeel. Het vinden van directeuren wordt ook een steeds groter probleem. 

Elders in het bestuursverslag wordt melding gemaakt van de acties die Optimus entameert 

of waar Optimus bij betrokken is om het lerarencontingent op sterkte te houden.  

• Periodiek worden rapportages opgesteld over het verloop van het resultaat gedurende het 

jaar ten opzichte van de begroting. Vanaf augustus bevatten deze rapportages tevens een 

raming van het resultaat tot en met einde van het boekjaar. Deze rapportages worden 

besproken binnen de Raad van Toezicht.  

• Daarnaast wordt de informatie uit deze overzichten gebruikt om afwijkingen te signaleren en 

om in een zo vroegtijdig mogelijk tijdstip in te kunnen grijpen.  
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B2. Beschrijving van de belangrijkste financiële risico’s en onzekerheden  

 

De belangrijkste ontwikkelingen die we voorzien zijn:  

• De afname van het aantal leerlingen en de geringere inkomsten door de veranderde 

gewichtenregeling;  

• Minder middelen vanuit subsidies zoals GOA;   

• Kostenremanentie: door dalende leerlingenaantallen daalt de bekostiging voor materiele 

zaken, maar de kosten dalen niet evenredig mee;  

• Het hoger worden van de lasten door o.a. invoering van L11-functies en inkorten 

loonschalen en het niet (volledig) compenseren van kostenstijgingen;  

• Hogere DIOM, hogere werkgeverspremies en onvoldoende dekking hiervoor in de GPL;   

• Het permanente probleem van werven van goede leraren en het kunnen voldoen aan de 

vervangingsvraag.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn in de meerjarenbegroting zoveel mogelijk meegenomen. Optimus 

vangt de daling van inkomsten op met krimpen in het personeelsbestand en beheersing van de 

overige kosten. Zoals nu te voorzien is gaat ons dat lukken. Zorgen om behoud van de kwaliteit van 

het onderwijs moet ons nog meer creatief maken. Mogelijke extra, nog niet voorziene tegenvallers 

worden in eerste instantie opgevangen binnen de begroting. Indien dat niet mogelijk is kan, na 

goedkeuring vooraf door de RvT, een beroep worden gedaan op de financiële reserves binnen het 

eigen vermogen van Optimus € 8.484.000 ultimo 2018. Deze reserves zijn toereikend om 

tegenvallers op te vangen. De kadernota financiën 2017-2021 geeft hier duidelijkheid over.  

 

Een volgend risico dat zich kan voordoen in 2020 is het verplicht anders voeden van de 

onderhoudsvoorziening. Per 1-1-2015 is het buitenkantonderhoud zonder bruidsschat overgegaan 

van gemeente naar schoolbestuur. Dat betekent dat uitgaven op stapel staan de komende 20 jaar 

waarvoor niet of niet voldoende is gedoteerd.  

Verder vindt er momenteel discussie plaats tussen de raad voor de Jaarverslaggeving, het Ministerie 

van OC&W en de in onderwijsland actieve accountants over de methodiek van doteren.  

Het tendeert ernaar dat volgens de componentenmethode moet worden gedoteerd en dat niet meer 

gekeken kan worden naar gemiddelden. Doorrekening van deze methode op de voorziening 

onderhoud van Optimus leert dat onze onderhoudsvoorziening in dat geval met 3 miljoen euro extra 

moet worden gevoed. Deze 3 miljoen komen uiteraard ten laste van het eigen vermogen. Door deze 

actie verdampt de ruimte die Optimus heeft om een gedeelte van haar eigen vermogen in te zetten 

voor het primaire proces en de zachte landing in het kader van de krimp.  

 

 

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan  

 

Hiervoor verwijzen we graag naar de bijlage van dit verslag. 
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7 Jaarrekening 

Inhoudsopgave  
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G. Verantwoording subsidies 
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Bestemming resultaat  
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7.1 Jaarrekening 2019  

 

A Grondslagen van de jaarrekening  

 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting 

gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.  

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 

specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.  

 

Vergelijkende cijfers  

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde 

versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

 

Materiële vaste activa  

De materiële, vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 

en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.  

Op terreinen wordt niet afgeschreven.  

Er wordt afgeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag van ingebruikname. Investeringen onder de € 1.000 worden rechtstreeks ten laste 

van het resultaat gebracht.  
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Het economisch eigendom van de gebouwen, behoudens het eigendom van het bestuurskantoor, is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom berust 

bij het schoolbestuur.  

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde 

van de balans.  

 

Vorderingen en overlopende activa  

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.  

 

Liquide middelen  

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.  

 

Algemene reserve  

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten 

welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene 

reserve gebracht.  

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd, tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.  

 

Bestemmingsreserve personeel  

Eind 2019 is de cao po afgesloten waarbij is afgesproken dat er een tweetal uitkeringen in 2020 gedaan worden over die terug te herleiden zijn naar inkomsten die 

in 2019 ontvangen zijn. Daarnaast is er een eenmalige uitkering geweest die te hoog is vastgesteld. Dit te veel uitgekeerde bedrag wordt in 2020 verrekend en mag 

dan ook pas verantwoord worden. Voor het totaalbedrag van genoemde posten is deze bestemmingsreserve ingericht.  

 

Voorzieningen  

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een 

uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in 

mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt, maar die 
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voortkomen uit risico’s die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst 

te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.  

 

Voorziening onderhoud  

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een 

onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het 

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het 

uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.   

 

Voorziening spaarverlof 

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is 

berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hierop van 

toepassing.  

 

Voorziening jubilea  

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. Uitgangspunt voor de 

berekening van de opbouw van de voorziening is het vaste bedrag van € 1.050 per fte (t/m 2018 € 1.000) per ultimo van het jaar.  

 

Voorziening personeel  

De voorziening personeel is gevormd ter dekking van de kosten van ziekte en ontslag. De voorziening is berekend op basis van de lopende ziektegevallen per 

ultimo boekjaar en de verwachte duur daarvan, alsmede op de te verwachten claims van het Participatiefonds.  

 

Overige voorzieningen  

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de te verwachten kosten inzake een claim wegens terug te vorderen subsidies.  

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva  

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde.  
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Grondslagen voor de resultaatbepaling  

 

Algemeen  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden 

toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.   

 

Rijksbijdragen OCW/EZ  

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar 

waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar 

overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder 

de overlopende passiva.  

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste 

waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 

verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.  

 

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden  

Onder de Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of provincie. Deze bijdragen en 

subsidies worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.  

 

Overige baten  

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere 

overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.  

 

Personeelslasten  

Onder de personeelslasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die 

betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.  
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende (immateriële en) materiële vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 

lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf de eerste dag van de maand volgend op de dag van 

ingebruikname.   

 

Afschrijfpercentages activa    

Gebouwen                   0%-5,00%  

Meubilair                                                               5,00%  

ICT en apparatuur                                      20,00%  

Leermiddelen                                                     12,50%  

 

Pensioenverplichtingen  

Optimus heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Optimus.  

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP.   

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld 

door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.  

Naar de stand per 31 december 2019 is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 97,8 % (bron: website www.abp.nl, d.d. 24-01-2020). De 

beleidsdekkingsgraad bedraagt in 2019 95,8 %. Gedurende het kalenderjaar 2019 is een gemiddelde dekkingsgraad behaald van 95,8 %. Optimus heeft geen 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

Optimus heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

 

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende 

effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.  

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.  
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Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 

leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.   

