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Voorwoord 
 
Met veel plezier bied ik u hierbij het jaarverslag van de Stichting Meerwerf Basisscholen over 2018 
aan. In dit jaarverslag leest u het resultaat van onze inzet over het afgelopen jaar. Vanuit de 
verschillende beleidstereinen is bijgedragen aan dit document. De beleidsmedewerkers voor 
personeel & organisatie, financiën, onderwijs & kwaliteit en de Raad van Toezicht hebben vanuit hun 
deskundigheid meegeschreven aan dit stuk. 
 
Een belangrijke verandering in 2018 betreft de wisseling van bestuur. Per 1 maart ben ik als nieuwe 
bestuurder van Meerwerf begonnen. Tot 1 juni heb ik een aantal maanden samen leiding mogen 
geven aan Meerwerf met de eerdere bestuurder Henk Uri, die na lange tijd afscheid nam van 
Meerwerf.  
 
Samen met de directeuren van de scholen van Meerwerf heb ik mijn eerste jaar twee belangrijke 
transities mogen begeleiden. Allereerst zijn de verhoudingen tussen directeuren en bestuur herzien en 
is samengewerkt naar een nieuwe organisatievorm en organisatiecultuur. Na de zomervakantie zijn 
we begonnen aan een lange route waarin ons strategische beleid voor de aankomende vier jaar wordt 
opgesteld. We hebben een nieuw Koersplan opgesteld waaruit begin 2019 het Strategisch 
Beleidsplan 2024 is voortgekomen. De vorming van het Koersplan was tevens een mooie activiteit 
waarbij directeuren en bestuurder elkaar beter hebben leren kennen.  
 
Voor het eerst ontvingen de scholen dit jaar vanuit het ministerie de Werkdrukgelden. Per leerling ging 
155 euro naar de scholen om de werkdrukbeleving aan te pakken. Naast het beschikbare geld is ook 
het gesprek op school over dit onderwerp als erg waardevol ervaren. Hoewel de scholen het geld 
hebben ontvangen dient het bestuur verantwoording af te leggen over deze budgetten. In dit 
jaarverslag is danook voor het eerst de verantwoording van deze Werkdrukgelden opgenomen. U 
vindt deze in hoofdstuk 5. 
 
Ook in 2018 hebben onze scholen de goede prestaties voortgezet. Het aantal leerlingen nam opnieuw 
toe en de kwaliteit was goed. We zijn er trots op dat onze leerkrachten in een krimpende markt en in 
de dynamiek van de dagelijkse praktijk de zorg aan onze kinderen zo goed verlenen. 
 
In hoofstuk 10 is de financiële verantwoording van het bestuursverslag weergegeven. Hierin is te zien 
hoe Meerwerf de ter beschikking staande middelen heeft ingezet in 2018. Ondanks onze inzet om 
binnen de begroting te blijven zijn we daar toch met tweeenhalve ton overheen gegaan. Een belangrijk 
deel kan verkaard worden uit de groei van Meerwerf. Het is echter ook zo dat te veel geld is 
uitgegeven aan de personeelskosten. 
 
In 2018 zijn we ook met het bestuurskantoor verhuisd naar de Bijlweg. Dit was niet zomaar een 
verhuizing. In het nieuwe kantoor komen de verschillende besturen voor PO in Den Helder bijelkaar. 
We hebben de hoop en verwachting dat we hiermee een goede samenwerking kunnen opzetten waar 
we samen, maar ook als individueel bestuur, van gaan profiteren. 
 
Op deze plek wil ik gebruik maken van de gelegenheid om alle medewerkers van Meerwerf die 
dagelijks met passie en energie werken met onze kinderen te danken voor hun onvoorwaardelijke 
inzet en liefde voor hun vak en de kinderen. Dankzij hen gaat het goed met onze kinderen en met 
Meerwerf als geheel. 
 
 
 
Nils van Heijst 
bestuurder 
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Hoofdstuk 1 - Verslag van de Raad van Toezicht 
 
Inleiding 
 
De Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf Openbare Basisscholen Den Helder heeft in 2018 
afscheid genomen van bestuurder H. Uri per 1 juli 2018 en verwelkomde zijn vervanger, de heer N. 
van Heijst, per 1 maart 2018. Deze tijdelijke overlap had als voordeel dat overdracht van expertise en 
relevante netwerkcontacten van de oude naar de nieuwe bestuurder op een ordelijke manier kon 
plaatsvinden.  
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit de volgende personen: 
� de heer drs. T. Partiman, voorzitter  
� de heer drs. J. de Graaf 
� mevrouw mr. J. Overdijk – Francis 
� de heer ir. J. Schrevel  
� de heer G. Voermans 
 
 
Samenstelling Commissies Raad van Toezicht 
 
� Auditcommissie: dhr. G. Voermans, dhr. J. Schrevel; 
� Commissie onderwijs & kwaliteit: dhr. T. Partiman, dhr. J. de Graaf; 
� Communicatie commissie: mevr. J. Overdijk-Francis, dhr. J. Schrevel. 
� Remuneratie en governance commissie: dhr. T. Partiman, dhr. J. de Graaf; 
 
 
Werkwijze Raad van Toezicht 
 
De RvT voert zijn taken (toezicht, advisering en controle) uit via zijn commissievergaderingen, door 
het deelnemen aan bijeenkomsten van Meerwerf, door het afleggen van schoolbezoeken, door het 
houden van overlegbijeenkomsten met de GMR en de bestuurder en door individuele gesprekken met 
de bestuurder en relevante stakeholders. Hieronder eerst een korte samenvatting van de 
werkzaamheden van de diverse commissies. Van belang is dat dankzij de commissies alle leden van 
de RvT in de gelegenheid zijn om de bestuurder op specifieke taken en verantwoordelijkheden nader 
te bevragen. In commissies wordt dieper ingegaan op materie die in reguliere vergaderingen van de 
RvT vraagt om geïnformeerde besluitvorming. 
 
Een specifieke rol wordt vervuld door de voorzitter van de RvT die qualitate qua tevens voorzitter is 
van de Remuneratie en Governance commissie. Namens de RvT heeft de voorzitter regelmatig 
overleg (telefonisch, per mail en face-to-face) met de bestuurder over lopende zaken. Dit overleg heeft 
geen besluitvormend karakter daar formele besluiten alleen door de RvT als orgaan genomen kunnen 
worden. Het is wel van belang dat zaken die tussen de besluitvormende vergaderingen aan de orde 
zijn tijdig bekend zijn en waar nodig tussentijds met alle leden van de RvT worden gedeeld.  
 
Auditcommissie 
De focus van de auditcommissie ligt op vooral financieel getinte bedrijfsprocessen en onderwerpen 
zoals de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële 
informatieverschaffing door de bestuurder. De auditcommissie overlegt regelmatig met de bestuurder 
(al dan niet samen met de controller) en jaarlijks met de account. Van ieder overleg wordt schriftelijk 
verslag gedaan aan de raad van toezicht. 
 
In het verslagjaar is de auditcommissie vier keer bij elkaar gekomen. In deze bijeenkomsten zijn de 
(meerjaren)begroting 2019-2023 en de perioderapportages over 2018 behandelt. Het jaarverslag 2017 
en het accountantsverslag 2017 zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. Daarnaast zijn 
enkele specifieke financiële vraagstukken doorgenomen met bestuurder en controller. Voor 2019 zijn 
afspraken gemaakt over de verantwoordingscyclus en kwalitatieve aanpassingen binnen deze 
verantwoordingen. 
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Commissie Onderwijs en Kwaliteit 
De commissie onderwijs en kwaliteit heeft tot doelstelling het volgen van de ontwikkelingen op de 
scholen met betrekking tot de onderwijskwaliteit en de bijbehorende organisatie- en 
personeelsontwikkelingen.  
 
De commissie is in het verslagjaar driemaal bijeen geweest. In de bijeenkomsten zijn de volgende 
zaken aan de orde geweest:  het opstellen van het commissiereglement,  bespreken van de 
tussenopbrengsten en eindopbrengsten; De onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen en het 
voorbereiden van schoolbezoeken, dit laatste voor de voltallige Raad van Roezicht. 
 
In dit verslag jaar zijn er twee schoolbezoeken afgelegd.  De Margrietschool te Julianadorp is als 
laatste school bezocht in het kader van de kennismakingsbezoeken met alle scholen. Bij obs de Kluft 
stond de innovatieve schoolontwikkeling centraal. 
 
Communicatie Commissie 
De Communicatie Commissie heeft tot doel het ondersteunen van de Raad van Toezicht bij het 
stroomlijnen, stimuleren, verbeteren, evalueren en borgen van de interne en de externe communicatie. 
De commissie draagt ook bij aan een optimaal communicatieklimaat binnen Meerwerf zelf. Dit  vertaalt 
zich in het toezien op transparante informatieverstrekking door de bestuurder en het stroomlijnen van 
de communicatie naar de Raad van Toezicht. 
 
De Communicatie Commissie  is in 2018 vijfmaal bij elkaar gekomen. Dit heeft onder meer 
geresulteerd in de totstandkoming van het reglement van de Communicatie Commissie en de 
nieuwsbrief voor de GMR. Tevens is met de bestuurder gesproken over de communicatie met de 
gemeente naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Verder heeft de commissie voorstellen 
gedaan om te komen tot een Toezichtskader/Toezichtsplan Raad van Toezicht Meerwerf. 
 
Voor de kenismakingsbijeenkomst van de Raad van Toezicht met de nieuwe wethouder werk, 
inkomen, onderwijs, arbeidsmarkt, Pieter Kos heeft de Communicatie Commisie haar rol gepakt. Ze 
heeft in overleg met de bestuurder de presentatie voor de bijeenkomst op 17 november 2018 
verzorgd. 
 
Remuneratie en Governance Commissie: 
De taken van deze commissie hebben betrekking op de werkgeversrol van de RvT zelf ten opzichte 
van de bestuurder en het bewaken van de toepassing van de Code Goed Bestuur PO binnen stichting 
Meerwerf. De commissie heeft in 2018 twee maal met de bestuurder overlegd wat heeft geleid tot 
advisering aan de RvT over de arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder binnen het kader van de CAO 
bestuurders PO.  
 
Externe relaties 
Naast de informele contacten die op bijeenkomsten van Meerwerf worden gelegd, was er het 
afgelopen jaar overleg met de nieuwe wethouder Onderwijs (zie hierboven). Daarnaast is er 
incidenteel overleg met de voorzitters van de RvT van stichting Sarkon en stichting 
Samenwerkingsschool over het samen inkopen van deskundigheidsbevordering. Leden van de RvT 
nemen daarnaast de vrijheid om de bestuurder te informeren over personen of instanties waarmee zij 
bekend zijn en die voor de bestuurder wellicht interessante bronnen van informatie kunnen zijn. 
 
 
Deskundigheidsbevordering 
 
Leden van de Raad van Toezicht hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de jaarvergadering 
voor toezichthouders van de VTOI. Om het eigen functioneren te evalueren heeft de Raad van 
Toezicht in februari 2018 haar jaarlijkse ‘heidag’ gehouden die werd begeleid door een externe 
deskundige. Deze heidag bestaat altijd uit een kritische (zelf-)evaluatie van de individuele RvT leden 
zelf en van de RvT als geheel in haar relatie tot de stichting en zijn bestuurder. Daarnaast was 
Governance en de reglementering daarvan een belangrijk onderwerp. 
 
Afscheid bestuurder/aantreden nieuwe bestuurder 
Een bijzonder moment was het afscheid van bestuurder H. Uri die na een lange carrière op 1 juni 
2018 ‘de zeilen hees’ om met pensioen te gaan. Op 1 maart 2018 was zijn opvolger, N. van Heijst, 
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reeds aan boord gekomen waardoor een soepele overgang van taken en verantwoordelijkheden kon 
worden geborgd. 
 
Den Helder, 2 april 2019 
Namens de Raad van Toezicht, 
 
T. Partiman, voorzitter 
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Hoofdstuk 2 – Missie, visie en strategisch beleid 
 

2.1 - Uitgangspunten 
 
De belangrijkste functie van het openbaar onderwijs is het garanderen dat alle leerlingen toegang 
hebben tot dit onderwijs. Wij staan open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloofs- of 
levensovertuiging. 
 
Een tweede onderscheidend kenmerk van het openbaar onderwijs is het neutraliteitsbeginsel. In de 
onderwijswetgeving is dit vertaald in een waarborg voor eerbiediging van ieders geloofs- of 
levensovertuiging, alsmede in de opdracht om aan alle in de samenleving bestaande 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden aandacht te besteden (actieve pluriformiteit). Het 
doet een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen, op het geven van een keuze, 
op het actief deelnemen aan een pluriforme samenleving.  
 
Tenslotte is het non-discriminatiebeginsel eveneens kenmerkend voor het openbaar onderwijs, zowel 
ten aanzien van leerlingen als ten aanzien van personeel. 
 
De gemeente Den Helder heeft deze functies van garantie en zorgplicht gedelegeerd aan het bestuur 
van de stichting Meerwerf Basisscholen en deze is daarmee verantwoordelijk voor het definiëren van 
doelstellingen die met de uitgangspunten in lijn zijn.      
 
Meerwerf Basisscholen voert een actief beleid om leerlingen die om wat voor reden dan ook minder 
kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan zo te ondersteunen dat toekomstperspectieven 
verbeteren, hun zelfvertrouwen versterkt wordt en er zicht komt op hun talenten. Onze open 
toegankelijkheid leidt tot een actief beleid om de kansen van deze leerlingen te verhogen en het 
vergroten van verschillen tijdens de schooltijd tegen te gaan. Leerlingen met een hogere begaafdheid 
of een uitzonderlijk talent krijgen ook de ondersteuning die hen vooruithelpt. 
 

2.2 - De missie van Meerwerf  
 
 

 
‘Meerwerf Basisscholen wil kwalitatief hoogstaand en innovatief inspirerend onderwijs 
bieden voor alle leerlingen in Den Helder,  Julianadorp en vanuit de omliggende gemeentes, 
die aan ons zijn toevertrouwd. Onze scholen stellen leerlingen en personeelsleden in staat 
hun kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en verder te versterken. Ze leveren een 
belangrijke bijdrage in het ontwikkelingsproces van kinderen tot kritisch en democratisch 
burger van ons land. Door middel van samenwerking met ouders vanuit educatief 
partnerschap en met relevante partners in en rond Den Helder en Julianadorp, wensen wij 
een belangrijke bijdrage te leveren aan de persoonlijkheidsontwikkeling en talenten van de 
kinderen’. 
 