 

 

B Balans (na resultaatbestemming) 

 

Balans 

   31-12-2019  31-12-2018  

Activa  €  €  

         

Vaste activa        

Materiële vaste activa  6.408.009  5.832.450  

   6.408.009  5.832.450  

Vlottende activa        

Vorderingen  1.879.959  2.136.362  

Liquide middelen  8.779.512  8.858.858  

   10.659.471  10.995.220  

Totaal activa  17.067.480  16.827.670  

 

Balans  

   31-12-2019  31-12-2018  

Passiva  €  €  

         

Eigen vermogen  8.611.047  8.484.394  

Voorzieningen  4.932.803  4.780.878  

Kortlopende schulden  3.523.630  3.562.398  

Totaal passiva  17.067.480  16.827.670  
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C. Staat van baten en lasten 

 

Staat van baten en lasten over 2019  

 Realisatie 2019  Begroot 2019  Realisatie 2018  

    €    €    €   

Baten           

Rijksbijdragen  31.756.086   30.274.088   30.243.893   

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden  239.920   227.097   203.152   

Overige baten  1.859.781   2.868.815   1.686.426   

Totaal baten   33.855.787   33.370.000   32.133.471   

Lasten          

Personeelslasten  27.609.342   28.150.000   26.691.881   

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  949.448   1.025.052   906.787   

Huisvestingslasten  2.596.932   2.525.151   2.730.041   

Overige lasten  2.568.186   2.255.797   2.690.333   

Totaal lasten   33.723.908   33.956.000   33.019.042   

Saldo baten en lasten  131.879   -586.000   -885.571   

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  1.779   250   4.391   

Rentelasten en soortgelijke kosten  -7.005   -7.250   -7.756   

Totaalresultaat   126.653   -593.000   -888.936   

Terug te betalen bekostiging 2019 in 2020  -40.439   0   0   

Ontvangen baten cao-compensatie; kosten in 2020  -881.000   0   0   

Resultaat zonder cao-effecten  -794.786   -593.000   -888.936   
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D Kasstroomoverzicht 
 

Kasstroomoverzicht  

 2019  2018  

    €    €   

Kasstromen uit operationele amtiviteiten:     

Saldo baten en lasten 92.564 -885.571 

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:     

Aanpassingen voor afschrijvingen 949.448 906.787 

Toename van voorzieningen 231.862 268.062 

Totaal aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat  1.181.310 1.174.849 

Veranderingen in werkkapitaal:     

Afname van kortlopende vorderingen 299.380 178.745 

Afname van kortlopende schulden -122.367 -279.895 

Totaal veranderingen in werkkapitaal 177.013 -101.150 

   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.450.887 188.128 

   

Ontvangen interest 1.779 4.391 

Betaalde interest -7.005 -7.756 

Kasstroom uit operationele activiteiten    -5.226  -3.365 

   

Kasstromen uit investeringsamtiviteiten:   

Investeringen in materiële vaste activa  -1.525.007 -2.767.462 

Desinvesteringen in materiële vaste activa 0 462 

Kasstroom uit operationele activiteiten    -1.525.007 -2.767.000 
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Afname liquide middelen    -79.346 -2.582.237 

   

Eindstand liquide middelen  8.779.512 8.858.858 

Beginstand liquide middelen 8.858.858 11.441.095 

Afname van liquide middelen    -79.346 -2.582.237 

 
  



 
 
Optimus Primair Onderwijs – bestuursverslag over 2019 58

E Toelichting bij de balans 

 

Materiële vaste activa  Gebouwen & terreinen Meubilair Leermiddelen (PO) ICT en apparatuur Totaal 

Stand beginperiode  €  €  €  €  €  

Verkrijgingswaarde  1.514.940   4.285.867   1.655.197   2.589.500   10.045.504   

Cumulatieve afschrijving  -44.940   -1.995.079   -985.761   -1.187.274   -4.213.054   

Materiële vaste activa beginperiode  1.470.000   2.290.788   669.436   1.402.226   5.832.450   

                  

Verloop gedurende periode                 

Investeringen  534.355   364.117   71.998   554.537   1.525.007   

Desinvesteringen  0   -282.248   -476.232   -154.060   -912.540   

Afschrijvingen  -62.149   -225.590   -155.151   -506.558   -949.448   

Afschrijving desinvesteringen  0   282.248   476.232   154.060   912.540   

Mutatie gedurende periode  472.206   138.527   -83.153   47.979   575.559   

                  

Stand einde periode                 

Verkrijgingswaarde  2.049.295   4.367.736   1.250.963   2.989.977   10.657.971   

Cumulatieve afschrijvingen  -107.089   -1.938.421   -664.680   -1.539.772   -4.249.962   

Materiële vaste activa einde 
periode  

1.942.206   2.429.315   586.283   1.450.205   6.408.009   

                  

Afschrijvingspercentage  0%-5,00%  5%  12,50%  20%     

 

Per 01-01-2019 niet meer in gebruik zijnde volledig afgeschreven activa zijn in 2019 als desinvestering afgeboekt. Dit betreft een bedrag van € 912.540 aan 

investeringen en cumulatieve afschrijvingen. 
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Vorderingen    31-12-2019  31-12-2018  

Vorderingen    €  €  

Debiteuren  150.472  246.024  

OCW/EZ  1.441.455  1.433.788  

Nog te ontvangen bedragen  50.496  77.089  

Gemeente vandalisme en inrichting  2.332  7.809  

Innovatie regionale pilot  0  6.240  

Gemeente onderwijsbijdragen  7.980  7.564  

Gemeente Bouwprojecten  103.840  15.114  

Gemeente gymzaal  9.000  10.132  

Conciërge  0  4.132  

Energie  0  10.856  

Waarborgsommen  29.550  44.850  

Subtotaal vorderingen  1.795.125  1.863.598  

         

Overlopende activa        

Vooruitbetaalde kosten  83.141  268.532  

Te ontvangen interest  1.693  2.501  

Verkeer  0  1.731  

Overlopende activa  84.834  272.764  

   

Totaal vorderingen  1.879.959  2.136.362  

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Het vormen van een voorziening wegens oninbaarheid is niet nodig.   
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Liquide middelen  31-12-2019  31-12-2018  

   €  €  

Bestuursrekeningen  8.698.524 8.763.589 

School inzake-bankrekeningen  79.754 93.982 

Kasmiddelen  1.234 1.287 

Liquide middelen 8.779.512 8.858.858 

 

De liquide middelen opgenomen onder de bestuursrekeningen staan volledig ter vrije beschikking van Optimus. 

 

Totaal vlottende activa  10.659.471  10.995.220  

 

Eigen vermogen  31-12-2018   Resultaat    Overige   31-12-2019  

   €  €  €  €  

Stichtingskapitaal   45  0  0  45  

Algemene reserve   6.084.349  -94.786  0  5.989.563  

Bestemmingsreserves  2.400.000  221.439  0  2.621.439  

Totaal eigen vermogen   8.484.394  126.653  0  8.611.047  

Het resultaat over 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.   
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Bestemmingsreserves  31-12-2018   Resultaat    Overige   31-12-2019 

   €  €  €  € 

Professionalisering  700.000  -200.000  0  500.000  

Personele fricties  1.000.000  -250.000  0  750.000  

Kleine scholen  400.000  -200.000  0  200.000  

Projecten  300.000  -50.000  0  250.000  

Personeel  0  921.439  0  921.439  

Totaal bestemmingsreserves  2.400.000  221.439  0  2.621.439  

 

Voorzieningen  31-12-2018 Dotaties Onttrekkingen 31-12-2019 

   € € € € 

Voorziening onderhoud  3.979.393  693.547 372.602  4.300.338  

Voorziening spaarverlof  9.691  0  9.691  0  

Voorziening jubilea  381.528  50.000  51.794  379.734  

Voorziening personeel  310.266  0  157.535  152.731  

Overige voorzieningen  100.000  0  0 100.000  

Totaal voorzieningen  4.780.878  743.547  591.622  4.932.803  
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Voorziening onderhoud   

 €  

Begin van de periode  3.979.393  

Dotaties  693.547  

Onttrekkingen  -372.602  

Einde van de periode  4.300.338  

      

Kortlopend deel < 1 jaar  555.000  

Langlopend deel > 1 jaar  3.745.338  

 

De voorziening onderhoud is in gebruik ter egalisatie van onderhoudskosten in de loop der jaren.   