 
 
De missie van Meerwerf Basisscholen bevestigt wat onze bestaansgronden zijn, de wijze waarop wij 
ons willen onderscheiden en de richting waarin wij ons willen ontwikkelen. Dit doen wij vanuit de 
kernwaarden van het openbaar onderwijs en specifieke organisatiewaarden en overtuigingen die wij 
als grondslag voor ons functioneren beschouwen. 
 
 
De kernwaarden van het openbaar onderwijs: 
 
1. Iedereen is welkom (Toelatingsbeleid): Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke 
gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
2. Iedereen is benoembaar (Aanstellingsbeleid): Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke 
gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
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3. Wederzijds respect: Voor levensbeschouwing of godsdienst en overtuigingen van alle leerlingen, 
ouders en personeelsleden. 
4. Waarden en normen: Actieve aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden. 
5. Van en voor de samenleving: Leerlingen voorbereiden op deelname aan de samenleving. 
Belanghebbenden betrekken bij besluitvorming. 
6. Levensbeschouwing en godsdienst: Gelegenheid bieden om G/HVO1 te volgen. Aandacht voor de 
diverse levensbeschouwingen vanuit actief pluriforme opdracht. 
 
Onze aanvullende waarden daarbij zijn: 
• Professionaliteit 
• Positiviteit  
• Eigenaarschap  
• Diversiteit  
• Veiligheid  
• Samenwerking 
• Ondernemend en Innovatief 
• Talentontwikkeling 
 
 
Ons motto luidt: Talenten zien, talenten benutten! 

 

2.3 - De visie van Meerwerf  
 
Onze missie is terug te vinden in onze visie op onderwijs. Daarbij zijn drie accenten te bespeuren: 
• de aanpak,  
• het proces, 
• het effect. 
 
Deze worden vertaald binnen: 
 
• Onze visie op identiteit, waarin wij staan voor toegankelijkheid voor alle leerlingen met aandacht 

voor diversiteit qua creativiteit, begaafdheid, afkomst en identiteit. 
• Onze visie op bestuur en management, waarbinnen transparantie, integriteit, goed 

werkgeverschap en professionaliteit centraal staan. 
• Onze visie op personeel en organisatie, waarin wij de medewerkers motiveren en talenten de 

ruimte geven. 
• Onze visie op het leren, waarin wij leren kinderen het zelf te doen en hen op een goede manier 

voorbereiden op het voortgezet onderwijs en leven in de maatschappij. 
 
Missie en visie worden geconcretiseerd in ons Strategisch Beleidsplan. Dit plan beschrijft het 
strategisch beleid in de periode 2015-2019. Het geeft sturing aan de beleidsontwikkeling binnen onze 
organisatie. In die zin levert het plan een bijdrage aan de cyclische en planmatige kwaliteitszorg 
binnen Meerwerf. Het afgelopen jaar was het vierde en laatste jaar in deze cyclus. Lopende het 
schooljaar is het een start gemaakt met ontwikkelen van nieuw strategisch beleid voor de komende 
vier jaar. Een van de aandachtspunten daarbij is de aansluiting bij het strategisch beleid op 
schoolniveau. Het doel is een betere aansluiting te krijgen van strategisch beleid naar schoolbeleid. 
De beleidsopbouw voor de nieuwe planperiode ziet er alsvolgt uit: 
 

1. Het Koersplan 2024: dit beschrijft in hoofdlijnen de ambitie van Meerwerf, vertaald in streefdoelen. 
Dit is een document dat intern en extern wordt gebruikt. 

2. Het Strategisch Beleidsplan SBP 2024: dit beschrijft de uitwerking van de streefdoelen voor bestuur en 
scholen voor de aankomende vier jaar. Het SBP 2024 is wordt vooral intern gebruikt. 

3. Het schoolplan: hierin staan de doelen van Meerwerf vertaald naar de schooldoelen. 

                                                
1 Godsdienstonderwijs/Humanistisch Vormingsonderwijs 
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4. Het jaarplan: in het jaarplan staat welke acties gedurende een schooljaar worden verricht gericht op 
het realiseren van de doelen uit het SBP 2024. Er is zowel een bestuurlijk jaarplan als een 
schooljaarplan. 

 
In ons huidige strategisch beleidsplan richten wij ons op een zestal beleidsterreinen, te weten: 
• organisatie, 
• personeel, 
• onderwijsinhoudelijk, 
• kwaliteit en zelfevaluatie, 
• materieel beleid, 
• pr en marketing. 
 
In 2018 heeft kwaliteitsontwikkeling op al deze beleidsterreinen plaatsgevonden. Daarbij is een fors 
aantal doelstellingen gehaald, die wij in 2018 wilden realiseren. Andere zijn nog in ontwikkeling. 
Hieronder volgt - per beleidsterrein - het overzicht. 
 
 
Ø Organisatie 
 
Ambitie 
In 2018 is gezocht naar een nieuwe bestuurder die kan sturen op de volgende stap in de transitie van 
Meerwerf. Na de omvorming van de organisatie die werd gevormd door een centrale directie naar een 
bestuursvorm met bestuurder en raad van toezicht stond in 2018 de inrichting van het directieberaad 
centraal. Het directieberaad is binnen Meerwerf het adviesorgaan van de bestuurder.  
 
Het huidige strategisch beleidplan loopt in 2019 af. Doel in 2018 is geweest een start te maken met 
het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar.  
 
 
Resultaat in 2018 
De transitie binnen het directieberaad is in 2018 op een aantal punten in gezet. Hierin zijn de volgende 
stappen gezet: 
 

- Voor een goed en sterk opererend directieberaad is een open en professionele cultuur nodig. 
Het directieberaad heeft zich ontwikkeld tot een orgaan waarin directeur en bestuur in 
opheidheid het gesprek hebben. Een plek waarin door de deelnemers voldoende veiligheid en 
ruimte wordt ervaren voor de inbreng van de individuele deelnemer. Een plek ook waar een 
gedeelde verantwoordelijkheid en professionele cultuur geldt. Ten aanzien van de 
‘professionele cultuur’ dienen vervolgstappen gezet te worden in 2019. 
Wat betreft het eigenaarschap van het directieberaad is geconstateerd dat dit meer bij de 
directeuren kan liggen. Traditioneel wordt de agenda en de onderwerpenplanning gemaakt 
door het bestuur. Geconstateerd is dat het wenselijker is dat hier meer regie bij de directeuren 
komt. Op basis hiervan is een voorstel gemaat van een herinrichting van het directieberaad, 
waarin meer ruimte is voor deskundigheid en kwaliteit van de directeuren. In schooljaar 2019 -
2020 zal in deze nieuwe manier gewerkt gaan worden. 
 
Tevens is een start gemaakt met het opstellen van het managementstatuut dat past in het 
nieuwe bestuursmodel. Het oude statuut is nog van toepassing op de situatie met een 
centrale directie. 
 
Binnen de Raad van toezicht is een start gemaakt met het opstellen van de regelementen die 
de nieuwe bestuursinrichting ondersteunen. Aansluitend op de transitie binnen het 
directieberaad is ook de GMR expliciter betrokken bij de ontwikkeling die onze organisatie 
doormaakt. Dit middels een toelichting op de gevolgen van de organisatieverandering op de 
inrichting van de organsatie en de bijbehorende taakstelling en verantwoordelijkheden. 
 
 

- In september is begonnen met het traject gericht op het opstellen van nieuw strategische 
beleid. Om te komen tot beleid dat in alle lagen van Meerwerf wordt gedragen zijn ook alle 
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stakeholders en medewerkers, intern en extern, betrokken. Dit middels verschillende sessies 
op scholniveau, bestuursniveau en op een partnerdag in de stad. De route naar het nieuwe 
beleid is terug te lezen in het Koersplan 2024. 
Het Koersplan 2024 is voortgekomen uit de bovenstaande stappen. In dit plan staat de 
ambitie van Meerwerf voor de aankomende vier jaar beschreven. De ambitie is vertaald naar 
vijf hoofddoelen. Het Koersplan wordt in het voorjaar van 2019 afgerond tot een inspirerend 
kerndocument dat voor medewerkers en partners van Meerwerf richtinggevend is. 
Uit het Koersplan is het Strategisch beidsplan 2024 opgesteld. In dit interne document staan 
de hoofddoelen uitgewerkt. Dit stuk wordt in het voorjaar van 2019 afgerond. 
 

 
 
Ø Personeel 
 
Ambitie 
Kwalitatief goed personeel is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Professionalisering is 
daarbij een kernbegrip. Via de gesprekkencyclus sturen de directeuren op de professionalisering van 
leraren. De schotten, die tot nu toe aangebracht waren tussen de diverse geldstromen t.b.v. 
professionalisering, zijn weggehaald. De huidige beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid 
worden omgevormd naar een integrale, leeftijdsbewuste aanpak. 
 
Resultaat in 2018 
De afspraken over de functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn opgenomen in ons 
kwaliteitszorgsysteem (WMK). Alle leraren houden hun bekwaamheidsdossiers en portfolio’s bij. 
Het verzuim is met één procent gedaald. Door eerder met personeel in gesprek te gaan met als doel 
het goed te doen voor het kind, de school, de organisatie en het personeelslid zelf, heeft dit 
geresulteerd in coaching, scholing, overplaatsing/mobiliteit, deelontslag of geheel ontslag. Dit heeft 
vervolgens effect gehad op het verzuim en de kwaliteit van het onderwijs in zijn algemeen. 
Kwalitatief goed personeel hebben we daarnaast binnen gehaald door middel van afgestudeerde  
studenten die als stagiaire al binding hadden met Meerwerf en door personeel met ervaring en de 
juiste competenties  - die wij als Meerwerf belangrijk vinden - binnen te halen. 
Mede door de opzet van een TaskForce personeel hebben we snel kunnen schakelen om goed 
personeel in te zetten op vacatures die ontstonden tijden het schooljaar. Door de inventarisatie van 
potentieel – stagiaires, netwerken, zij-instroom, potentiële onderwijsassistenten, open sollicitaties etc. 
– zijn deze personen in kaart gebracht en zijn er gesprekken gevoerd, waardoor vacatures duurzaam 
ingevuld konden worden.  
Het aantal LB leraren is met vijf personeelsleden gestegen in 2018. De functiemix is per 1 augustus 
2018 afgeschaft, maar dit betekent nog steeds dat er mogelijkheden voor leerkrachten zijn om door te 
groeien naar de huidige L11 schaal. De huidige CAO geeft meer ruimte om potentieel aan te stellen 
als L11 leraar. Dit zal dan ook in een nieuw beleidsplan in 2019 beschreven gaan worden. 
Er is in 2018 een start gemaakt tot verandering van het mobiliteits- en formatiebeleid. Dit heeft in 2018 
geresulteerd in het uitgaan van een Loopbaanbrief in plaats van een mobiliteitsbrief, waarbij er naast 
mobiliteit tevens gekeken wordt naar ambities en talenten van personeel. De aanpassing van deze 
brief, heeft plaats gevonden mede door de inbreng van directie en personeel. 
In 2018 is er een start gemaakt met het formuleren van nieuw beleid voor de startende leraar bij 
Meerwerf. Er zal in dit kader de eerste helft van 2019 een pilotversie gaan draaien met betrekking tot 
beoordeling en begeleiding van de starters. 
Begin 2019 zal er tevens nieuw beleid gemaakt worden met betrekking tot werving en selectie. 
 
De ontschotting van de geldstromen biedt mogelijkheden. Zo wordt ontstaan meer mogelijkheden om 
de inzet van geld te koppelenaan de organisatiedoelen. We doen dit nog maar sporadisch. Hier zou 
een volgende stap gezet kunnen worden. Daarnaast hebben we gezien dat door de ontschotting te 
weinig budget bewaking bestaat. Met de invoer van Afas als financieel systeem wordt dit onderwerp in 
2019 expliciet opgepakt. 
 
 
Ø Onderwijsinhoudelijk 
 
Ambitie 
Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is de kerntaak van onze organisatie. Al onze scholen 
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voldoen aan de basiseisen van de onderwijsinspectie. De kwaliteit van ons onderwijs vormt een 
essentieel en cyclisch onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. De directeuren worden daarbij extern 
ondersteund. Er is een grote mate van tevredenheid bij de directeuren over het werken met dit 
systeem. Iedere school geeft het onderwijs vorm vanuit haar eigen profilering en conceptuele keuzes 
en door alle scholen zal dit op een eigentijdse wijze gebeuren. 
 
 
Resultaat in 2018 
De kwaliteit van ons onderwijs is in de ogen van de onderwijsinspectie in orde. In 2017 heeft 
Meerwerf meegedaan aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze 
veranderde vorm van toezichthouden. Onderzocht is of het schoolbestuur goed zicht heeft 
op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor schoolverbetering. Ook 
is er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst goed onderwijs 
te kunnen verzorgen. 
Het rapport dat wij op basis van het inspectieonderzoek hebben ontvangen, stemt tot tevredenheid. 
De inspectie concludeert dat onze kwaliteitszorg en de kwaliteit van ons onderwijs van voldoende 
niveau is. Op enkele onderdelen scoren wij zelfs een goed. Financieel gezien is Meerwerf gezond. 
 
De in 2018 aangestelde bestuurder en de kwartiermaker (eerste beleidsmedewerker) Onderwijs en 
Kwaliteit hebben in september het initiatief genomen de inspectie uit te nodigen voor een zogenaamd 
bestuursgesprek. De inspectie heeft dit gehonoreerd. In het gesprek is nogmaals bevestigd dat de het 
onderwijs goed op orde is. Alle scholen vallen onder het basisarrangement van de inspectie met dien 
verstande dat een van de scholen, teweten de Tuindorp –Thijsse school, met betrekking tot de 
eindopbrengsten twee jaar achtereen een onvoldoende resultaat heeft gescoord. Het bestuur 
onderkent dit risico en heeft acties uitgezet om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden 
genomen die moeten leiden tot een voldoende resultaat in 2019.  
 
Iedere school beschikt over een (trend)analyse van de M en de E toetsen en rapporteert daarover aan 
de bestuurder. Ditzelfde geldt ook voor de eindopbrengsten van groep 8. De ontwikkeling van ons 
Kwaliteitszorgsysteem verloopt volgens planning.  
 
De visie op Passend Onderwijs ligt vast; alle scholen beschikken over een ondersteuningsprofiel. De 
banden met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs zijn goed. Meerwerf participeert 
bestuurlijk in het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband. Alle scholen maken deel uit van 
de scholengroepen binnen dit verband. Alle scholen voldoen aan de eisen, die gesteld worden aan de 
sociaal emotionele ontwikkeling. 
 
 
Ø Kwaliteit en zelfevaluatie: 
 
Ambitie 
Al eerder is aangegeven dat cyclische kwaliteitsontwikkeling plaatsvindt aan de hand van ons 
kwaliteitszorgsysteem (WMK). Dit tot grote tevredenheid van alle betrokkenen. De resultaten van de 
methode onafhankelijke toetsen worden geanalyseerd met behulp van de overzichten vanuit 
ParnasSys. Tevens worden de kwaliteitskaarten en vragenlijsten op geplande onderdelen uitgevoerd. 
  
 
Resultaat in 2018 
De inzet van WMK-kaarten gebeurt volgens de kwaliteitscyclus (Plan, Do, Check, Act). In 2018 zijn er 
– in het kader van ondersteuning en scholing - drie bijeenkomsten geweest met de directeuren en een 
externe begeleider. In deze bijeenkomsten is onder meer het bewerken van de vragenlijsten omtrent 
klassenmanagement en de actieve en zelfstandige rol van leerlingen aan de orde geweest. Deze 
kaarten zijn op teamniveau op de scholen uitgewerkt.  
Op managementteam niveau wordt in het lopende schooljaar de kaart handelingsgericht werken op 
school bewerkt. Verder komen, m.b.v. de Quickscan, in het lopende schooljaar nog aan de orde: 
handelingsgericht werken in de groep; rekenen en wiskunde; automatiseren rekenen en wiskunde; 
opbrengstgericht werken rekenen en wiskunde; 21st Century Skills en de best presterende leerlingen 
(talentontwikkeling). 
Ter voorbereiding van de visie op actief burgerschap & sociale cohesie is een format opgesteld, dat 
door de scholen ingevuld wordt. 
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De bestuurder heeft de beoordeling van directeuren aan de hand van de scoringslijsten in WMK 
uitgewerkt en afgehandeld. Tevens zijn, net als eerdere jaren, door de bestuurder schoolbezoeken 
afgelegd en heeft het kwaliteitsgesprek plaatsgevonden. De eerste bezoeken stonden in het teken van 
kennismaking met de scholen en de nieuwe bestuurder. Het tweede schoolbezoek was inhoudelijk 
gericht op kwaliteitszorg en het werken aan opbrengsten. Voorkomend uit het kwaliteitsgesprek is met 
elke directeur een managementcontract afgesloten. Dit managment contract wordt halverwege het 
schooljaar besproken op voortgang. Aan het einde van het schooljaar vindt beoordeling plaats. 

 
 
Ø Materieel beleid 
 
Ambitie 
In het strategisch beleidsplan worden de risico’s bij een krimpsituaties beschreven. Meerwerf kent de 
laatste twee jaar groei. Een goede planning & controlcyclus maakt het mogelijk om tijdig 
ontwikkelingen te signaleren en daarop te anticiperen.  
 
Resultaat in 2018 
De uitputting van de budgetten wordt maandelijks gemonitord en eenmaal per kwartaal verwerkt in 
een kwartaalrapportage. We zien dat niet alle scholen binnen hun budget blijven. Als geheel hebben 
de Meerwerfscholen meer uitgegeven aan materiele zaken dan hun budget toeliet. Een van de 
oorzaken is dat de directeuren onvoldoende zicht hebben op de uitputting van hun budgetten. In 2019 
wordt Afas als betalingssysteem ingevoerd. Daar in zullen ook de budgetten en de uitputting er van 
zichtbaar zijn. Er zal dan ook beleid worden opgesteld ten aanzien van bewaking en overschreiding 
van deze budgetten. 
In het financieel jaarverslag wordt dieper op ingegaan op de uitputting. In 2018 zijn door een aantal 
scholen de werkdrukgelden gebruikt om extra investeringen te doen in laptops en ICT midellen. De 
schooldirecteuren bespreken in die situaties met de controler de afschrijving. 
 
Ook in 2018 is het aantal leerlingen bij Meerwerf gegroeid. Om de scholen de T-bekostiging mogelijk 
te maken heeft het bestuur een voorfinanciering gedaan aan de scholen. 
 
 
Ø PR en marketing 
 
Ambitie 
Wij willen aan de buitenwereld tonen wie wij zijn en waar wij voor staan. Over het algemeen zijn onze 
scholen actief in het uiten van positieve resultaten. We vinden het belangrijk om niet te werken aan 
‘plaate PR’ maar juist onze naamsbekendheid te vergroten in combinatie met het betekenisvolle werk 
dat op onze scholen plaatsvindt. Meerwerf profileert zich als één organisatie met tien unieke scholen. 
 
 
Resultaat in 2018 
In 2018 zijn een aantal grote initiatieven ontwikkeld waarmee Meerwerf zich in relatie met ons 
onderwijs en het betekenisvolle werk op de scholen heeft laten zien, te weten: 
 

- De ontwikkeling van een eigen magazine. Hierin stellen de scholen zich voor en is te lezen 
welke indentiteit zij hebben. Tevens is te lezen waar Meerwerf als organisatie voor staat. Het 
magazine is uitgegeven in drukvorm en is digitaal te lezen via onze website. 
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- Meerwerf heeft een facebook campagne uit gezet om 
de visie en werkwijze van de organisatie en onze 
unieke scholen binnen de Helderse gemeenschap 
onder de aandacht te brengen. Gekozen is voor het 
platform van Facebook, omdat vanuit de adviesen van 
ons communicatie bureau is aangegeven dat een groot 
deel van onze ouders en potentiele ouders dit platform 
bezoek. In de evaluatie is duidelijkgeworden dat er 
inderdaad een grote groep mensen is bereikt. 
 

- In het kader van de ontwikkeling van nieuw strategisch 
beleid is een Partnerdag gehouden. Op deze dag 
hebben externe partners onze kennis van de omgeving 
verrijkt en geholpen relevant onderwijsbeleid te maken 
voor Den Helder. Op deze dag is tevens geinvesteerd in 
de relatie met onze partners. 
 

- De populariteit van Meerwerscholen is ook in 2018 toegenomen. Ook dit jaar kozen meer 
ouders ouders voor onze scholen. We zien dit terug in een stijgend aantal leerlingen en een 
groeiend marktaandeel (zie tabel marktaandeel). 

 
 

Ø Huisvestingsbeleid 
 
Er is gekozen een stuk leegstand binnen onze scholen op te lossen middels de verhuizing van Villa 
Kakelbont naar het gebouw van Tuindorp. Hierdoor is een kleine SOED (scholen onder een dak) 
ontstaan met Villa Kakelbont en de Tuindorpschool. De financiering is gedaan middels een 
huisvestingsaanvraag bij de gemeente. 
Vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) zijn volgens planning onderhoudswerkzaamheden op 
onze scholen uitgevoerd. Daar waar aanpassingen en verbouwinngen zijn uitgevoerd zijn duurzame 
keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van LED-lampen en isolatie. 
 
 
 
Ø Financieel beleid 
 
Op het gebied van de financien is 2017 afgesloten met een klein positief resultaat. Voor 2018 is 
geconstateerd dat we dit boekjaar met een negatief resultaat van E 300.000 afsluiten. Hierdoor is de 
afgelopen jaren ongeveer twee en een half miljoen euro uit ons eigen vermogen gebruikt. Gezien de 
grote omvang van het eigen vermogen was dit ook mogelijk en gedeeltelijk ook wenselijk. Het bestuur 
vind het niet wenselijk dat het weerstandsvermogen (onderdeel van het eigenvermogen) verder daalt. 
In 2018 is geconstateerd dat eerdere jaren investeringen zijn gedaan gericht op het verkleinen van de 
groepen en de inzet van extra personeel. Omdat dit deels is gedaan uit incidenteel geld 
(eigenvermogen en bestuursexpoitatie) zal hier de aankomende jaren niet meer voor gekozen 
worden. Wel zal het bestuur blijven investeren om de scholen de financiele middelen te verschaffen 
om het werkelijke aantal kinderen op school te bekostigen. Dit gaat middels een voorfinanciering, het 
betuur ontvangt dit in latere jaren terug middels de Rijksbijdrage. 
 
 
 
De volgende voornemens zullen in 2019 gerealiseerd worden: 
 
Ø Organisatie 
 
• Voortzetten transitie directieberaad, inclusief herinrichting overlegstructuur, bovenschools 

taakbeleid en professionele cultuur. 
• Herijkking van het bestuursbureau, gericht op het versterken van de organisatie. 
• Afronden en vastleggen van het Koersplan. 
• Afronden en vastleggen van het Strategisch Beleisplan. 

Marktaaneel 1.10.2018

Meerwerf 1560 37,50% 1,6
Sarkon 1108 26,60% -1,9
Kopwerk 1201 28,90% 0,1
Anders 289 6,90% 0,1

4158 100%

Marktaaneel 1.10.2017

Meerwerf 1490 35,90%
Sarkon 1183 28,50%
Kopwerk 1195 28,80%
Anders 281 6,80%

4149 100%
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• Starten met realiseren van de eerste doelstellingen uit het nieuwe beleidsplan. 
• Opstellen en gebruiken van een beleidsmonitor, waarin de voortgang van onze organisatiedoelen 

zichtbaar is. 
 

 
Ø Personeel 
 
• In 2019 zal onverminderd ingezet worden op de verdere professionalisering van het personeel.  
• Behoud van ons personeel en werving van nieuw personeel. 
• Leerkrachten motiveren te werken binnen de doelstellingen van het SBP 2024. Er is een innovatie 

budget beschikbaar om kennis op te bouwen en te delen, experiment te doen, lef te tonen en 
ondernemerschap te faciliteren. 

• Het functiehuis wordt geactualiseerd. 
 

 
Ø Onderwijsinhoudelijk 
 
In 2019 zal ingezet worden op: 
• het evalueren en onderhouden van de ondersteuningsprofielen; 
• het eigen schoolprofiel is geïmplementeerd en zichtbaar, merkbaar en voelbaar binnen de school; 
• uitwerken van de doelen SBP 2014. 
• Starten met een beleidsmonitor. 

 
 

Ø PR en marketing 
 
• Meerwerf treedt naar buiten met het nieuwe beleidsplan in de campagne ‘De toekomst begint 

in onze klas’. Het Koersplan wordt gelanceerd. 
• Er wordt een communicatieplatvorm gelanceerd om te laten zien hoe wij werken om onze 

beleidsvoornemens zichtbaar en voelbaar te maken. 
• De websites worden vernieuwd. 

 
 
Ø Huisvesting 
 

• In 2019 wordt het onderhoudplan geactualiseerd en uitgevoerd. 
• Er wordt een investering gedaan in De Dijk. Vanuit de MOP is deze school aan de beurt voor 

groot onderhoud. Dit wordt gecombineerd met een samenwerking met de kinderopvang. Voor 
de Dijk wordt het budget van 2019 gebruikt en van 2020 voorgefinancieerd. 

 
 

Ø Financieel beleid 
 

• Invoer Afas als betalingssysteem en voor bewaking uitputting budgetten. 
• Uibreiden uitputtingsmonitor ERD en declaratie FV. 
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Hoofdstuk 3 - Onderwijsresultaten 
 
Bij Meerwerf Basisscholen wordt breed onderkend dat het hebben van hoge verwachtingen van 
leerlingen een van de voorwaarden is voor het leveren van goede leerprestaties. Opbrengstgericht en 
handelingsgericht werken is een leidend principe binnen onze scholen. Zonder een beoogde 
opbrengst geen goed onderwijsleerresultaat! In het formuleren en uitdragen van de beoogde 
opbrengst door de leraar ligt een belangrijke start voor goede leerprestaties en goede 
onderwijsopbrengsten. De beoogde opbrengst moet zowel ambitieus als haalbaar zijn.  Naast deze 
focus op resultaten, richten onze scholen zich ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
en wordt burgerschapsvorming uitgewerkt. 
 
Het hebben van hoge ambities is niet alleen belangrijk in het onderwijsleerproces; het is van belang in 
alle aspecten van onze organisatie en haar medewerkers: leraren, leraressen, onderwijsassistenten, 
scholen, directeuren en andere medewerkers. We leren steeds beter ten opzichte van elkaar hoge 
verwachtingen te hebben en deze uit te spreken. Het is van groot belang dat het hebben en tonen van 
hoge verwachtingen leidend is voor elke medewerker in het contact met anderen. Groei, ontwikkeling 
en kwaliteit worden daardoor bevorderd. 
 
Als gevolg van het onderwijsleerproces in de scholen: 
a. zijn leerlingen goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Hun mogelijkheden zijn verbreed. Zij 

kunnen in cognitief en sociaal opzicht succesvol starten in de nieuwe school. De landelijke 
kerndoelen zijn hierbij richtinggevend. 

b. behalen leerlingen goede resultaten. Deze resultaten worden gemeten en/of in beeld gebracht 
gerelateerd aan hun eigen ontwikkeling en ontwikkelingspotentie. 

 
Deze resultaten betreffen de volgende aspecten: 
• enthousiasme om te leren 
• verwoorden van gevoelens, ideeën en meningen 
• verantwoordelijkheid nemen voor het welbevinden van de ander in relaties 
• verantwoordelijkheid tonen voor de fysieke omgeving 
• respectvolle omgang met andersdenkenden en groepen met een andere culturele achtergrond 
• vaardig kunnen omgaan met maatschappelijke rollen, zoals klasgenoot, familielid, consument en 

verenigingslid 
• kritisch luisteren en lezen (bijvoorbeeld bronnen kunnen vergelijken op tv, in boeken, internet) 
• leerlingen bezitten vaardigheden die hen in staat stellen goed te functioneren binnen het 

verwachtingspatroon dat aan de leeftijdsgroep mag worden gesteld 
 
Ieder jaar voert de bestuurder een ‘kwaliteitsgesprek’ met ieder schooldirecteur. Bovenstaande 
aspecten spelen een belangrijke rol in deze gesprekken. Prestatieafspraken hierover worden 
vastgelegd in een managementcontract. 
 
 

3.1 - Eindopbrengsten 2018 - 2019 
 
Onze uitgangspunten zijn: 
• De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau 

dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  
• De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het 

niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  
• De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het 

niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  
 
Het afgelopen jaar hebben drie scholen gebruik gemaakt van de IEP-toets  en vijf van de CITO-
eindtoets 
 
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de afgelopen 3 jaar. 
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Voor acht van de negen scholen (zelfstandige onderzoeklocaties) geldt, dat de eindresultaten 
voldoende zijn. De eindopbrengsten van Villa Kakelbont ( Nieuwkomers - school) worden door de 
inspectie op een andere wijze beoordeeld dan middels de landelijke eindtoets.  
Voor de Tuindorp – Thijsse school geldt dat de resultaten voor het tweede jaar achtereen 
onvoldoende zijn. Dit brengt risico met zich mee. De directies van de locaties hebben een plan van 
aanpak opgesteld dat moet leiden tot een positief resultaaat in 2019.  
 