 

Voorziening spaarverlof  

 €  

Begin van de periode  9.691  

Dotaties  0  

Onttrekkingen  -9.691  

Einde van de periode  0  

      

Kortlopend deel < 1 jaar  0  

Langlopend deel > 1 jaar  0  

 

De voorziening spaarverlof betreft de verplichtingen aan personeel uit hoofde van spaarverlof. 
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Voorziening jubilea   

 € 

Begin van de periode  381.528  

Dotaties  50.000  

Onttrekkingen  -51.794  

Einde van de periode  379.734  

      

Kortlopend deel < 1 jaar  52.000  

Langlopend deel > 1 jaar  327.734  

 

De voorziening jubilea betreft de verplichtingen aan personeel uit hoofde van jubilea. 

 

Voorziening personeel       

 € 

Begin van de periode  310.266  

Dotaties  0  

Onttrekkingen  -157.535  

Einde van de periode  152.731  

      

Kortlopend deel < 1 jaar  95.000  

Langlopend deel > 1 jaar  57.731  

 

De voorziening personeel betreft de verplichtingen aan personeel uit hoofde van ziekte en ontslag. 
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Overige voorzieningen      

 € 

Begin van de periode  100.000  

Dotaties  0  

Onttrekkingen  0  

Einde van de periode  100.000  

      

Kortlopend deel < 1 jaar  0  

Langlopend deel > 1 jaar  100.000  

 

De overige voorzieningen zijn gevormd vanwege het risico op een terugvordering subsidie. 
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Kortlopende schulden    31-12-2019  31-12-2018  

Kortlopende schulden    €  €  

Crediteuren   423.867  676.331  

Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.011.620  995.951  

Schulden ter zake van pensioenen  349.334  296.335  

Lonen en salarissen  27.862  37.488  

Nog te betalen bedragen  2.422  105.679  

Afrekeningen inhuur personeel  9.897  57.183  

Parkeerplaats  14.207  0  

Telefoonkosten  9.193  0  

Participatiefonds  9.350  20.388  

Accountant  7.625  0  

RC Ingenium  87.224  194.460  

ICT kosten  0  31.470  

Kopieerkosten  0  29.412  

Terug te betalen OCW  0  5.857  

Afrekening iXperium  155.000  0  

Professionalisering  2.226  0  

Energie  8.788  8.819  

Kortlopende schulden exclusief overlopende passiva subtotaal  2.118.615  2.459.373  
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Overlopende passiva        

Vakantiegeld en vakantiedagen  836.508  823.807  

Vooruitontvangen bedragen  148.093  145.335  

Nog te besteden projectsubsidies  420.414  133.883  

Overlopende passiva  1.405.015  1.103.025  

         

Totaal kortlopende schulden  3.523.630  3.562.398  

 

 

  



 
 
Optimus Primair Onderwijs – bestuursverslag over 2019 67

F. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Huur  

Bij ITEC loopt een huurovereenkomst voor de kopieermachines. Dit is een opengebroken overeenkomst uit september 2007. De huurverplichting bedraagt € 

16.024,86 per maand exclusief BTW, voor 490.000 zwart-wit en 30.000 kleur kopieën per maand. Op jaarbasis vindt een afrekening plaats van meer kopieën. De 

meerkosten bedragen € 0,01 voor een zwart-wit kopie en € 0,07 voor een kleurenkopie. De huurverplichting is aangegaan voor de looptijd van 78 maanden, vanaf 

1 januari 2016.   

 

 

G. Model E Verbonden partijen 

 

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag      

01-01-2019 t/m 31-12-2019      

Statutaire naam  
Juridische 
vorm  

Statutaire 
zetel  

Code 
activiteiten  

Deelname-
percentage  

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 
Stromenland  

Stichting  Nijmegen  4     

Samenwerkingsverband PO 30.06  Vereniging  Oss  4     

Coöperatieve Mosagroep U.A.  Coöperatie  Cuijk  4  24,94%  

CPV Ingenium U.A.  Coöperatie   Cuijk  4  19,40%  
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H. Toelichting op staat van baten en lasten  

 

In onderstaande opstellingen treft u een vergelijking tussen het in 2019 gerealiseerde resultaat en de begroting, en het resultaat van 2018. De begroting 2019 is 

door de Raad van Toezicht vastgesteld in haar vergadering van 3-12-2018.  

 

Rijksbijdragen  Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

Rijksbijdragen OCW/EZ  €  €  €  

Personele lumpsum  20.283.255  19.405.968  19.802.204  

Vergoeding OC&W-samenvoeging  277.836  0  270.375  

Vergoeding OC&W-achterstandsmiddelen  175.560  0  0  

Materiële instandhouding  4.098.618  4.066.619  4.066.836  

Prestatiebox  927.817  906.634  880.412  

Personeels- en arbeidsmarktbeleid  4.427.714  4.182.048  3.708.643  

Bekostiging impulsgebieden  76.069  65.616  126.789  

Eerste opvang vreemdelingen  380.218  0  343.387  

Rijksbijdragen OCW/EZ  30.647.087  28.626.885  29.198.646  

    

Overige subsidies OCW/EZ           

Niet geoormerkte subsidies OCW  46.557  811.561  5.132  

Overige subsidies OCW/EZ  46.557  811.561  5.132  
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Inkomenoverdracht rijksbijdragen           

Inkomensoverdracht rijksbijdragen 1.062.442  835.642  1.040.115  

Inkomensoverdracht rijksbijdragen  1.062.442  835.642  1.040.115  

    

Rijksbijdragen  31.756.086  30.274.088  30.243.893  

 

Overheidsbijdragen en -subsidies overige 
overheden  

Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

   €  €  €  

Vergoeding gymzalen  24.476  42.500  24.379  

Overige vergoedingen gemeente  215.444  184.597  178.773  

Overheidsbijdragen en -subsidies  239.920  227.097  203.152  
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Overige baten  Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

   €  €  €  

Opbrengst verhuur           

Baten verhuur medegebruik  204.671  185.134  189.451  

Opbrengst verhuur  204.671  185.134  189.451  

Detachering personeel           

Detacheringen inkomsten  793.667  846.942  287.113  

Doorbelasting vervangingspool  458.444  1.568.651  323.001  

Detachering personeel  1.252.111  2.415.593  610.114  

Sponsoring           

Sponsoring  12.477  5.400  16.910  

Sponsoring  12.477  5.400  16.910  

Ouderbijdragen           

Bijdrage ouders  18.976  14.325  17.639  

Bijdrage overblijven  8.825  8.000  11.544  

Ouderbijdragen  27.801  22.325  29.183  

Overige           

Overige personele baten  116.748  7.651  506.959  

Overige baten  245.973  232.712  333.809  

Overige  362.721  240.363  840.768  

    

Overige baten  1.859.781  2.868.815  1.686.426  
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Personeelslasten  Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

Lonen en salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten  

€  €  €  

    

Lonen en salarissen           

Lonen en salarissen  18.960.354  26.413.000  18.812.247  

Lonen en salarissen  18.960.354  26.413.000  18.812.247  

Sociale lasten           

Sociale lasten  2.741.331  0  2.664.683  

Sociale lasten  2.741.331  0  2.664.683  

Premies Participatiefonds           

Premies Participatiefonds  719.056  0  878.640  

Premies Participatiefonds  719.056  0  878.640  

Premies Vervangingsfonds           

Premies Vervangingsfonds  39.429  0  36.469  

Premies Vervangingsfonds  39.429  0  36.469  

Pensioenlasten           

Pensioenlasten  3.121.378  0  2.574.927  

Pensioenlasten  3.121.378  0  2.574.927  

    

Lonen en salarissen, sociale lasten en 
pensioenlasten  

25.581.548  26.413.000  24.966.966  
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Overige personele lasten           

    

Dotaties personele voorzieningen           

Dotatie voorziening jubilea  50.000  50.000  94.729  

Dotatie voorziening personeel  0  0  -21.853  

Dotaties personele voorzieningen  50.000  50.000  72.876  
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Lasten personeel niet in loondienst           

Kosten inleen vervangingspool  542.312  413.300  411.216  

Kosten inleen personeel  503.017  369.295  442.042  

Lasten personeel niet in loondienst  1.045.329  782.595  853.258  

    