Iedere school slaagt er in een analyse bij de behaalde resultaten op te stellen. De resultaten worden 
per domein benoemd: taalverzorging, lezen en rekenen. Fluctuaties bij de resultaten worden per 
domein geanalyseerd en benoemd. De resultaten van de eindtoets groep 8 worden samen met de 
resultaten van de midden- en eindtoetsen in de overige groepen, aan het begin van het schooljaar in 
de schoolteams besproken. In het kwaliteitsgesprek dat de bestuurder jaarlijks met de directeur voert, 
komen deze resultaten aan de orde. Indien gewenst worden prestatieafspraken op dit gebied in het 
Managementcontract opgenomen. 
 
Te constateren valt, dat de kwaliteit van de schoolanalyses over het algemeen groeit. Toch is er 
sprake van een zekere mate van diversiteit. De ene school slaagt er beter in dan de andere om 
diepgang in de analyses aan te brengen en daaraan adequate ingrepen te koppelen. Deze 
verbeterslag blijft een continu aandachtspunt binnen Meerwerf. 
 
 

3.2 - Tussenopbrengsten 
 
Naast de toetsen die bij de diverse methoden horen, monitoren alle scholen de opbrengsten van de 
leerresultaten tweemaal per jaar aan de hand van methode-onafhankelijke toetsen: de zgn. M(idden) 
en E (eind) toetsen. Daarnaast voert elke school aan het eind van groep 8 de wettelijk verplichte 
eindtoets uit. 
Op basis van de resultaten van de M- en E-toetsen stelt iedere school een trendanalyse op, waarin 
geanalyseerd wordt in hoeverre het – door de school geformuleerde – ambitieniveau2 gehaald wordt. 
Dit ambitieniveau is ambitieus, maar wel realistisch geformuleerd. De trendanalyse stelt de directeur 
van de school in staat om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren en daarover in gesprek te gaan 
met de leraren. Met behulp van een samenvatting van de trendanalyse legt de directeur 
verantwoording af naar de bestuurder. De samenvatting en de trendanalyse vormen een onderdeel 
van het kwaliteitsgesprek dat de bestuurder met elke directeur houdt. Indien gewenst worden in het 
managementcontract prestatieafspraken gemaakt over eventuele verbeteracties en de gewenste 
doelen daarbij. 
 
Onderdelen, die bij de M en E toetsen aan de orde komen: 
• Rekenen en wiskunde 
• Hoofdrekenen 
• Technisch lezen 
• Spelling 
• Begrijpend lezen 
                                                
2 Tot voor kort stelde de inspectie de normering vast, dit is echter door de inspectie losgelaten. Iedere school dient het eigen 
ambitieniveau aan te geven. 

1  oktober 2018 - Overzicht eindopbrengsten Meerwerf scholen.

School Brin nr Eindtoets 2018 2017 2016 Inspectie Arr. Bijz.
De Dijk 14DS IEP 84 77 6-2-2012 B
Duynvaerder 15RP CITO 532 528,3 12-8-2015 B
De Kluft 13XF CITO 539,2 538 538 28-5-2015 B
Prinses Margriet 13PV CITO 537,1 543,2 534 15-6-2015 B
Thorbecke 14XL IEP 82 72 83 24-3-2016 B
Tuindorp-Thijsse 14LQ CITO 519,8 533,3 538 5-6-2014 B W
t Tuselant 13XF CITO 535,8 535,1 535 15-6-2015 B
Villa Kakelbont 14LQ anders 13-7-2017 B
De Vloedlijn 15UA IEP 87,3 83 74 30-10-2014 B
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• Woordenschat 
• Sociale vorming (facultatief) 
 
In januari zijn de M-toetsen afgenomen. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de analyses 
– en dan met name de samenvattingen – laten zien, dat de directeuren steeds beter in staat zijn de 
resultaten van het onderwijs van hun school te monitoren, te analyseren en op basis daar van 
effectieve maatregelen te nemen. In het geheel genomen geven de resultaten van de M-toetsen een 
positief beeld. Daar waar de resultaten achterblijven ten opzichte van de gestelde ambitieniveaus 
weet men over het algemeen een oorzaak aan te wijzen en effectieve plannen van aanpak te 
formuleren. 
 
Hieronder een voorbeeld van een trendanalyse bij een van onze scholen, bij het onderdeel spelling in 
groep 3 t/m. 8 

 

 

3.3 - Uitstroom naar voortgezet onderwijs  
 
Jaarlijks worden de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs (VO) gemonitord. Deze 
uitstroomgegevens zijn een indicator bij ons kwaliteitsbeleid: in hoeverre slagen wij er in om het 
optimale uit onze leerlingen te halen en er voor te zorgen dat zij op de juiste plek in het VO terecht 
komen. 
 
 

           gemiddelde 
  2018 2017 2016 2015 2014 over 5 jaar 
VWO 34 20,0 % 20 11,83% 27 15,08% 30 14,4% 15 8,4% 13,9 % 
Havo 43 25,2 % 37 21,89% 45 25,14% 46 22,1% 40 22,3% 23,3 %  
Mavo 34 20,0 % 33 19,53% 48 26,82% 60 28,8% 45 25,1% 24,1 % 
VMBO/Kader beroepsgericht 34 20,0 % 44 26,04% 36 20,11% 35 16,8% 28 15,6% 19,7 % 
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VMBO/Basis beroepsgericht 16 9,3 % 32 18,93% 21 11,73% 30 14,4% 40 22,3% 15,3 % 
Praktijkonderwijs 4 2,6 % 3 1,78% 1 0,56% 4 1,9% 10 5,6% 2,5 % 
Internationale Schakelklas 5 2,9 % 0 0,00% 1 0,56% 0 0,0% 1 0,6% 0,9 % 
Anders 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,4% 0 0,0% 0,3 % 
Totaal 170 100,0 % 169 100,00% 179 100,00% 208 100,0% 179 100,0% 100,0%  

 
 
In vergelijking met de gemiddelde resultaten van de afgelopen vijf jaar, kan de conclusie worden 
getrokken, dat het uitstroompercentage naar het VWO behoorlijk is gestegen; De uitstroom naar de 
Mavo is gedaald; met name het uitstroompercentage naar het VMBO/Basis  beroepsgericht ligt dit jaar 
beduidendlager dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar. 
 
We hebben geconcludeerd dat de uitstroompercentages naar de verschillende vormen van VO aan de 
verwachtingen voldoen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van de 
schoolpopulatie; het leerlingvolgsysteem van de school en de intelligentiecijfers, zoals die jaarlijks via 
de NIO-test in groep 7 worden vastgesteld. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van de gegevens 
die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) bekend zijn gemaakt over de 
doorstroom en succeskansen van onze leerlingen.  
 
 

3.4 – Onderwijsinspectie en Meerwerf 
 
De manier waarop de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs houdt is veranderd. Officieel is  
deze verandering ingegaan op 1 augustus 2017, maar daarvoor heeft een zeventigtal schoolbesturen 
in Nederland deelgenomen aan een pilot van de inspectie om ervaring op te doen met deze 
veranderde vorm van toezichthouden. Meerwerf was een van deze schoolbesturen. In de nieuwe 
opzet richt de inspectie zich in eerste instantie op het schoolbestuur. Onderzocht is of het 
schoolbestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en hoe het zorgt voor 
schoolverbetering. Ook is er onderzocht of het bestuur voldoende geld heeft om ook in de toekomst 
goed onderwijs te kunnen verzorgen. Dit alles onder het motto ‘Wat gaat er goed’, ‘Wat kan beter’ en 
‘Wat moet er beter’. Ter verificatie van de verantwoording van het schoolbestuur heeft de inspectie op 
twee van onze scholen nader onderzoek gedaan. 
 
 
Voortgang 
Al eerder meldden we dat de in 2018 aangestelde bestuurder en de kwartiermaker Onderwijs en 
Kwaliteit in september  het initiatief genomen hebben de inspectie uit te nodigen voor een zgn. 
bestuursgesprek. De inspectie heeft dit gehonoreerd. In het gesprek is nogmaals bevestigd dat de het 
onderwijs goed op orde is.  
 
De grootste uitdaging vormde het aanbrengen van meer samenhang tussen de doelen uit ons 
Strategisch Beleidsplan (SBP) en de Schoolplannen/Jaarplannen van de scholen. Daarbij diende 
echter wel voldoende ruimte voor de scholen te zijn, om eigen beleid te kunnen realiseren. In 2018 is 
een start gemaakt met gezamenlijk realiseren van een nieuw strategisch beleidsplan 2024. De input 
voor dit plan is o.a.geleverd door het meten en de evaluatie van de eigen kwaliteit van de scholen in 
Werken met Kwaliteitskaarten ( WMK). Inmiddels is een “Koersplan” met streefbeelden in 
voorbereiding. Dit zal uiteindelijk resulteren in een bestuurlijke beleidsplan met 5 streefbeelden die tot 
acties op zowel bestuurlijk als school niveau zullen leiden.  
 
 

3.5 – Managementcontracten 
 
Onze jaarlijkse cyclus van kwaliteitsbezoek, kwaliteitsgesprek en managementcontract heeft ook in 
2018 plaatsgevonden. De bestuurder legt op iedere school een schoolbezoek af en heeft aansluitend 
het kwaliteitsgesprek. Dit jaar zijn twee bezoeken afgelegd. Het eerste ter kennismaking met de 
scholen en de nieuwe bestuurder. Het tweede in het kader van kwaliteitszorg en het werken aan hoge 
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opbrengsten. Naar aanleiding van het kwaliteitsgesprek is met elke directeur een 
managementcontract opgesteld. De doelstellingen hieruit worden tussentijds besproken op de 
voortgang en aan het einde van het jaar beoordeeld. 
 
In het kwaliteitsgesprek dat de bestuurder heeft met de directeur komen de volgende onderdelen aan 
de orde: 
• Nagegaan wordt in hoeverre de prestatieafspraken uit het afgelopen managementcontract 

gehaald zijn. 
• Een terugblik op het schoolbezoek. 
• Relevante ontwikkelingen, waaronder de opbrengsten van de M-toets (zie ‘Tussenopbrengsten’). 
• De verbeterpunten met een hoge prioriteit uit het Schoolplan en de voorgenomen 

kwaliteitsverbetering voor het schooljaar 2017-2018. 
• Eigen inbreng schooldirecteur. 
• Afspraken over de afronding, waar onder de nieuwe prestatieafspraken, door de directeur zelf 

opgesteld in het managementcontract. 
 
Over het algemeen kan worden geconstateerd dat de prestatieafspraken, die in 2017 gemaakt zijn, 
door de directeuren zijn behaald. In een enkel geval, waar dit niet gerealiseerd is, zijn nieuwe 
afspraken gemaakt.  
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Hoofdstuk 4 - Resultaten teldatum 1 oktober 2018 
 
De leerlingtelling van 1 oktober 2018 laat een positief resultaat zien ten aanzien van het aantal 
leerlingen dat op dat moment stond ingeschreven op de Meerwerf basisscholen: in totaal een groei 
van ca. 70 leerlingen. In de krimpregio Den Helder zien we dat als een heel mooi resultaat en als 
beloning van het goede werk dat onze leerkrachten en directeuren dagelijks verrichten. 
 

 
 
We zien dat de groei op de Margrietschool en de Vloedlijn hebben doorgzet. Ook dit jaar komen deze 
scholen hoger uit dan het jaar daarvoor. Dat geldt ook voor de Dijk en de Duynvaerder. De combinatie 
Kluft en ’t Tusselant laat ook groei zien. De grootste groei zit aan de kant van de Kluft. 
Voor Tuindorp – Thijsse – Kakelbont lijkt gorei zichtbaar, echter deze komt voort uit de groei van Villa 
Kakelbont. Na heropening van de AZC locatie De Nieuweweg door COA is het aantal leerlingen weer 
toegenomen. Het leerlingaantal op twee andere scholen blijft zorgelijk. Beide scholen hebben ook in 
2018 veel leerlingen verloren. Voor de Thijsseschool verwachten in 2019 lichte groei. Op de 
Tuindorpschool zien we het aantal stabiliseren. 
 
Op de Thorbecke zien we een lichte daling van het aantal leerlingen. In augustus is het 
ontwikkeltraject richting een ICK onder leiding van een nieuwe directeur begonnen. De ambitie is een 
nieuwe school te bouwen die een rijke aanvulling op het onderwijsspectrum van Den Helder is. 
Hoewel dit niet het doel is verwachten we dat dan ook het aantal leerlingen weer toeneemt. 
 
Met de stijging van het aantal leerlingen bij Meerwerf en de daling van het aantal leerlingen bij de 
andere twee grote schoolbesturen, is het marktaandeelpercentage opnieuw met bijna 2 procentpunt 
toegenomen; een mooi resultaat. 
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Hoofdstuk 5 - De Organisatie 

5.1 – Bestuur en toezicht 
 
Meerwerf is lid van de PO-Raad. De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs van de PO Raad is 
van toepassing op de wijze waarop Meerwerf Basisscholen wordt bestuurd.  
In principe bestaat het bestuur van Meerwerf uit één personn. In de statuten is vastgelegd dat de 
Raad van Toezicht tijdelijk het bestuur kan uitbreidien. Deze situatie is in 2018 aan de orde geweest 
ten tijde van de bestuurswissel. In de periode maart tot juli is de nieuwe bestuurder ingewerkt door de 
zittende bestuurder, waardoor tijdelijk een raad van bestuur met twee bestuurders heeft 
gefunctioneerd. De bestuurder is ingeschaald conform de Bestuurders-CAO (schaal B3). 
De bestuurder vormt het bevoegd gezag van Meerwerf Basisscholen en stelt het beleid van de 
organisatie vast. In voorkomende gevallen laat hij zich daarbij adviseren door het directeurenberaad. 
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd voor welke onderdelen van het beleid de 
bestuurder advies, dan wel instemming van (delen van) de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad dient te vragen. In het afgelopen jaar is dit conform de regelgeving gebeurd. 
Overigens is de GMR regelmatig geïnformeerd over lopende zaken. Elders in dit verslag is een 
uitgebreider verslag over de invulling van medezeggenschap te lezen. 
 

 
 
De bestaande organisatie is in 2018 op een aantal punten veranderd ten opzichte van eerdere jaren: 
 

- Het stafbureau is uitgebreid met een medewerker onderwijs en kwaliteit. In eerste instantie is 
middels een vacature niet de gewenste persoon gevonden, waarna een kwartiermaker is 
aangesteld. Deze, vanuit Stichting Surplus gedetacheerde, medewerker heeft de functie 
onderwijs en kwaleit de gewenste positie binnen de organisatie gegeven en de functie 
inhoudelijk vormgegegev. De verwachting is dat in 2019 een nieuwe medewerker in dienst zal 
treden. 