Overige           

Scholingskosten/nascholing  731.315  599.175  665.092  

OPTIMUS Academie  25.235  86.200  37.832  

Kosten arbodienst en BGZ  116.717  75.500  67.825  

Reis-en verblijfskosten  76.986  61.300  71.755  

Vrijwilligersvergoeding  23.287  24.100  26.971  

Overige personeelskosten  166.915  253.175  267.634  

Kantine kosten  57.111  67.955  63.360  

Overige  1.197.566  1.167.405  1.200.469  

    

Overige personele lasten  2.292.895  2.000.000  2.126.603  
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Ontvangen vergoedingen           

Vergoedingen uit het Vervangingsfonds  0  0  -134.595  

Overige uitkeringen die personeelslasten 
verminderen  

-265.101  -263.000  -267.093  

Ontvangen vergoedingen  -265.101  -263.000  -401.688  

            

Personeelslasten  27.609.342  28.150.000  26.691.881  

 

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa  

Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

   €  €  €  

Gebouwen & terreinen  62.149  74.074  11.489  

Meubilair  225.590  253.558  279.457  

ICT en apparatuur  506.558  514.626  448.224  

Leermiddelen (PO)  155.151  182.794  167.617  

Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa  

949.448  1.025.052  906.787  
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Huisvestingslasten  Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

   €  €  €  

Huurlasten/medegebruik  306.207  384.092  298.875  

Onderhoudslasten  268.260  247.200  341.381  

Lasten voor energie en water  427.316  424.060  424.174  

Schoonmaakkosten  710.565  670.360  700.664  

Belastingen en heffingen  59.534  52.260  63.675  

Dotatie onderhoudsvoorziening  664.735  664.735  793.020  

Overige huisvestingskosten  160.315  82.444  108.252  

Huisvestingslasten  2.596.932  2.525.151  2.730.041  

 

 

Overige lasten  Realisatie 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018  

Administratie- en beheerslasten  €  €  €  

Kosten administratie  332.560  340.515  362.169  

Accountantskosten  17.541  15.000  15.000  

Bestuurskosten  64.162  11.000  42.666  

Administratie- en beheerslasten  414.263  366.515  419.835  

            

Inventaris en apparatuur           

Onderhoud ICT-automatisering  390.264  278.650  471.815  

Inventaris en apparatuur  390.264  278.650  471.815  
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Leer- en hulpmiddelen           

Leermiddelen / verbruiksmateriaal  411.323  300.270  425.990  

Licentiekosten onderwijs  265.550  263.050  247.010  

Kopieerkosten en drukwerk  380.069  294.000  330.990  

Techniek  4.278  9.620  2.485  

Leer- en hulpmiddelen  1.061.220  866.940  1.006.475  

            

Overige           

Kosten MR/OR  8.071  17.772  41.242  

Verzekeringen  43.636  56.020  33.113  

Culturele vorming  48.985  48.457  40.415  

Schoolreis en sportdagen, kamp  51.953  35.400  51.864  

Leerlingonderzoeken  41.333  45.966  48.176  

Telefoonkosten  58.813  40.400  45.186  

Abonnementen/lidmaatschappen  236.026  248.750  240.723  

Uitgaven overblijven  4.665  8.250  10.322  

Overige school-activiteiten  56.375  33.267  37.497  

Representatiekosten  16.855  14.250  20.224  

Kosten projecten  78.948  86.830  128.960  

Overige kosten onderwijs  56.779  108.330  94.486  

Overige  702.439  743.692  792.208  

           

Overige lasten  2.568.186  2.255.797  2.690.333  
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De accountantshonoraria zijn vermeld in onderstaand overzicht.   

 

Accountantshonoraria  Realisatie 2019  Realisatie 2018  

   €  €  

Onderzoek van de jaarrekening  17.541  15.000  

Andere controleopdrachten  0  0  

Adviesdiensten op fiscaal terrein  0  0  

Andere niet-controle diensten  0  0  

Accountantshonoraria  17.541  15.000  

 

 

Financiële baten en lasten  Realisatie 2019  
Begroting 

2019  
Realisatie 

2018  

   €  €  €  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  1.779  250  4.391  

Rentelasten en soortgelijke kosten  -7.005  -7.250  -7.756  

Financiële baten en lasten  -5.226  -7.000  -3.365  
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I. Model G Verantwoording subsidies 

 

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd  

01-01-2019 t/m 31-12-2019  

Omschrijving  Kenmerk   Datum  Bedrag toewijzing  
Ontvangen t/m 
verslagjaar  

Prestatie 
afgerond?  

         €  €     

Studieverlof  DL/B/110284  20-09-2019  40.700  40.700  ja  

 Aanpak lerarentekort RAL19038 28-03-2019  210.411  210.411    nee 

      

Totaal  251.111  251.111     

 

 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 

01-01-2019 t/m 31-12-2019  

Aflopend per ultimo verslagjaar 

Omschrijving  Kenmerk   Datum  Bedrag toewijzing  
Ontvangen t/m 
verslagjaar  

Totale kosten  

         €  €     

                  

Totaal  0 0    
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J. WNT-verantwoording 2019 Optimus PO Cuijk  

 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op Optimus 

PO. Het voor Optimus PO Cuijk toepasselijke bezoldigingmaximum is in 2019 € 152.000 (Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D).  

 

Complexiteitspunten per criterium: 

Gemiddelde totale baten  6  

Gemiddeld aantal studenten  3  

Gewogen aantal onderwijssoorten  2  

Totaal aantal complexiteitspunten  11  
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1. Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling   

Bedragen x € 1  HJT van de Ven  MCM van den Berg  

Functiegegevens  Voorzitter CvB  Lid CvB  

Aanvang en einde functievervulling in 2019  01/01-31/12 01/01-31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,00 1,00 

Gewezen topfunctionaris?  nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?  ja ja 

      

Bezoldiging        

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           126.094          126.094   

Beloningen betaalbaar op termijn             19.954            19.436   

Subtotaal           146.048          145.530   

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           152.000          152.000   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                     -                     -     

Totale bezoldiging         146.048        145.530   

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan   N.v.t.    N.v.t.   
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Gegevens 2018        

Aanvang en einde functievervulling in 2018  01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor 2018 in fte                 1,00                1,00   

      

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding           124.769          124.769   

Beloningen betaalbaar op termijn             17.613            17.991   

Subtotaal           142.382          142.760   

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           146.000          146.000   

Totale bezoldiging 2018         142.382        142.760   
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen         

Bedragen x € 1  PML Tijssen  RT Wingens  
CAC 
van Bragt  

LMM 
van Genugten  

AJH van der 
Vorst  

HAG Ronnes  AT Hoogland  

Functiegegevens  Voorzitter  Lid  Voorzitter  Lid  Lid  Lid  Lid  

Aanvang en einde functievervulling in 2019     01/01-31/12  01/01-31/12     01/01-31/12  01/01-31/12  01/01-31/12  

                

Bezoldiging                       

Bezoldiging                     -                5.766              9.738              5.766              5.766              5.766              5.766   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                     -              15.200            22.800            15.200            15.200            15.200            15.200   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                     -      N.v.t.    N.v.t.    N.v.t.    N.v.t.    N.v.t.    N.v.t.   