- Herbeschouwing van de werkzaamheden van de adjunct-directeur van de Kluft-Tusselant heeft 
laten dien dat deze functie in de praktijk werd ingevuld als een locatie-directeur. 

- Na sluiting van het AZC-terrijn de Nieuweweg door COA, bleef onze school voor nieuwkomers 
op een desolaat teriijn achter. Omdat door de sluiting van de gezinslocatieook ook minder 
kinderen kwamen is er voor gekozen de school te verhuizen naar het gebouw van Tuindorp. 
Hierdoor is een stuk leegstand opgelost en is de aansturing van de school overgedragen aan 
de directie van de Tuindorpschool. 

 
Het interne toezicht op de organisatie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT). Daarnaast 
heeft de RvT in 2018 het Jaarverslag 2017 en de Begroting 2019 goedgekeurd. Verder zijn de – 
wettelijk verplichte – overleggen met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
gevoerd en is er eenmaal een overleg met het directeurenberaad gevoerd. In 2017 heeft de RvT de 
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procedure opgestart voor het benoemen van een nieuwe bestuurder. Deze is per 1 maart 2018 in 
dienstgetreden. De zittende bestuurder is per 1 juli uit dienstgetreden. 
In dit Jaarverslag is een uitgebreid Jaarverslag over 2018 van de RvT opgenomen (hoofdstuk 1). 
 
De rol van de Gemeente Den Helder is die van externe toezichthouder. Deze rol komt voort uit de 
wettelijke plicht van de gemeente om toe te zien op voldoende aanbod van openbaar onderwijs 
binnen de gemeentegrenzen. De gemeenteraad heeft als bevoegdheden: het benoemen van de leden 
van de RvT, het goedkeuren van de statuten en het opheffen van openbare scholen. Via de begroting 
en het jaarverslag wordt de gemeente jaarlijks over de ontwikkelingen binnen Meerwerf geïnformeerd. 
Met het gemeentebestuur is vastgelegd dat dit twee maal per jaar via het Periodiek Bestuurlijk Overleg 
(PBO) plaatsvindt. Afgelopen jaar heeft dit plaatsgevonden. Aan de orde zijn geweest: 
• de algemene gang van zaken binnen Meerwerf 
• financiën en bedrijfsvoering 
• IKC-vorming 
• Kennismaking tussen de wethouders van onderwijs (na de verkiezingen vond een 

wethouderwisseling plaats) en nieuwe bestuurder 
• Kennismaking tussen nieuwe wethouder en Raad van Toezicht 
• passend onderwijs 
• Kwaliteits ontwikkeling 
• Huisvestingszaken 
• Dossier de Drooghe Bol 

 
 
De bestuurder wordt ondersteund door beleidsmedewerkers met een totale omvang van ruim 2 fte: 
een medewerker personeelszaken en twee medewerkers administratieve/secretariële taken. Vanaf 
augustus is daar de medewerker onderwijs en kwaliteit bijgekomen. De door deze medewerkers 
verrichte werkzaamheden dienden ongeveer voor 30% ter ondersteuning van de schooldirecteuren. 
De personele en financiële administratie wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Gezien de 
kleinschaligheid van ons bestuurskantoor en om onverantwoorde risico’s uit te sluiten, is met het 
Servicehuis in Alkmaar een overeenkomst aangegaan, waarbij de salarisadministratie bij dit kantoor is 
ondergebracht. De personele administratie wordt grotendeels door het bestuurskantoor uitgevoerd, 
waarbij het Servicehuis als ‘achtervang’ dient bij onverhoopte calamiteiten, zoals langdurige ziekte bij 
medewerkers op het bestuurskantoor. Het merendeel van het personeelsbeleid - waaronder HRM - 
wordt uitgevoerd door de ‘eigen’ beleidsmedewerker personeel. Bij uiterst complexe zaken op dit 
gebied, laten wij ons ondersteunen door een externe senior HRM adviseur. De financiële administratie 
wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. De ‘financial control’ wordt uitgevoerd door een externe 
controller. Deze controller ondersteunt Meerwerf twee dagen per (werk)week op het bestuursbureau. 
Op bouw- en onderhoudskundig terrein werden op contractbasis diensten ingehuurd bij het 
bouwkundig adviesbureau Buro B+ te Uitgeest. 
Op het gebied van arbozorg en ziekteverzuimbegeleiding (bedrijfsartszorg) was sprake van een 
contract met Van Altena & De Jongh, gecertificeerde bedrijfsartsen te Alkmaar. Met betrekking tot de 
ondersteuning van de bedrijfshulpverlening werd gebruik gemaakt van VSK te Den Helder.  
Voor de ondersteuning van de scholen en het bestuurskantoor op het gebied van ICT (infrastructuur 
en in toenemende mate inhoudelijke ondersteuning) maken wij gebruik van de diensten van Educanet. 
In de schoolgebouwen waren op detacheringsbasis algemeen medewerkers van Noorderkwartier NV 
werkzaam. Zij voerden conciërgetaken uit waaronder schoonmaakwerkzaamheden en toezichttaken in 
het kader van sociale veiligheid. Het bestuurskantoor werd schoon gehouden door medewerkers van 
Witkamp. 
 
Meerwerf Basisscholen was voor de collectieve belangenbehartiging aangesloten bij zowel de 
besturenorganisatie VOS/Abb te Woerden als de branche-organisatie PO-Raad te Den Haag. Tevens 
zijn we lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). 
 
 
Politiek en maatschappelijke verantwoording 
 
Stichting Meerwerf verzorgd het openbaar onderwijs in de gemeente Den Helder. Wij doen dit in 
opdracht van diezelfde gemeente. Om die reden bestaat een bijzondere relatie tussen Meerwerf en de 
gemeenteraad. De gemeente is als externe toezichthouder betrokken bij ons beleid en bij de 
benoeming van de toezichthouders. 
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Twee maal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen de bestuurder en de wethouder onderwijs. In 
dit gesprek verantwoordt Meerwerf zich naar het gemeentebestuur toe. Daarnaast verantwoordt het 
bestuur van Meerwref zich naar diezelfde raad middels het jaarverslag. 
 
Wij zien het als een belangrijke opdracht onderwijs te verzorgen dat past bij de kinderen die opgroeien 
in Den Helder. Om die reden staan wij in constante dialoog met onze omgeving. In 2018 hebben we 
dat op bijzondere wijze gedaan in het proces naar een nieuw strategisch beleidsplan. Wij hebben 
hiervoor expliciet onze partners uit de stad bevraagd, zodat voor ons goed duidelijk is: 
 

- Wat de context Den Helder specifiek maakt voor het opgroeien van onze leerlingen, bekeken 
vanuit de ogen van de partners op hun deskundige gebied. 

- Wat dit betekent voor het onderwijs dat wij op onze scholen geven, en 
- Hoe wij samen kunnen optrekken bij het realiseren van de doelen die we op de verschillende 

domeinen samen hebben. 

Vanuit diverse organisaties voor opvoeding, zorg, hulpverlening, kinderopvang, politie, marine, haven, 
woningbouw, cultuur, sport, wijkverenigingen, etc. is bijgedragen aan een uitgebreide 
omgevingsanalyse. 
 
Meerwerf probeert tevens aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen die binnen de regio 
gelden. Zo zien wij in onze stad een bijzondere plek voor de technieksector en de begeleiding van 
nieuwkomers. Met onze partners uit onderwijs en bedrijfsleven maken we afspraken over 
techniekonderwijs, gericht op een goede afstemming van onderwijs doelen en arbeidsmarktbehoefte. 
Met onze internationale school Villa Kakelbont verzorgen wij onderwijs aan leerlingen die nieuw in 
Nederland zijn en leerlingen waarvan de ouders een asielaanvraag hebben gedaan. 
 

5.2 - De scholen 
 
Meerwerf Basisscholen Den Helder bestond in het verslagjaar uit zeven brinnummers, verdeeld over 
tien onderwijslocaties, die alle onder leiding stonden van een directeur of een adjunct-directeur / 
locatieleider. De scholen hadden een grote mate van professionele ruimte met betrekking tot de 
‘vertaling’ van het beleid op organisatieniveau naar het beleid op schoolniveau, zolang dit leidde tot 
een goede kwaliteit van het onderwijs en goede onderwijsopbrengsten. De noodzaak om in 
gezamenlijkheid de kwaliteit van het onderwijs te monitoren, te bewaken en verder te ontwikkelen, 
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en als school middenin de 
samenleving (buurt, wijk) te staan op basis van de openbare identiteit van de scholen vormden 
toegevoegde waarden. 
Onze schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat zij niet alleen onderwijskundig 
leider zijn, maar ook operationeel werkgever. We gaan uit van de professionele rol van alle 
medewerkers. Zij krijgen de ruimte geboden om met betrekking tot het onderwijs hoge kwaliteit te 
realiseren en met betrekking tot de verdere ontwikkeling van organisatie en scholen 
verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij worden verantwoordelijkheden in principe zo laag mogelijk in 
de organisatie neergelegd. Op basis van de gewenste professionele samenwerkingscultuur legden de 
schooldirecteuren op eigen initiatief en desgevraagd verticaal en horizontaal verantwoording af. Als 
gevolg hiervan beschikken de scholen onder meer over een eigen schoolprofiel waarmee recht werd 
gedaan aan zowel de gezamenlijke waarden als aan de specifieke inzichten, cultuur en 
onderwijsbehoeften van elk schoolteam en de leerlingen.  
 
Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 zijn een aantal directiewissellinge geweest. Een directeur 
ging met (vroeg)pensioen. Het bestuur vind het belangrijk dat op elk brinnummer een directeur 
aanwezig is. Door krapte op de markt is dit in de tweede helft niet gelukt voor het brinnummer 14LQ. 
Wel is hier met andere Meerwerf directeuren eengoede directieinvulling gemaakt. 
 
Binnen Meerwerf zijn tien scholen op zeven brinnummers: 
 
1. De Dijk, Heiligharn 424, Den Helder (brinnummer 14DS) 
Directeur: de heer J.M. Tromp 
Plaatsvervangend directeur: mevrouw A. Campfens 
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2. De Duynvaerder, IJsselmeerstraat 90, Den Helder (brinnummer 15RP) 
Directeur: mevrouw D. Avis, vanaf 1 augustus 2018 mevrouw A. Selhorst. 
Plaatsvervangend directeur: 
 
Villa Kakelbont, Nieuweweg 3, Den Helder (brinnummer 15RP) 
Directeur: mevrouw D. Avis. Vanaf 1 augustus 2018: mevrouw W. Pompert. 
 
3. De Kluft, Javastraat 23, Den Helder (brinnummer 13XF) 
Directeur: mevrouw K. van Loenen 
adjunct-directeur: mevrouw A. Hoogschagen  
t Tuselant, Duinroosstraat 2, Den Helder (brinnummer 13XF) 
Directeur: mevrouw K. van Loenen 
Locatie-directeur: mevrouw A. Hoogschagen  
 
4. De Prinses Margrietschool, Wethouder W. de Boerstraat 8, Julianadorp (brinnummer 13PV)  
en dependance De Stek, Middelzand 3502 Julianadorp 
Directeur: de heer J. van Zandwijk 
Plaatsvervangend directeur: mevrouw E. van der Plas 
 
5. De Vloedlijn, Drooghe Bol 1005, Julianadorp (brinnummer 15UA) 
Directeur: mevrouw W. Wijnants 
Adjunct-directeur: mevrouw A. Selhorst (tot 31 juli 2018). 
 
6. De Thorbeckeschool, Californiëstraat 48, Den Helder (brinnummer 14XL) 
Directeur: de heer F.A. Slort. Vanaf 1 augustus 2018 mevrouw D. Avis. 
 
7.De Tuindorpschool, Brakkeveldweg 51, Den Helder (brinnummer 14LQ) 
Directeur: mevrouw W. Pompert 
Plaatsvervangend directeur: mevrouw M. Verbiest 
 
De Dr. Jac. P. Thijsseschool, Stakman Bossestraat 39, Den Helder (brinnummer 14LQ) 
Directeur: mevrouw W. Pompert. Vanaf 1 augustus de heer M. Tromp interim-directeur. 
Plaatsvervangend directeur: mevrouw M. Verbiest. Vanaf 1 augustus 2018 mevrouw W. Daphorm 
locatie-leider. 
 
Op het gebied van leerlingbegeleiding en onderwijsadvisering werd gebruik gemaakt van 
verschillende externe organisaties waaronder de Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West te 
Alkmaar/Hoorn en De Activiteit te Alkmaar. 
 
Via www.meerwerf.nl waren de websites van de afzonderlijke scholen te benaderen. 

 

5.3 - Personeel 
 
Op 1 oktober van het verslagjaar waren 161 personeelsleden aan onze organisatie verbonden. Het 
ging om de volgende functiecategorieën met een globale aanduiding van aantallen en omvang (zie 
formatieplan). 
 

  2018 2017 

functie aantal  in fte aantal  in fte 
  personeelsleden   personeelsleden   

     

          
          
Bestuurder 1 1,0 1 1,0 
Directeuren 8 6,7 7 6,5 
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Adjunct-directeuren 1 0,9 2 1,9 
Leraren, waaronder intern 
begeleiders 114 92,3 124 99,0 

Administratief personeel 6 4,8 6 4,8 
Beleidsmatig ondersteunend 
personeel 1 0,8 1 0,8 

Onderwijsassistenten 17 8,7 9 6,6 
Inleenpersoneel 13 10,0 13 10,0 
     

Totaal 161 125,2 163 130,6 
 
 
De GGL (Gemiddelde Gewogen Leeftijd) is in het verslagjaar nagenoeg stabiel gebleven: van 40,49 in 
2017 naar 40,81 in 2018. De landelijke GGL lag op 1 oktober 2017 op 39,92. Onze GGL ligt dus iets 
hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 
De leidinggevenden stimuleerden de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Na- en 
bijscholing en verdere professionalisering is voor onze personeelsleden in verband met de 
employability van onze werknemers en de kwaliteit van het onderwijs van groot belang.  
De directeuren voerden met de medewerkers op ontwikkeling gerichte gesprekken (cyclus 
doelstellingengesprek – voortgangsgesprek – beoordelingsgesprek) en op functioneren gerichte 
gesprekken (functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek) conform het vastgestelde beleid. 
 