Totale bezoldiging                    -              5.766            9.738            5.766            5.766            5.766            5.766   

                

Verplichte motivering indien overschrijding  0  n.v.t  n.v.t  n.v.t.  n.v.t  n.v.t  n.v.t  

                

Gegevens 2018                       

Aanvang en einde functievervulling in 2018  01/01-31/12  01/01-31/12  01/01-31/12     01/01-31/12  01/01-31/12  01/01-31/12  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding               9.500              5.625              5.625                   -                5.625              5.625              5.625   

Beloningen betaalbaar op termijn                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -     

Totale bezoldiging 2018              9.500            5.625            5.625                   -              5.625            5.625            5.625   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum             21.900            14.600            14.600                   -              14.600            14.600            14.600   

 

Bedragen zijn, indien van toepassing, exclusief BTW. 
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7.2 Overige gegevens 

Bestemming resultaat 

Het saldo van de exploitatie wordt als volgt bestemd: 

Algemene reserve   -94.786  

Bestemmingsreserve Professionalisering  -200.000  

Bestemmingsreserve Personele fricties  -250.000  

Bestemmingsreserve Kleine scholen  -200.000  

Bestemming projecten  -50.000  

Bestemmingsreserve Personeel  921.439  

Totaalresultaat   126.653  

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening die nadere informatie geven over de 

feitelijke situatie op balansdatum. 
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8 Jaarverslag Raad van Toezicht 

 

1    De Raad van Toezicht  

1.1 Algemeen referentiekader voor de RvT  

1.2 Samenstelling van de RvT   

1.3 Commissies van de RvT  

1.4 Ambtelijk secretariaat van de RvT  

 

2    Samenvatting van de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie  

2.1 Statutair  

2.2 “Goed intern toezicht”  

2.3 Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht  

2.4 Zelfevaluatie   

 

3    Feiten  

3.1 De vergaderingen van de RvT  

3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT  

3.3 Besluitvorming / goedkeuring  

3.4 Raad van Toezicht / GMR  

3.5 (Neven)functies van leden van de RvT  

3.6 Het rooster van aftreden  

3.7 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling  

 

4    Bijlagen  

4.1 Jaarverslag van de remuneratiecommissie  

4.2 Jaarverslag van de commissie onderwijs en professionalisering  

4.3 Jaarverslag van de auditcommissie 
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8.1 De Raad van Toezicht, een beschrijving 

Artikel 13 van de statuten beschrijft integraal de “taken en bevoegdheden” van de RvT.  

In onderstaande deelparagraaf worden deze taken en bevoegdheden in minder ambtelijke taal uiteengezet. 

 

Algemeen referentiekader voor de RvT  

De RvT is een onafhankelijk orgaan, dat namens de samenleving, toeziet op:  

• Het vervullen van de maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie Optimus, te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en de 

maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs:  

• De beleidsvorming door het CvB en de effectiviteit van het bestuurlijk handelen m.b.t.:  

 De realisatie van het doel van Optimus: leerresultaten, opvoedings- en vormingsresultaten;   

 De vormgeving van de identiteit.  

• De verankering van de onderwijsorganisatie: de samenwerking met ouders en andere belanghebbenden/stakeholders in het perspectief van de 

gezamenlijke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor mede de oplossing van maatschappelijke problemen;  

• De duurzame vormgeving van een bedrijfsvoering welke noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het 

financieel beleid, de medezeggenschap, en  

• het voldoen aan eisen van financiële efficiency en verslaggeving;  

• de interne controle en risicobeheersing;  

• het naleven van wet- en regelgeving;  

• de integriteit van de organisatie.  

• De “Code Goed Bestuur in het primair onderwijs” wordt gehanteerd. Afwijkingen daarop hebben niet plaatsgevonden.  

 

De RvT heeft naast deze toezichttaken (het controlerend toezicht) ook andere taken, te weten:  

• goedkeuringstaken: het koersplan en de kadernota financiën en het uit het koersplan voortvloeiende beleidsplan en de (jaar)begroting en de jaarstukken 

van de stichting;  

• werkgeverstaken: het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als werkgever van het bestuur;  

• regeltaken: het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van de Raad van 

Toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur; en het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, 

samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.  



 
 
Optimus Primair Onderwijs – bestuursverslag over 2019 88

• klankbord en adviestaak (het stimulerend toezicht).  

 

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag.   

Dit (onderhavige) verslag wordt aan de jaarstukken van de stichting gevoegd.  

 

 

Samenstelling van de RvT in 2019  

  

Statutair is het aantal leden waaruit de RvT bestaat bepaald op ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.  

In het kalenderjaar 2019 bestaat de RvT uit zes leden.  

 

Vervolgens streeft de RvT overeenkomstig het bepaalde in de stichtingsstatuten en de betreffende reglementen; én op geleide van een rooster van aftreden en een 

bezinning daarop, naar een evenwicht in continuïteit en vernieuwing van zijn samenstelling.  

 

Op 31 december 2019 treedt, volgens het rooster van aftreden, één lid van de Raad van Toezicht af.   

In de statuten van stichting Optimus en in het reglement van de Raad van Toezicht (beide opgenomen in het Handboek van de Raad van Toezicht), zijn bepalingen 

opgenomen met betrekking tot de omvang van de Raad van Toezicht; en hoe te handelen bij gelegenheid van het regulier aftreden van leden van de Raad van 

Toezicht.  

De Raad van Toezicht moet zich beraden op zijn samenstelling (omvang; maatschappelijke achtergronden; deskundigheden en disciplines; en overige factoren 

welke leiden tot gewenste diversiteit).  

Daarna stelt de raad een specifiek profiel op en richt de daarbij behorende zeggenschap en procedures in, conform het bepaalde in zijn reglement en/of statuten; of 

op basis van daarbovenop gegroeide gebruiken.  

  

De uitvoering van deze (verkorte) procedure leidt aan het einde van het kalenderjaar 2019 tot herbenoeming van één lid van de RvT.  

 

De leden van de RvT in 2019 zijn:  

• Mevrouw dr. C.A.C. van Bragt, voorzitter  

• De heer drs. L.M.M. van Genugten, vice voorzitter  

• Mevrouw drs. A.J.H. van der Vorst, lid  
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• De heer drs. R.T. Wingens, lid  

• De heer H.A.G. Ronnes, lid  

• Mevrouw A.T. Hoogland, lid  

 

Evaluatie van de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019  

In een terugblik over 2019 kan met betrekking tot de samenstelling van de RvT gesteld worden dat de verscheidenheid van achtergronden van de leden borg kon 

staan voor een verscheidenheid aan meningen en voor complementariteit. Dat is een waarde welke in het ‘algemeen profiel’ van de RvT is vastgelegd als 

nastrevenswaardig, opdat in feitelijke beslissingssituaties de raadsleden zullen beschikken over meerdere meningen en besluiten aan kwaliteit kunnen winnen.  

De evaluatie van het ‘algemeen profiel’ voor (leden van de RvT) is door de RvT in 2016 uitgevoerd en heeft geleid tot een vernieuwend profiel.  

 

Commissies van de RvT in 2019  

In 2019 functioneren er drie commissies van de RvT, te weten de:  

• de remuneratiecommissie;   

• de commissie onderwijs en professionalisering en  

• de audit-commissie.  

De commissies ondersteunen de RvT bij zijn taak.  

De RvT bepaalt wat er met de producten van het werk van de commissies gebeurt.  

  

Leden van de remuneratiecommissie zijn A. Hoogland (cie vz.) en C. van Bragt.  

Leden van de commissie onderwijs en professionalisering zijn A. v.d. Vorst (cie. vz.), A. Hoogland en L. van Genugten.  

Leden van de auditcommissie zijn E. Ronnes (cie. vz.), R. Wingens en L. van Genugten.  

 

De jaarverslagen over 2019 van de commissies worden bij dit jaarverslag gevoegd.  

 

Het ambtelijk secretariaat van de RvT  

De functie van ambtelijk secretaris wordt in 2019 een formatieomvang van 0,3 fte uitgevoerd door Brenda Guldemond. De taakomschrijving van de ambtelijk 

secretaris is opgenomen in het “handboek van de RvT”. De taken van deze functionaris zijn m.n. het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en de 

voortgangsbewaking van de ondersteuning en uitvoering van de toezicht taak, waartoe bijvoorbeeld behoort: het tijdig aanleveren van notities; het maken van 

afspraken; het aanleveren van concepten voor de jaarplanning, RvT vergaderingen, etc.   
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Daarnaast wordt in deze functie de lokale media/dagbladen en de 5 gemeenten gemonitord of er zaken m.b.t. Optimus gepubliceerd/besproken zijn.  

  

 

Samenvatting van de resultaten en de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie  

 

Verantwoordelijkheid  

  

Statutair bepaald, is (op het hoogste aggregatieniveau) de raad “verantwoordelijk voor zijn toezicht op het College van Bestuur, op het besturen, en op de 

doelrealisatie, die het College van Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad van Toezicht let daarbij op effecten, processen 

en belangen” (statuten, niet volledige tekst, ontleend aan) art. 13, lid 1).  