In het kader van eigenaarschap en de nieuwe CAO PO worden de medewerkers 
medeverantwoordelijk voor onder andere de inzet van gelden om de werkdruk te verlagen en hebben 
zij straks invloed op de verdeling van de uren en de inzet hiervan met betrekking tot hun eigen functie. 
Daarnaast zijn de vernieuwde functieomschrijvingen voor leraren mede tot stand gekomen door de 
functiegroep zelf. Deze functieomschrijvingen hebben als resultaat dat ze voldoen aan de eisen en 
competenties die nodig zijn in relatie tot het huidige onderwijs. Dit heeft er mede toe geleid dat de 
salarissen hier tevens op zijn aangepast  en hebben geleid tot de nieuwe leraren schalen L10 en L11. 
 
 
Beleid ten aanzien van eigenwachtgelders 
 
Maatschappelijk zien we een oplopend tekort aan personeel werkend in het onderwijs. In de 
eersplaats signaleren wij een leraren tekort. Daarnaast zien wij ook een krapte ontstaan voor 
leidinggevenden. Ook bij Meerwerf zien we deze tendens terug. Dit maakt dat het aantal mensen dat 
voor ontslag in aanmerking komt beperkt is. 
Mocht het echter wel zo zijn dat medewerkers van Meerwerf uit dienst treden dan wordt gehandeld 
volgens de regels die het Participatiefonds hiervoor aan ons voorschrijft. Vacatures die ontstaan 
worden als eerste aan onze eigen wachtgelders aangeboden.  
In 2018 zijn drie werknemers uitdienst getreden die een uitkering hebben aangevraagd. In al deze 
gevallen is in overleg met het Participatiefonds gehandeld. De verwachting is dat de uitkeringen van 
deze personen niet ten laste van onze organisatie zullen vallen. 
 
 
Beleid ten aanzien van ontslaguitkeringen 
 
Wanneer medewerkers voor ontslag in aanmerking komen vindt afstemming met het Participatiefonds 
(PF) en het UWV plaatst. Vanuit het PF volgt de zogenaamde ‘instroomtoets’ waarmee de grond van 
ontslag wordt getoetst. Wanneer de uitkomst van deze toets laat zien dat Meerwerf zich voldoende 
heeft ingespannen en het ontslag onvermeidbaar was, dan komen de uitkeringskosten die 
voortvloeien uit het ontslag ten laste van het PF.  
In 2018 is in al onze casussen waarvoor de toets is uitgevoerd gebleken dat Meerwerf juist heeft 
gehandeld. Voor drie mensen is op deze wijze afscheid genomen. 
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5.3 - Werkdrukgelden 
 
Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord. Het 
ministerie heeft voor elke leerling 155 euro ter beschikking gesteld (peildatum: 1 oktober 2017). De 
aankomende jaren kan dit bedrag oplopen tot 285 euro per leerling. Hiervoor wordt door het ministerie 
eerst een tussenevaluatie uitgevoerd. Voor deze evaluatie wordt onder andere gekeken naar de 
verantwoording. Het is dus erg belangrijk dat de scholen de inzet goed evalueren. De voledige 
verantwoording wordt gedaan door het bestuur in dit jaarverslag. 
 
Hoewel de scholen een grote rol spelen bij de besteding van de gelden staan de besturen niet 
buitenspel. Zo is het bestuur verantwoordelijk er op toe te zien dat het geld wordt ingezet in 
samenhang met andere prioriteiten en opdrachten. Dat kan bijvoorbeeld krimp of terugloop van 
leerlingaantallen zijn of juist ontwikkelambities.  
 
Bij Meerwerf is in 2018 op de volgende wijze met de werkdrukgelden omgegaan: 
 
1. Het proces 
 
Informatievoorziening 
De scholen zijn via de schooldirecteuren geïnformeerd over werkdrukgelden door het bestuur en de 
beleidsmedewerker P&O. Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie die is gegeven vanuit het 
ministerie, aangevuld met informatie van de onderwijsbonden en de PO-Raad. Er is gebruik gemaakt 
van brocheres en factsheets. 
Vanuit financiën is aan de scholen aangegeven hoeveel geld er per school beschikbaar is. 
 
Het schoolgesprek 
De teams hebben op school onder leiding van de directie het gesprek gevoerd over de werkdruk. 
Besproken is wat als werkdrukverhogend wordt ervaren welke mogelijkheden worden gezien deze te 
verlagen. Het doel van het gesprek is niet alleen de werkdruk in kaart te brengen, maar ook om het 
eigenaarschap van de werkdrukproblematiek bij de leerkrachten te krijgen. 
 
Het bestedingsplan 
Elke school heeft met de opbrengsten uit het werkdrukgesprek het bestedingsplan opgesteld. Dit is 
gedaan in het aangeleverde format. In het bestedingsplan staat beschreven  
- hoe de inzet van de middelen zal gebeuren 
- wat de school wil bereiken 
- hoe wordt geevalueerd of het gewenste doel is bereikt. 
Het bestedingsplan is ter instemming aangeboden aan de school MR-en en aan de 
beleidsmedewerker P&O. Na akkoord van de bestuurder zijn de gelden ter beschikking gesteld.  
 
Evaluatie 
Aan het einde van het schooljaar heeft het bestuur in overleg met de GMR een enquête uitgezet over 
het proces van besteding van de werkdrukmiddelen. Hierin is onderander gevraagd hoe de 
betrokkenheid is ervaren, welke verwachtingen er zijn en of het proces conform de afspraken is 
verlopen. 
 
2. De inzet 
In schooljaar 2018-2019 zijn de werkdrukgelden op onze scholen als volgt ingezet: 
 
Verkleinen van de groepen.  
Hoewel de groepsgrootte niet direct de meest bepalende factor is bij werkdruk wordt een grotere 
groep wel gezien als een omstandigheid die meer werk met zich meebrengst. De afgelopen jaren 
heeft Meerwerf vanuit de algemene reserves en middelen voor de bedrijfsvoering extra geinvesteerd 
in kleinere groepen. Door de afname van de reserves bleek dit niet langer haalbaar. Omdat de 
scholen deze vorm van verlichting toch wilde voortzetten is door de directeuren en bestuurder 
voorgesteld een deel van de werkdrukgelden (10%) hiervoor in te zetten. De GMR is hiermee 
eenmalig akkoord gegaan. 
 
Op enkele scholen (met name de kleinere scholen) is in overleg met het bestuur het volledige bedrag 
aan werkdrukgelden ingezet om meer groepen te maken dan zonder deze gelden mogelijk zou zijn. 
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Hierdoor is bijvoorbeeld voorkomen dat op de Tuindorpschool en de Thijsschool grote 
combinatiegroepen zouden ontstaan. De zinzet past binnen de richtlijnen van het ministerie. 
 
Ondersteunend personeel 
Op verschillende scholen is het geld ingezet om ondersteuners in te zetten. Dit is gedan door middels 
onderwijsassistenten grote groepen te ondersteunen of leerkrachten te assisteren. Het budget is 
gebruikt om congierges en administratie in te zetten. Ook zijn op sommige scholen externe 
vakdocenten voor gymnastiek ingekocht. 
 
ICT middelen 
Op enkele scholen is het budget voor werkdrukgeld gebruikt om ICT middelen aan te schaffen die het 
werk van de leerkracht ondersteunen. Zo zijn laptops aangeschaft voor individueel werk en software, 
zoals Snappet om kinderen adaptief onderwijs aan te bieden en de administratielast van de leerkracht 
te verlagen. 
 
3. Verantwoording 
Aan het eind van schooljaar 2018 maken de scholen een verantwoording. Deze bestaat uit de 
evaluatie van de inzet van middelen en het effect dat dit heeft gehad op de ervaring van werkdruk. Het 
bestuur gebruikt deze evaluaties bij de verantwoording in het jaarverslag.  
Onderstaand staat weergegeven hoe in schooljaar 2018-2019 de werkdrukgelden op de scholen is 
ingezet. 
 

 
 
De Meerwerfscholen hebben in totaal in 2018-2019ruim  230.000 euro ontvangen aan werkgelden. 
Hiervan is 23.000 euro besteed aan het verkleinen van de klassen op alle scholen. Bijna 210.000 euro 
is door teams naar aanleiding van het schoolgesprek ingezet. Op de Tuindorp en de Thijsseschool is 
het budget in relatie met de krimp en wederopbouw van de scholen ingezet om meer groepen te 
maken dan op basis van de reguliere bekostiging mogelijk zou zijn.  
 
 

5.4 - Opleiden in de school, stagiaires, onderzoek 
 
In het kader van “Werving en selectie” is het de bedoeling dat (een deel van) de studenten die jaarlijks 
op onze scholen stages volgen, na afronding van de opleiding ook daadwerkelijk instroomt in onze 
organisatie. Om het project organisatorisch en inhoudelijk goed te kunnen begeleiden en coördineren, 
heeft Meerwerf twee ‘schoolopleiders’ aangesteld en mentoren laten scholen. Hiertoe ambulantie vrij 
gemaakt om de taken behorende bij het Schoolopleiderschap uit te voeren.  
Net als voorgaande jaren zijn in het kader van het project ‘Opleiden in de School‘ (OPLIS) is de 
praktische opleiding van PABO studenten van Inholland door deze hogeschool over gedragen aan 
onze organisatie. Inholland verzorgt de opleiding voor deze leraren en verzorgt cursussen voor de 
leraren die als mentor voor PABO-studenten optreden. De twee schoolopleiders van Meerwerf zijn in 
het kader van dit project de begeleiders en coaches. Daarnaast heeft één van de directeuren de taak 
van OPLIS-coördinator. 
De studenten bevinden zich in verschillende stadia van hun opleiding (1e tot en met 4e jaars-
studenten). Naast studenten van Inholland, hebben wij tevens studenten van de IPABO, LOI en PABO 
Leeuwarden (NHL Stenden)  
Dit jaar is er één LIO (leraar-in-opleiding) werknemer aangenomen vanuit Inholland. Daarnaast was er 
tevens een LIO werknemer vanuit de IPABO aangesteld.  
Tevens hebben wij LIO stagiaires een baan aangeboden als onderwijsassistent, zodat wij ook deze 
groep kunnen binden aan onze organisatie en zodra ze hun papieren hebben een baan als leraar 
kunnen aanbieden. 
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Naast stagiaires van de leraren opleidingen zijn er tevens ROC-studenten in onze scholen actief. Het 
betreft meestal studenten die een opleiding tot Onderwijsassistent volgen. 
In een enkel geval bieden we op verzoek de gelegenheid aan studenten/ leerlingen van andere 
opleidingsinstituten om bij onze scholen stage te lopen. 
 
 

5.5 - Personeelsbeleid 
 
Gesprekkencyclus 
 
Onlangs is ons beleid ten aanzien van de gesprekkencyclus herzien en opnieuw vastgesteld. 
Aanleiding daartoe was, dat er inmiddels een hoeveelheid aan gesprekken ontstaan was, waarbij de 
samenhang enigszins uit het oog was verloren. Het nieuwe beleidsdocument beschrijft de visie van 
Meerwerf met betrekking tot de gesprekkencyclus in combinatie met de geldende CAO PO  
regelgeving. De CAO PO 2016-2017 geeft aan dat de werkgever periodiek met elke werknemer 
gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren. Deze gesprekken moeten tot 
kwaliteitsverbetering binnen Meerwerf leiden. Om tot deze kwaliteitsverbetering te komen is het mede 
van belang dat medewerkers zich eigenaar voelen van hun eigen ontwikkeling.  
De persoonlijke ontwikkeling dient mede bij te dragen aan de ontwikkeling van de school en de 
organisatie als geheel. Het is dan ook belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling afgestemd wordt op 
de school- en organisatieontwikkeling. 
 
Meerwerf heeft – in overleg met de Personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (PGMR) - daarvoor een regeling vastgesteld, waarin het doel, de 
onderwerpen, de procedure en de frequentie van de gesprekken zijn vastgelegd.  
De gesprekkencyclus geeft enerzijds inzicht in de functievervulling van de medewerker, anderzijds 
kunnen er maatregelen getroffen worden waaraan rechtspositionele gevolgen voor de medewerker 
kunnen zijn verbonden.		
De gesprekkencyclus bestaat uit functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en 
loopbaangesprekken. Bij Meerwerf zijn de loopbaangesprekken opgenomen binnen de 
functioneringsgesprekken door middel van het bespreken van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
(POP) waarin staat hoe een medewerker zich verder gaat ontwikkelen in zijn/haar huidige functie met 
het oog op de toekomst. Uitgangspunten voor de gesprekken zijn de functiebeschrijving en/of 
competenties. Om eenheid te krijgen binnen de organisatie wordt er met dezelfde gespreksformulieren 
gewerkt en is er een eenduidige aanpak binnen Meerwerf Basisscholen.  
 
Het document ‘Gesprekkencyclus; voor personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd’  zal na de 
eerste IPB cyclus geëvalueerd worden.  
 
 
 
Resultaten mobiliteitsoperatie personeel 2018 
 
Voor de zomervakantie is de jaarlijkse mobiliteitsoperatie afgerond; een omvangrijke en belangrijke 
operatie waarmee veel personele en schoolse belangen zijn gemoeid.  
Eind november 2017 is de mobiliteitsbrief verzonden naar alle medewerkers. Dit schooljaar is er net 
als vorig jaar bewust voor gekozen om deze brief in plaats van  januari al eind november te versturen 
naar alle werknemers.  Deze brief was – net als voorgaande jaren - de start van de 
‘mobiliteitsoperatie’; een operatie die er dit schooljaar in moet resulteren dat ruim voor de 
zomervakantie het eventuele formatie-overschot op de ene school is opgelost door overplaatsing van 
een of meer personeelsleden naar een school met formatieruimte.  
Dit is tevens het laatste jaar dat de mobiliteitsbrief uitgaat in deze vorm. Vanaf volgend jaar gaat er 
een loopbaanbrief uit die breder kijkt dan alleen naar mobiliteit.  
 