  

Deze taak heeft de Raad van Toezicht gerealiseerd door:  

• In zeven plenaire vergaderingen te borgen dat alle noodzakelijke onderwerpen aan de orde zijn gekomen (controle, meningsvorming);  

• Door het opstellen van een jaaragenda, door het hanteren van aanbiedingsformats bij onderwerpen op deze agenda’s door het opstellen van verslagen van 

de vergaderingen (het toezichthoudend systeem, transparantie en afleggen van verantwoording);  

• Door het beschikbaar houden en toegankelijk doen zijn van alle stukken welke betrekking hebben op de taakuitoefening van de Raad van Toezicht; 

behoudens die documenten waarin persoonlijke gegevens beschermd moeten worden (transparantie);  

• Door raads-commissie-vergaderingen waarvan ook jaar- en commissie-vergader-verslagen openbaar en beschikbaar zijn (transparantie, afleggen van 

verantwoording);  

• Door klankbord-bijeenkomsten met (leden van) het College van Bestuur (onafhankelijkheid);  

• Door de benoeming van, de opdrachtverlening aan en het afsluitend overleg met een registeraccountant. Het verslag van de accountant wordt aan de 

jaarstukken toegevoegd (eigen taak t.b.v. oordeelsvorming);  

• Door goedkeuring te hebben verleend aan de strategische beslissingen van het bestuur conform artikel 13 lid 2 onder a en b van de statuten, te weten:  

• Koersplan “Wereldonderwijs 2016-2021”  

• Kadernota Financiën   

• Jaarstukken   

• Begroting   

• Jaarplannen van de commissies van de RvT  

• Intentie tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon  
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• Door contacten met (het presidium van) de GMR.  

 

 

De raad heeft zich expliciet bezonnen op het instrumentarium voor geordend “goed intern toezicht”  

 

Borging van de totaaltaak van de RvT, transparantie en het afleggen van verantwoording  

In bovenstaande paragraaf “verantwoordelijkheid” wordt een aantal delen van dat instrumentarium al beschreven. Het instrumentarium/het systeem moet borgen 

dat de RvT met gepaste tijdsperioden aan al zijn taken toekomt en kan aantonen welke activiteiten in die taken verricht zijn en tot welke besluiten of consequenties 

de activiteiten leiden. Hierdoor wil de raad ook borgen dat hij verantwoording wil en kan afleggen.  

 

Het format dat genoemd wordt voor de aanbieding van vergaderstukken houdt in:  

• Wat het onderwerp van besluitvorming is; wat de majeure inhouden en overwegingen zijn; wie de voorbereiding van het onderwerp heeft gedaan en tot 

welk advies dat leidt;   

• Welke externe- en welke interne informatie bij de voorbereiding betrokken is;  

• Of de raad volledig aangewezen is op informatie van het CvB, dan wel ook zelf informatie verzameld heeft;  

• Tot welk besluit of advies de raad is gekomen;  

• Met wie over dit besluit gecommuniceerd moet worden.  

 

De raad heeft een eigen “handboek van de Raad van Toezicht”  

Elk jaar vindt actualisatie van dit handboek plaats. Het handboek is openbaar. Belangrijke onderwerpen van het handboek betreffen de ‘constituerende bepalingen’, 

profielbeschrijvingen RvT, en de uitwerkingsreglementen voor de RvT en voor het CvB, codes, e.d.  

 

Beschikbare tijd voor overleg  

De gezamenlijke plenaire vergaderingen van de raad kennen een beschikbare vergadertijd van 20 uur op jaarbasis. Gegeven de omvangrijke agenda heeft de raad 

drie commissies ingesteld, welke de “grote” agendaonderwerpen (kwaliteit van onderwijs; deugdelijkheid en beleidsmatigheid van de inzet van financiën en 

bedrijfsvoering; en human resources) voor-bespreken. De commissies beproeven rapportages daarover en bereiden bespreking van deze onderwerpen in de 

plenaire vergadering voor.   

Zo werkend kan de RvT in zijn plenaire vergadering onderwerpen op zijn wenselijk geachte (bestuurlijke- en toezichthoudende niveau) bespreken en taakgericht tot 

de van hem verlangde besluitvorming komen.  
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Vernieuwing van statuten  

De Raad van Toezicht heeft in overleg met het CvB het besluit genomen om zijn statuten per 28 april 2016 te actualiseren. Een nieuwe considerans, welke aan de 

statuten voorafgaat, is tussen de RvT en het CvB overeengekomen.   

RvT en CvB zijn het erover eens dat gestreefd moest worden naar een herschrijving van de grondslag gebonden artikelen. Dat streven is slechts in beperkte mate 

mogelijk gemaakt door de NKSR. De raad betreurt dat omdat hierdoor geen formuleringen konden worden overeengekomen, welke voor alle betrokkenen, met 

behoud van erkende waarden, inspirerend hadden kunnen zijn en blijven. Een bepaling om als ANBI-organisatie aangemerkt te kunnen worden, is opgenomen.  

Belangrijk is ook dat een bepaling is opgenomen waardoor (maatschappelijke) ontwikkelingen met betrekking tot integrale kindcentra geen blokkade zullen treffen 

door statutaire bepalingen van Optimus. De maximale zittingsduur van leden van de raad, is door herbenoeming ingekort tot acht jaar. Tot slot is de beschrijving en 

afbakening van taken van College van Bestuur en Raad van Toezicht onderwerp geweest van bezinning en herbepaling.  

 

 

Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht  

 

Gefundeerd in eigen overtuiging, mede gebaseerd op documenten welke zijn taak regelen, en op kennis uit congressen en publicaties over intern toezicht, moet de 

raad in zijn overlegvormen en in zijn jaarlijkse zelfevaluatie actief aandacht besteden aan de sterkte van eenheid van visie op de inhouden waarop hij toeziet en op 

de wijze waarop hij zijn taak uitoefent. De RvT oordeelt dat een goede basis voor het bereiken van die eenheid van visie ook gediend wordt door discussie over 

divergerende inzichten. Instrumenteel technisch heeft de raad voldoende ontwikkeld en routine opgedaan welke ondersteunend is (of kan zijn) voor de 

ontwikkeling, zo nodig versterking van zijn eenheid van visie op toezicht. In de wet- en regelgeving vindt de raad ook toereikend aandachtspunten waarop zijn 

toezicht zich moet richten. Een kritische selectie van literatuur, congressen en artikelen in vakliteratuur zijn eveneens dienstbaar aan de ontwikkeling van eenheid 

van visie op toezicht.  

 

 

Zelfevaluatie 2019  

  

In de vergadering van 28 oktober 2019 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en op 2 december 2019 heeft de RvT zijn jaarlijkse zelfevaluatie betreffende zijn 

functioneren in 2019 aan de orde gesteld. Hiervan is een apart verslag gemaakt welke niet is opgenomen in dit jaarverslag. 
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8.2 Feiten 

De vergaderingen van de RvT 

De vergaderingen zijn in 2019 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de RvT.  

 

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2019:  

4 februari: presentie 100%  

18 maart: presentie 83% (één lid afwezig)  

13 mei: presentie 100%   

17 juni: presentie 100%   

9 september: presentie 100%  

28 oktober: presentie 100%  

2 december: presentie 100% 

 

Vergaderingen van de commissies van de RvT 

 

Auditcommissie  

15 april: presentie 100%  

21 juni: presentie 100%  

11 oktober: presentie 100%  

25 november: presentie 100%  

 

Commissie Onderwijs & Professionalisering  

21 januari: presentie 66% (één lid afwezig)  

25 februari: presentie 100%  

8 april: presentie 100%  

27 mei: presentie 100%  

26 augustus: presentie 100%  
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30 september: presentie 66% (één lid afwezig)  

11 november: presentie 66% (één lid afwezig)  

 

Remuneratiecommissie  

3 juni: presentie 100%  

30 oktober: presentie 100% 

 

 

Besluitvorming / goedkeuring  

 

04-02-2019: Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 commissie onderwijs en professionalisering  

04-02-2019: Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 auditcommissie   

04-02-2019: Vaststelling handboek RvT 2019  

18-03-2019: Besluit honorering RvT  

18-03-2019: Vaststelling jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 remuneratiecommissie  

18-03-2019: Vaststelling jaarverslag RvT 2018  

13-05-2019: Goedkeuring bestuursverslag 2018, incl. de accountantsverklaring  

13-05-2019: Benoeming L. van Genugten tot vice vz RvT  

09-09-2019: Besluit opdracht inzake werving en selectie lid CvB verstrekken aan Erik Versteege   

09-09-2019: Benoeming E. Ronnes tot vz. Auditcommissie  

09-09-2019: Benoeming L. van Genugten tot lid Auditcommissie  

28-10-2019: Vaststelling bezoldigingsklasse bestuurder 2019  

02-12-2019: Goedkeuring begroting 2020, meerjarenbegroting 2019 t/m 2024 en de meerjarenbalans 2020-2024   

02-12-2019: Vaststelling vergoeding RvT 2019  

02-12-2019: Besluit tot herbenoeming E. Ronnes tot lid RvT  

 

De besluitvorming in de RvT-vergaderingen kon altijd plaatsvinden op basis van consensus.  
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Raad van Toezicht / GMR  

 

Zoals ook is vastgelegd in de Wet Versterking Bestuurskracht dient 2x per jaar een overleg plaats te vinden tussen de RvT en Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). De RvT kiest ervoor een van deze twee bijeenkomsten zonder CvB plaats te laten vinden. In 2019 heeft de RvT de GMR 

tweemaal ontmoet (11 maart en 21 oktober 2019). 
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(Neven)functies van leden van de RvT 

 
Naam  m/v  Geb. 

jaar  
Huidige functie  (verleden) ervaring  Discipline  Functie in RvT  Nevenactiviteit  

Cyrille van Bragt  v  1972  Lid CvB Helicon 
Opleidingen  

Directeur Helicon MBO Helmond  
 
Opleidingsmanager en Lid 
Management TeamFontys Hoges
chool Kind en Educatie (FHKE)  

dr. Sociale 
Wetenschappen  

vz RvT  
 
lid remuneratiecie  

Bestuursvoorzitter Stichting EduShare040 (tot 31-
12-19)  
 
Bestuurslid Algemeen Bestuur Stichting Openbaar 
Basisonderwijs Helmond (tot 01-08-19)  

Anke van der 
Vorst  

v  1974  Eigenaar Coachings- en 
adviespraktijk 
‘In Praesentia’ aanwezig in 
eigen kracht  
 
Associé GITP 
HRD adviesbureau  

Diverse HR-adviesfuncties in het 
bedrijfsleven en als extern 
adviseur in het onderwijs en de 
zorg  

drs. Psychologie  lid RvT  
 
vz cie. Onderwijs & 
Professionalisering  

  

Rob Wingens  m  1982  Eigenaar Wingens Finance 
& Control  

Diverse functies als specialist en 
adviseur op het gebied 
van finance en bedrijfsvoering  

Registeraccountant  
 
drs. Strategisch 
management  

lid RvT  
 
lid auditcie  

Lid RvT Stichting Speciaal Onderwijs & 
Expertisecentra  

Erik Ronnes  m  1967  Tweede kamerlid  
 
Lid van 
het Beneluxparlement   
(vanaf 01-11-17)  

Diverse leidinggevende functies 
Xerox (ICT / Finance) 
 
Raadslid (12 jaar)  
 
Wethouder (5 jaar)  

  lid RvT  
 
vz auditcie.  

  

Ans Hoogland  v  1956  Eigenaar @Hoogland  
Management&Advies  
 
Associe Smart Group  

Diverse functies op directieniveau 
in ondermeer de kinderopvang  

Bedrijfskunde  lid RvT  
 
lid cie. Onderwijs & 
Professionalisering  
 
vz Remuneratie-  
commissie  

Lid RvT MIKZ kinderopvang  

Lambèrt van  
Genugten  

m  1953  Voorzitter CvB St. O.O. Jan 
van Brabant  

Leraar, projectleider provincie. 
Bestuur PO, rector VO, alg. 
directeur VO  

Drs. Letteren  
 
Lerarenopleiding  

Vice vz RvT  
 
lid auditcie  
 
lid cie. Onderwijs 
& Professionalisering  

adviesraad educatie Fontys, penningmeester SWV 
VO Helmond-Peelland, adviesraad Het 
Onderwijskantoor, Brabantsoverleg 
Vakantieplanning (BOV), Reizigersoverleg Brabant 
(ROB), Vz St. Vrienden Graafs 
Museum, Vz stuurgroep Toptechniek in Bedrijf (TiB), 
secretaris Gebruikersvereniging samenSOM  

De nevenfuncties leveren geen risico op tegenstrijdige belangen op 
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Het rooster van aftreden  

 

Datum van aftreden  Lid  Zittingsduur   

31 december 2019  E. Ronnes  01-01-2016  

31 december 2020  A. van der Vorst  01-01-2013  

31 december 2020  A. Hoogland  01-01-2017  

31 december 2021  C. van Bragt  01-01-2018  

31 december 2022  R. Wingens  26-01-2015  

31 december 2022  L. van Genugten  01-01-2019  

 

 

Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling 

 

In 2019 zijn er geen meldingen geweest. 
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8.3 Bijlagen 

 

Jaarverslag 2019 “Remuneratiecommissie” 

 

Opdracht van de remuneratiecommissie:  

(bron hoofdstuk 6 artikel 2.3 Handboek Raad van Toezicht Stichting Optimus)  

  

De remuneratiecommissie is binnen de RvT belast met:   

• Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het CvB.   

• Het doen van voorstellen met betrekking tot een algemene profielschets voor leden van het CvB en het voorzien in opvolgingsplanning van dit CvB.  

• Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van het CvB.   

• Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het CvB waarin in elk geval aan de orde komen:   

• de bezoldigingsstructuur;  

• de hoogte van vaste en variabele bezoldigingscomponenten;  

• pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan en, indien daar aanleiding 

toe bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van het CvB, welke bezoldigingen en 

eventuele wijziging of en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvT.   

De remuneratiecommissie is in 2019 minimaal zes maal bijeengeweest.  

 

Ontwikkelings- en voortgangsgesprekken  

Bij de organisatie Optimus is de cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken in 2019 vervangen door de cyclus van ontwikkelingsgesprekken en 

voortgangsgesprekken. Het Huis van Werkvermogen vormt de basis hiervoor. In lijn met de rest van de organisatie is op basis van voornoemd Huis van 

Werkvermogen, een specifiek format ontwikkeld als basis voor deze gesprekken met CvB.  

In 2019 heeft de renumeratiecommissie een tweetal voortgangs-/ontwikkelgesprekken met het CvB gevoerd, waarvan, met wederzijdse instemming, verslag is 

gemaakt.  
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Pensionering lid CvB 2020 en opvolgingsplanning CvB   

Gelet op de pensionering van het lid CvB medio 2020 is uitgebreid gesproken binnen de RvT op welke wijze hiermee om te gaan rekening houdende, met de 

voorgenomen fusie met Stichting Peelraam alsook met een gepaste afronding van het dienstverband van het lid CvB welke recht doet aan de verhoudingen.  

Gelet op de opvolgingsplannen van het lid CvB heeft de renumeratiecommissie in overleg met de RvT in de zomer van 2019 offertes uitgevraagd bij een aantal 

wervings- en selectiebureaus en met hen een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd.  Vervolgens is het functieprofiel opgesteld en bijgesteld en heeft de GMR 

een positief advies uitgebracht, waarna het functieprofiel, evenals de benoemingsprocedure door de RvT is vastgesteld.   

Gelet op de voorgenomen fusie met Stichting Peelraam is steeds sprake geweest van een zorgvuldige communicatie en afstemming met de (voorzitter) van de 

Raad van Toezicht van Stichting Peelraam.   