Overzicht van de reacties op de mobiliteitsbrief 2018: 

  Aantal reacties 
1 Belangstelling opleidingstraject 

leidinggevende 
7 
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2 Belangstelling LB functie 4 
3 Pensioen  4 
4 (deel)ontslag 3 
5 Verzoek tot uitbreiding 4 
6 Mobiliteit/ overplaatsing 9 

 
1. Belangstelling opleidingstraject leidinggevende 
Vanwege het feit dat er diverse leidinggevende hebben aangegeven binnen nu en een aantal jaren te 
willen  gaan stoppen om met (pré)pensioen te gaan, is het noodzakelijk dat er nieuwe potentieel wordt 
klaargestoomd. Naar aanleiding van de mobiliteitsbrief hebben zeven kandidaten – in samenspraak 
met hun direct leidinggevende - zich aangemeld voor de procedure. Deze kandidaten zijn via een LAC 
(LoopbaanAdviesCommissie) – die bestond uit twee directeuren en de beleidsmedewerker P&O - 
beoordeeld of zij in aanmerking komen om een opleidingstraject  te gaan volgen. Vanuit het LAC zijn 
er drie kandidaten geselecteerd die zijn voorgedragen om het opleidingstraject te kunnen volgen. Van 
deze drie kandidaten zijn er uiteindelijk twee kandidaten gestart met de opleiding Basisbekwaam 
Schoolleider. De overige kandidaten hebben feedback gehad van de LAC en hebben opdracht 
gekregen om met de ontwikkelpunten aan de slag te gaan. Voor de drie geselecteerde kandidaten is 
een opleidingsplek gevonden. 
 
2. Pensioen 
Eén leraar is per 1 september met volledig pensioen gegaan. Per dezelfde datum heeft een 
onderwijsassistent deeltijdpensioen van 8 uur per week genomen en heeft één full-time 
onderwijsassistent volledig afscheid genomen per 24 december. Eén directeur heeft per 1 augustus 
afscheid genomen van ‘zijn’ school. 
 
3.Belangstelling LB functie 
Dit is het laatste jaar dat er met de functiemix gewerkt gaat worden. Dit betekent dat in de komende 
jaren de procedure anders zal gaan verlopen. De LB functie is per schooljaar 2018-2019 de L11 
functie geworden en heeft een duidelijke functieomschrijving gekregen vanuit de CAO PO.  In deze 
laatste trance hebben vier leraren in samenspraak met hun direct leidinggevende aangegeven graag 
in aanmerking te willen komen voor de LB functie. Tijdens deze procedure waarbij de portfolio van de 
kandidaten werden bekeken door de LAC (LoopbaanAdviesCommissie) en er een gesprek plaats 
vond met de LAC, zijn de vier kandidaten voorgedragen voor de LB/L11 functie. Zij zijn allen per 1 
augustus aangesteld in de L11 functie. 
 
4. (deel)ontslag 
Er zijn drie personeelsleden geweest die hebben aangegeven uren te willen inleveren. Bij één is deze 
uiteindelijk niet gehonoreerd, daar zij uiteindelijk een andere functie en aanstelling heeft aanvaard 
binnen Meerwerf. Eén leraar heeft besloten na haar ouderschapsverlof 8 uur minder per week te 
willen werken. Om meer balans tussen werk en privé te krijgen heeft de laatste werknemer besloten 8 
uur per week minder te gaan werken.  
 
5. Verzoek tot uitbreiding 
Er zijn vier leraren geweest die uitbreiding hebben aangevraagd wanneer er vacature ruimte ontstaat. 
Twee leraren hebben uiteindelijk de volledige uitbreiding gehad in een vacature op de eigen school. 
Het derde personeelslid heeft een gedeeltelijke uitbreiding gehad en is voor de overige uren ingezet 
voor langdurige vervanging op de eigen school. Voor één leraar is er geen gepaste vacature 
gevonden. Zij wordt op een tweetal scholen ingezet om maximaal 8 uur per week ingezet te worden 
op vervanging. 
 
6.Mobiliteit/ overplaatsing 
Er zijn negen verzoeken geweest met betrekking tot overplaatsing/mobiliteit. Dit ging hoofdzakelijk om 
leraren van Villa Kakelbont, die na een aantal jaar op deze locatie graag deze ervaring willen 
meenemen naar een andere school binnen Meerwerf. Verder werd er aangegeven door leraren dat ze 
hun expertise graag op een specifieke andere school wilden inzetten, wanneer hier een vacature zou 
ontstaan. Uiteindelijk heeft het geleid tot het feit dat alle wensen zijn gehonoreerd, behalve voor alle 
werknemers op Villa Kakelbont. Hier was voorafgaand al een goed gesprek mee geweest, waarbij er 
uiteindelijk twee mensen een plek elders hebben gevonden en de overige leraren zijn gebleven om de 
kwaliteit te blijven (waar)borgen. Zij zullen echter in de volgende mobiliteitsronde meegenomen 
worden. 
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Naast de verzoeken via de mobiliteitsbrief heeft er tevens, mede vanwege de krimp op Tuindorp-
Thijsse, vrijwillige overplaatsing plaatsgevonden. Eén leraar, een IB-er en een onderwijsassistent zijn 
hierdoor (deels) overgeplaatst naar een andere locatie. 
 
Aantal vacatures:  
Veertien reguliere leraren, één intern begeleider en één onderwijsassistent waren de vacatures die er 
waren op de scholen. Ontstane (tijdelijke) vacatures kwamen voort uit leerlingengroei, door ontslag op 
eigen verzoek, (pré)pensioenen, studieverlof en ouderschapsverlof.  
Daarnaast ontstonden er tevens vacatures in verband met de inzet van de werkdrukgelden. Deze 
vacatures waren hoofdzakelijk voor onderwijsassistenten. 
Het aantal vacaturewensen van de scholen waren ook dit jaar weer groter dan de berekende 
personele baten toelieten. Door het inzet van extra gelden en de inzet van frictiegelden konden alle 
vacatures ingevuld worden, echter was hierdoor geen ruimte meer voor het aanstellen van personeel 
in de Vervangingspool van Meerwerf. Dit jaar wordt gezien als een overgangsjaar met betrekking  tot 
de formatie, waarbij er vanaf 2019 de scholen het zullen moeten doen  met de daadwerkelijke 
personele baten die binnen komen. Tevens zal er dan financiële ruimte gemaakt worden voor een 
Vervangingspool en zullen scholen geld reserveren voor andere knelpunten die kunnen ontstaan op 
het vlak van formatie en personeel. 
Vanwege het feit dat er geen Vervangingspool bij de aanvang van het nieuwe schooljaar was konden 
er door de vraag naar personeel voor langdurige vervanging niet goed ingezet worden op deze 
vervangingsvraag. Deeltijdpersoneel kon deze vraag niet optimaal opvangen. Er is uiteindelijk 
personeel vanuit een detacheringsbureau ingezet. Uiteindelijk is al dit personeel vervangen door 
nieuw aangetrokken personeel die een plek kreeg in de Vervangingspool van Meerwerf. 
Meerwerf merkt ook dat de krapte op de arbeidsmarkt groot is. Had de organisatie in het verleden nog 
diverse leraren in de invallersapplicatie staan, is deze in de huidige tijd opgedroogd en is het lastig om 
korttijdelijke vacatures invulling te geven net als langdurige met een kleine werktijdsfactor. In het 
verleden werd deze laatste vaak ingevuld door deeltijders, echter daar deze al ingezet zijn of een 
reguliere uitbreiding hebben gekregen wordt deze invulling steeds lastiger. 
 
Met betrekking tot de sollicitaties op de vacatures werd er naar de mobiliteitswensen en de 
verplichtingen gekeken (mensen met onder andere een tijdelijke aanstelling). Daarna werden de nog 
openstaande vacatures tevens uitgezet naar de mensen die een (open) sollicitatiebrief hadden 
geschreven. 
 
 
Invalpersoneel 
 
Dit jaar was er net als voorgaande jaar nauwelijks tot geen invalpersoneel te vinden voor de 
vervanging van korttijdelijk (ziekte)verzuim. De langdurig zieken werden in eerste instantie vervangen 
door deeltijders en leraren van een detacheringsbureau. Echter voor de korttijdelijke vervangingen 
dienden er andere oplossingen gezocht te worden. De oplossing werd vooral gezocht in korttijdelijke 
uitbreidingen van parttime personeel en inzet van ambulant personeel, waaronder directeuren. Verder 
werden groepen opgesplitst, onderwijsassistenten ingezet en in een enkel geval een groep naar huis 
gestuurd.  
Het tekort aan invalpersoneel is een steeds groter wordend landelijk probleem. Tot nu toe weet 
Meerwerf – in uitzondering op andere besturen om ons heen – de reguliere vacatures in te vullen met 
nieuw aangetrokken personeel. Het aantal onderwijsassistenten in de applicatie is wel stabiel en is er 
ruim voldoende aanbod om de applicatie gevuld te houden. 
 
 
Ziekteverzuim(beleid) 
 
Het ziekteverzuimpercentage is in 2018 gedaald in vergelijking met 2017. In 2017 kwam dit 
percentage uit op 7,1% en in 2018 op 6,2%.  
Het landelijk percentage in 2017 was 6,0%, van 2018 is nog niet bekend. Wij gaan er vanuit dat we 
rond het landelijke gemiddelde zitten in 2018. 
 
De afname van het ziekteverzuimpercentage is vooral te wijten aan het percentage langdurig zieken, 
dat is afgenomen van 5,9% naar 5%. Het percentage van korttijdelijke (1 t/m 7 dagen)  blijft constant 
op 0,5% en is het middellange verzuim (8 t/m 42 dagen) met 0,1% gestegen naar 0,7. Op dit moment 
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wordt er ingestoken om het middellange verzuim in 2019 terug te dringen om te voorkomen dat dit 
verzuim langdurig gaat worden.  
 
De langdurige en nieuwe ziekteverzuimen worden net als vorig jaar intensief gemonitord. Naast de 
gesprekken met de case-manager en de bedrijfsarts, vonden er ook nu weer gesprekken plaats met 
de beleidsmedewerker personeel en zijn er externen (coaching, bedrijfsmaatschappelijk werker e.d.) 
ingezet om het werkvermogen te vergroten of  afscheid te nemen van Meerwerf om het verzuim terug 
te dringen. 
 
Dit jaar zijn wij eigenrisicodrager (ERD) geworden bij het Vervangingsfonds. Wij hebben hierbij voor 
de ‘14 dagen variant’ gekozen, waarbij de kosten voor eerste 14 dagen van ziekteverzuim voor 
Meerwerf zijn. Hierdoor is het nog meer van belang om op preventie en werkvermogen in te steken de 
komende jaren. 
 
 
Vervangingspool 
 
Per 1 januari 2018 is Meerwerf Eigen Risico Drager (ERD) in de 14-dagen variant bij het 
vervangingsfonds. Dat houdt in dat de eerste veertien dagen de vervanging van een personeelslid niet 
gedeclareerd mag worden bij het Vervangingsfonds. Deze vervanging is op kosten van de school zelf. 
De Vervangingspool op kosten van het Vervangingsfonds stopt tevens per 1 januari 2018 conform het 
reglement. Vanaf 1 januari draait Meerwerf een eigen Vervangingspool. Deze aanstellingen zullen wel 
kenbaar gemaakt worden bij het Vervangingsfonds, zodat wanneer deze leraren op ziektevervanging 
gezet worden ook bekostigd wordt na 14 dagen.  Met de Vervangingspool verzekert Meerwerf zich 
van de permanente beschikbaarheid van invalpersoneel en wordt binding - en instroom van (jong) 
nieuw personeel gerealiseerd. Dit met het oog op een gezonde leeftijdsopbouw van het 
personeelsbestand. Aan de Vervangingspool verbonden leraren hebben dezelfde rechtspositie als de 
leraren die aan een school verbonden zijn. Daarom is het van belang om in 2019 financiële middelen 
voor de Vervangingspool vrij te maken. 
 
Aan het einde van 2018 is gebleken dat Meerwerf het proces van declaratie in de nieuwe ERD 
systematiesk nog niet volledig in beeld had. In de casus van 2017, waarop de keus is gemaakt over te 
gaan naar het beperkte eigenrisicodragerschap, is verzuimd de reeds langdurig zieken te bekostigen. 
Hierdoor is een financieel verlies ontstaan. In 2019 zal een externe analyse worden uitgevoerd gericht 
op de bureauprocessen. Hierin staan de ‘kritische processen’, waaronder de ERD, centraal. 
 
 
Vrouwen in het management 
 
Op 1 oktober van het verslagjaar beschikte de organisatie over vijf vrouwelijke directeuren en een 
vrouwelijke adjunct-directeuren. Hiermee bedroeg de deelname van vrouwen aan het 
schoolmanagement ruim 70%.  
In 2018 zijn twee nieuwe leidinggevenden vanuit de kweekvijfer begonnen met de 
schoolleidersopleiding. Beiden zijn vrouw. We zien dat in de schoolleiding, net als bij het lesgevend 
personeel, het aantal vrouwen in een sterke meerderheid is. 
 
 
Mannen in het onderwijs 
 
Het percentage mannen in het management - incl. bestuurder - , in leraarsfuncties, in de functie van 
onderwijsassistent en in een ondersteunende administratieve functie bedroeg op 1 oktober 2018 
achtereenvolgens 33%, 16%, 18% en 17%  
 
 
 
CAO PO 
 
De CAO PO 2018-2019 is van kracht gegaan in 2018.   
 
- De introductie en begeleiding van startende leraren.  
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• De introductie en begeleiding is op dezelfde manier gegaan als vorig verslag jaar. Wel is er 
een start gemaakt naar een nieuwe vorm van beoordelen. Er is een kleine aanpassing gedaan 
in het beoordelingstraject, waarbij de beoordelaars tevens een advies doen of het 
beoordelingstraject voortgezet dient te worden, dat iemand voldoet om een aanstelling voor 
onbepaalde tijd te krijgen of dat we afscheid dienen te nemen van een werknemer.  
Dit jaar is er tevens een start gemaakt om de beoordelingslijsten/ competentielijsten onder de 
loep te nemen en deze aan te passen. Hierbij zal er uitgegaan van een meer doorlopende lijn 
qua beoordelen die beter aansluit bij de competentielijsten die gebruikt worden op de PABO 
opleiding en op de competentie/ beoordelingslijsten die gebruikt worden voor het personeel 
met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt tevens de competenties van start-, 
basis- en vakbekwaam meegenomen. In de eerste helft van 2019 zal de nieuwe manier van 
beoordelen van starters bij Meerwerf een pilot versie gaan draaien, met het oog op de invoer  

 
- Lerarenregister 

• In 2018 is Meerwerf begonnen met de oplevering van gegevens voor het lerarenregister. 
Echter is de verplichting van de registratie van leraren in het register eind 2018 in de ijskast 
terecht gekomen.   

- Nieuwe inschaling 
• Alle leraren zijn per 1 september in de nieuwe schalen L10 en L11 terecht gekomen. De L10 

is de oude LA school en de L11 was voorheen LB. Hierbij is tevens de functiemix komen te 
vervallen. Hierdoor zal de huidige procedure van LB herijkt worden in 2019. 