Uitgangspunt is benoeming van het nieuwe lid CvB per 1 mei 2020.  

  

De remuneratiecommissie RvT Optimus bestaat uit:  

• Ans Hoogland (vz)  

• Cyrille van Bragt  

 

 

Jaarverslag 2019 “Commissie Onderwijs & Professionalisering” 

  

De doelstellingen uit het Koersplan Wereldonderwijs! 2016-2021 zijn leidraad voor de inhoudelijke agenda van deze commissie. Als commissie willen we de 

voortgang op de realisatie van deze doelstellingen monitoren. In deze agenda monitoren we de voortgang op de realisatie van deze doelstellingen en besteden 

hierbij expliciet aandacht aan de wijze waarop het CvB hierop stuurt. Ook hebben we nadrukkelijk aandacht besteed aan thema’s zoals kansenongelijkheid en 

professionalisering en duurzame inzetbaarheid van onderwijzend personeel.  

 

Het concept jaarplan van de commissie Onderwijs & Professionalisering is op de RvT-vergadering van 29 januari 2018 vastgesteld.   

 

De commissie heeft conform jaaragenda in 2019 vier keer in een aparte bijeenkomst met de voorzitter van het CvB gesproken. Deze gesprekken zijn gevoerd op 

22 januari (vervallen wegens uitreiking certificaat excellent aan BS de Waai), 5 maart, 16 april, 4 juni, 6 september en 8 oktober.   
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Algemene bevindingen:  

• De commissie kijkt terug op open, constructieve gesprekken waarbij we zowel kritisch als waar gewenst meedenkend hebben kunnen opereren.   

• Het CvB heeft laten zien goed zicht te hebben op de voortgang van de realisatie van de doelstellingen van het Optimus Koersplan in zijn algemeen, 

alsmede op schoolniveau.  

• De goede balans naar realisatie van de doelstellingen op het gebied van kwalificatie, alsmede op het gebied van socialisatie en persoonsvorming is 

nadrukkelijk in ontwikkeling.  

 

Hieronder wordt kort opgesomd welke agendapunten per bijeenkomst zijn besproken. Voor een meer uitgebreide omschrijving, verwijzen we naar de verslagen per 

bijeenkomst.  

 

5 maart  

• Terugblik schoolbezoeken.  

• Maatschappelijke problematiek lerarentekort in relatie tot Optimus, strategie werving nieuwe leerkrachten en boeien en binden van huidige leerkrachten.  

• Opleiden en professionalisering leerkrachten en schoolleiders, ontwikkeling executieve functies in de klas.  

 

16 april  

• Nieuw onderzoekskader inspectie; hoe stuurt het bestuur op de kwaliteit in de scholen.  

• Doorontwikkeling kwaliteitssystematiek Optimus, ombuiging naar centrale planning en systematiek, inzet kwaliteitskaarten PO, vinden van een goede 

balans tussen sturen op cijfers versus sturen op waarden, inzichtelijkheid koersdoelstelling Optimus “ieder kind leert”.   

• Gebruik kindvolgsystemen en andere kwaliteitsinstrumenten binnen Optimus. 

 

4 juni  

• Hoofdlijnen uitkomsten eindtoetsen.  

• Follow up risicoanalyse:  

• Passend Onderwijs, landelijke trend groei in SO-onderwijs en oorzaken/stand van zaken Passend onderwijs en SO in de 2 

Samenwerkingsverbanden en de samenwerkingswijze.   

• Bevordering duurzame inzetbaarheid in relatie tot toepassing Huis van Werkvermogen als één van de instrumenten voor beheersbaarheid 

lerarentekort.  
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 6 september  

Open space benadering:  

• Gesprek betreffende kansengelijkheid.  

• Bespreking geanonimiseerde casuïstiek SO versus SBAO.  

 

29 oktober   

(deze vergadering stond geheel in het teken van professionalisering)  

Voorbespreking rapportage onderwijs t.b.v. RvT-vergadering.  

 

Tot slot  

De commissie heeft met veel plezier de dialoog met het CvB over de verschillende facetten van het onderwijskundig beleid kunnen voeren. Uit de gesprekken en 

getoonde materialen en resultaten, waarbij een enkele keer een stafmedewerker is aangesloten, kunnen we constateren dat het CvB goed ‘in control’ is t.a.v. de 

doelstellingen van het Optimus Koersplan.  

 

De commissie Onderwijs & Professionalisering RvT Optimus bestaat uit:  

• Anke van der Vorst (vz) 

• Ans Hoogland 

• Lambèrt van Genugten  

 

  

 

Jaarverslag 2019 “Auditcommissie”  

 

In 2019 heeft de commissie vier keer vergaderd in aanwezigheid van Michel van den Berg, CvB-lid Optimus, die zich liet vergezellen door Cor Schakenraad (Hoofd 

FZ Mosa groep).   

De vergaderingen vonden plaats 15 april, 21 juni, 11 oktober en 25 november  
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Van de vergaderingen van de auditcommissie zijn verslagen gemaakt die als bijlage bij het jaarverslag van de RvT zijn gevoegd. Op 15 april 2019 heeft de 

auditcommissie gesproken met een vertegenwoordiging van Van Ree Accountants over het concept-accountantsverslag n.a.v. de controle van de jaarrekening 

2018. Van deze vergadering is door de auditcommissie verslag gedaan in de vergadering van de Raad van Toezicht van Optimus.   

  

In de bijeenkomsten van de auditcommissie is in 2019 een flink aantal onderwerpen besproken. Een vast onderwerp in elke bijeenkomst is de bespreking van de 

maandelijkse rapportage (MARAP) van de uitputting van de budgetten zoals die in de jaarbegroting zijn opgenomen alsmede de ontwikkeling van de 

personeelsformatie rekening houdend met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Relevante afwijkingen ten opzichte van de begrote exploitatie zijn aan de orde 

gekomen. Ook wordt aandacht besteed aan de projecten die in de begroting zijn opgenomen, en er is gesproken over de ontwikkelingen m.b.t. 

“voorzieningenonderhoud” i.v.m. veranderende regelgeving. Tevens is en wordt in de auditcommissie ruim aandacht besteed aan de voorgenomen fusie tussen 

Optimus en Peelraam.  

 

Andere vaste onderwerpen die aan bod kwamen:  

• Bespreking van de ontwikkeling van de personeelsformatie en bezetting;  

• Namens de RvT het voeren van het overleg met de accountant en de evaluatie van diens werkzaamheden;  

• De bespreking van de (concept)jaarrekening over 2018 en de voorbereiding van de behandeling in de RvT;  

• De bespreking van de begroting voor 2020 en van de meerjarenbegroting inclusief de voorbereiding van de behandeling in de RvT;  

• Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de bijzondere projecten zoals in de begroting voor 2019 opgenomen, met name op het punt van de 

effectiviteit van de daarmee ingezette middelen;  

• De bespreking van de actualisatie van het risicomanagement bij Optimus;  

• Liquiditeitsbeheer;  

• Vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven; de auditcie doet dat onder meer op basis van de begroting, uitputting en de 

kengetallen vanuit de Inspectie. Uiteraard voor zover mogelijk op hoofdlijnen.  

 

De vergaderingen van de auditcommissie zijn constructief en worden vanuit het CvB goed voorbereid. Ook vragen vanuit de auditcommissie worden duidelijk 

beantwoord.   
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Het exploitatietekort over 2019 is binnen de begroting gebleven en de reserves zijn ingezet ten behoeve van het onderwijs. De reeds in 2019 ontvangen bedragen 

m.b.t. de nieuw cao primair onderwijs worden als schuld op de balans opgenomen en in 2020 uitbetaald. De financiële positie van Optimus is onverkort gezond te 

noemen.   

 

De auditcommissie RvT Optimus bestaat uit:  

• Rob Wingens (vz)  

• Erik Ronnes  

Vanaf 9 september is de auditcommissie uitgebreid met een extra lid (Lambèrt van Genugten) en is het voorzitterschap overgaan van Rob Wingens naar Erik 

Ronnes. 
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9 Controleverklaring 

 

 

 