- Werkdrukgelden 
• Scholen in het primair onderwijs hebben met ingang van het schooljaar 2018-2019 237 

miljoen extra om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 
430 miljoen. Voor een gemiddelde school betekent dit dat ze volgende schooljaar circa 35.000 
euro extra krijgt, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna. 
De scholen hebben voor de inzet van deze gelden een plan opgesteld. Voorwaarde is dat de 
middelen ingezet worden voor het verlagen van de werkdruk. Dit kan doormiddel van de inzet 
van extra personeel of de inzet van meer middelen. De scholen hebben de middelen voor een 
groot deel ingezet voor extra inzet van personeel. Door een deel in te zetten voor formatie zijn 
er meerdere handen beschikbaar om leerlingen te begeleiden in de groep. Daarnaast is een 
deel ingezet voor een vakleraar bewegingsonderwijs, conciërge en ICT middelen. 
De inzet van de middelen wordt in samenspraak gemaakt met het team, deze besluiten hoe 
het geld ingezet gaat worden. Eind schooljaar 2018-2019 zal er geëvalueerd worden over de 
inzet en zal de inzet verantwoord dienen te worden. Dit is een verplichting om in het 
opvolgende jaar in aanmerking te komen op de gelden van dat jaar. 
 

- Werkverdelingsplan 
• Deze is al opgenomen in de CAO PO maar zal pas in 2019 uitgewerkt worden in beleid en 

uitgevoerd dienen te worden vanaf schooljaar 2019-2020. Hierover zal in het volgende 
jaarverslag meer aandacht aan worden besteed. 
Het werkverdelingsplan houdt in dat er geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de 
40-urige werkweek. Het team besluit over de aanwezigheid op school, de verhouding tussen 
lesgevende en overige taken en welke taken het team doet. De 40 uur per week zal alleen 
nog worden gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en verlof. 
Het werkverdelingsplan vervangt het basis- en overlegmodel. Door signalen uit de praktijk en 
een cao-evaluatieonderzoek moest vastgesteld worden dat het werken met twee modellen 
leidde tot veel onduidelijkheid op de werkvloer. Het overleg kwam onvoldoende tot stand. 
Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het schoolteam steviger neergezet en 
kan de directeur en/of het bestuur niet zonder overleg met het team het werkverdelingsbeleid 
vaststellen. 
Het team, de individuele leraar en onderwijsassistent krijgen met het werkverdelingsplan 
zeggenschap over hun eigen werk en alle werkzaamheden op de school. 
Uitgangspunt is dat de werknemer met een voltijdsaanstelling 1659 uur per schooljaar kan 
worden ingezet. Uitgangspunt is ook de 940 lesuren die leerlingen gemiddeld per school 
krijgen. Daarbij kan een schoolteam kiezen om 930 uren per fulltime leerkracht les te geven 
maar ook meer. 
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Functiemix 
 
Bij de invoer van de nieuwe CAO-PO 2019 is de functiemix afgeschaft. Er hoeft binnen de organisatie 
ook geen vast percentage meer gehaald te worden. De door het ministerie gestelde streefdoelen uit 
eerdere CAO’s zijn door Meerwerf nagestreefd een ook goed gehaald. In tegenstelling totomliggende 
onderwijsorganisaties heeft Meerwerf een hoog percentage LB-leerkrachten in dienst, welke nu 
overgaan naar L11. Voor Meerwerf heeft dit financieel niet gunstig uitgepakt. De loonkosten zijn 
relatief hoog. Aan de andere kant heeft Meerwerf haar medewerkers beter beloond. 
De aankomende jaren zullen we ons bezinnen in welke verhouding wij personeel in L10 en L11 nodig 
hebben en hoe dit wordt gecombineerd met een uitdagend doorgroeiperspectief voor de leerkrachten. 
 
 
 
Opleidingen 
 
Het volgen van teamgebonden nascholingsactiviteiten en schoolgebonden cursussen buiten 
beschouwing latende, zijn een tweetal leraren gestart met de opleiding Basisbekwaam Schoolleider. 
Verder zijn er diverse scholingen individueel gevolgd op het gebied van onder andere ICT, 
bewegingsonderwijs, middenmanagement, Dalton onderwijs en master SEN nieuwkomers. 
 
 
Coaching startende leraren 
 
Het coachen van startende leraren levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
Niet voor niets is dit opgenomen in de huidige CAO PO. 
Naast het persoonlijke budget duurzame inzetbaarheid genoemd in artikel 8A.4 hebben de startende 
leraren in L10 trede 1 t/m L10 trede 3 tevens de beschikking over 40 uur extra per jaar. Deze uren 
worden ingezet om de werkdruk te verminderen. De inzet van deze uren gebeurt in samenspraak met 
de direct leidinggevende. 
 
Aan het begin van elk schooljaar is er een introductiebijeenkomst voor de startende leraar bij 
Meerwerf, waarbij de beleidsmedewerker personeel aanwezig is en de twee praktijkopleiders die ook 
de studenten van de PABO begeleiden in het kader van ‘opleiden in de school’ (OPLIS). 
Tijdens deze bijeenkomst wordt het personeelsbeleid (Meerwerf beleid i.c.m. CAO-PO), het 
beoordelingstraject, het coachings/begeleidingstraject en de intervisie voor startende leraren 
besproken. De twee praktijkopleiders zorgen voor de begeleiding, coaching en de 
intervisiebijeenkomsten, dit in overleg met de beleidsmedewerker personeel en de directeur die belast 
is met het OPLIS traject. In 2018 is de begeleiding en intervisie een verplichting voor de starters in L10 
trede 1 t/ L10 trede 3 en zal dit een vrijblijvend karakter hebben voor starters bij Meerwerf die al basis 
en/of vakbekwaam zijn. Het beleid met betrekking tot de begeleiding en coaching van de starters zal in 
2019 geëvalueerd en waar nodig aangepast worden. 
 
 
Inzet wsw-medewerkers als algemeen medewerker 
 
Op basis van detacheringsovereenkomsten is wsw-personeel (wet werk en zekerheid) van de 
gemeente via Noorderkwartier NV in onze scholen werkzaam als algemeen medewerker. 
Deze algemeen medewerkers maken schoon, maar combineren deze werkzaamheden met lichte 
conciërge activiteiten. Ze spelen ook een belangrijke rol met betrekking tot de sociale veiligheid 
binnen de scholen: ze zijn de ‘ogen en oren’ binnen de school op het moment dat al het 
onderwijspersoneel in de klaslokalen of elders met leerlingen aan het werk is. 
Medewerkers die op basis van de wsw werkzaam zijn hebben bijzondere talenten. Deze talenten 
maken hen zeer geschikt om de hen toegewezen rollen binnen de scholen te vervullen. 
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Omdat men onder schooltijd de werkzaamheden verricht, zijn de betreffende medewerkers ook beter 
in staat om in te spelen op de steeds wisselende schoonmaakbehoefte binnen het schoolgebouw. 
Schoonmaak- en beheerstechnisch is dit een groot voordeel. Een groot voordeel is ook dat het 
schoonmaakwerk voor kinderen uit de anonimiteit wordt gehaald: het ordentelijk houden van het 
schoolgebouw ‘krijgt een gezicht’. Dit leidt ertoe dat kinderen er gemakkelijker toe kunnen worden 
gestimuleerd zich verantwoordelijk te voelen voor een goed gebruik van het schoolgebouw 
(pedagogische doelstelling). 
We zijn er trots op dat we door middel van dit project wsw-personeel van de gemeente Den Helder 
een goede werkplek kunnen geven. 
 

5.6 - Bedrijfshulpverlening 
 
De bedrijfshulpverlening bestaat grotendeels uit twee elementen: 
• Leraren en directieleden moeten voldoende zijn toegerust om adequate hulp te verlenen in het 

geval zich onverhoopt ongelukken voordoen. Iedere school dient daarvoor over voldoende 
gecertificeerde bedrijfshulpverleners te beschikken. Deze bedrijfshulpverleners worden volgens 
een vastgesteld schema geschoold en getraind. 

• Iedere school houdt jaarlijks ontruimingsoefeningen. Minimaal éénmaal per jaar vindt deze 
oefening plaats onder regie van een gespecialiseerd bedrijf. De bedrijfshulpverleners worden 
geschoold en getraind in het ontruimen van de school en het blussen van branden. 

 
Voor beide onderdelen maken wij gebruik van de deskundigheid en de begeleiding van het bedrijf 
VSK te Den Helder. 
 

5.7 - Medezeggenschap 
 
De aan de scholen verbonden medezeggenschapsraden functioneerden naar behoren. Het heeft een 
constant jaar achter de rug. Alle scholen zijn vertegenwoordigd. Er is goede verdeling tussen ouders 
en personeelsleden. De GMR leden hebben geinvesteerd om nieuwe leden te werven, waardoor 
uiteindelijk vacatures telkens zijn vervuld. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst is agenda overleg 
tussen het dagelijksbestuur van de GMR en de bestuurder. Tijdens deze overlegvergaderingen zijn de 
voorgeschreven beleidsstukken met de GMR besproken en ter advisering, c.q. ter instemming 
voorgelegd. Alle formele advies-/instemmingsvragen zijn door de GMR positief beantwoord.  
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5.8 - Rapportage klachten, integriteitscode en klokkenluidersregeling 
 
In het verslagjaar is een leerlingen voor een korte periode geschorst wegens onaanvaardbaar gedrag 
van de ouders. In dit verslagjaar ontving het bestuur twee klachten van ouders van leerlingen over het 
beleid en/of de uitvoering daarvan op onze scholen. Beide klachten zijn door de directuer van de 
school in overleg met de betreffende ouders tot tevredenheid afgehandeld. 
 
Ten aanzien van de klokkenluidersregeling zijn er geen signalen ontvangen. Ook zijn er geen signalen 
ontvangen die er op zouden wijzen dat er binnen de organisatie niet integer is gehandeld.  
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Hoofdstuk 6 - Communicatie / Horizontale verantwoording  
 
De scholen dragen zorg voor het ‘primaire proces’: de interactie tussen leraar en leerlingen die leidt tot 
onderwijsleeractiviteiten, leeropbrengsten en persoonlijke vorming. De communicatie met de 
belanghebbenden rond dit primaire proces is een eerste verantwoordelijkheid van de scholen. De 
scholen onderhouden een relatie met de (ouders/verzorgers van de) leerlingen en met de omgeving 
waarin de school is gevestigd. Via het netwerk van de ouders van leerlingen en via directe contacten 
worden derden bij de school betrokken. 
Een andere communicatielijn is die tussen de school en andere organisaties/instellingen. Dit is deels 
wijkgebonden. Zo functioneerden de scholen in Nieuw Den Helder in een zogenaamd buurtnetwerk 
dat zich richt op preventief beleid met betrekking tot risicoleerlingen.  
In het kader van het beleid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs maken alle scholen 
deel uit van een zogenaamde Scholengroep; een overleg waarin het werken aan de doelstellingen uit 
het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs vorm krijgt.  
Via hun directies onderhielden de scholen in de binnenstad en in Julianadorp in het kader van 
wijkgericht werken enige contacten met het Wijkplatform, waarin verschillende in de wijk actieve 
organisaties met elkaar overleggen. Een school in de binnenstad participeerde in een 
Buurtbeheerteam. 
De belangrijkste instrumenten die de scholen hanteerden om met de omgeving te communiceren zijn 
de (jaarlijkse) schoolgids en de website van de school. We zien daarnaast de trend dat scholen actief 
zijn op social media. Alle scholen hebben verder hun specifieke schoolprofiel verwoord in ons 
Meerwerf Magazine. De wettelijk verplichte schoolgids, wordt digitaal (via de website) aangeboden. 
Ouders / belangstellenden die daar prijs op stellen kunnen desgevraagd de digitale versie op papier 
ontvangen. 
Daarnaast traden scholen via presentaties van leerlingen en acties naar buiten in het Noordhollands 
Dagblad / Helderse Courant en huis-aan-huis bladen. De scholen in Julianadorp plaatsten een 
advertentie in de jaarlijkse dorpsgids en alle scholen presenteren zich gezamenlijk in een advertentie 
in de jaarlijkse gemeentegids van Den Helder. 
 
Communicatie met de omgeving is ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Door middel van de formele communicatielijnen werden de – door de Raad van Toezicht 
goedgekeurde - begroting en jaarverslag openbaar gemaakt. Deze communicatie richtte zich op het 
gemeentebestuur van Den Helder, op de lokale pers en daarmee op de openbaarheid. Met het oog op 
de communicatie wordt ook een website in stand gehouden. Deze website is benaderbaar via 
www.meerwerf.nl. 
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Hoofdstuk 7 – Samenwerken 
 
Meerwerf Basisscholen is aangesloten bij de stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland 
voor passend en primair onderwijs te Den Helder, bij de besturenorganisatie VOS/ABB te Woerden, bij 
de PO-Raad te Den Haag en bij het samenwerkingsverband van openbare - en algemeen 
toegankelijke schoolbesturen ‘Onderwijs Primair Noord-Holland’.  
In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs werkten we samen met alle andere in de regio 
Noord-Holland Noord actieve schoolbesturen. Onderwijs Primair is een samenwerkingsverband 
tussen een vijftiental schoolbesturen in de provincie Noord-Holland dat destijds mede op initiatief van 
Meerwerf Basisscholen tot stand is gekomen. 
De samenwerking tussen PO/VO-schoolbesturen enerzijds en gemeenten en organisaties op het 
gebied van jeugdbeleid anderzijds, vond plaats in ‘Groot Bestuurlijk Overleg’ waarin partijen in de 
regio Noord-Holland Noord (gemeenten, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, organisaties voor 
jeugdzorg) een rol spelen. Wij participeren in dit samenwerkingsverband en beogen daarmee de 
uitdagingen die er liggen op het gebied van (de uitvoering van) jeugdbeleid meer integraal en 
doelmatig aan te pakken. 
Daarnaast participeerden medewerkers van de organisatie in diverse structurele en incidentele 
overleggen met de gemeente Den Helder en op gewestelijk niveau in de Projectgroep Jeugdzorg 
Adviesteams. Meerwerf Basisscholen is aangesloten bij de VIN (Verwijs Index Noord-Holland). Met dit 
systeem wordt gezorgd voor een goed afgestemde aanpak door jeugdzorginstellingen bij zorgelijke 
signalen omtrent de thuissituatie van kinderen. 
Tenslotte werkten een aantal medewerkers nauw samen met Hogeschool Inholland. 
 
Bestuurskantoor 
 
Medio 2017 zijn er gesprekken op gang gekomen tussen de bestuurders van Sarkon, de Stichting 
Samenwerkingsschool, Comenius, Meerwerf en aanvankelijk ook met de bestuurders van Scholen 
aan Zee (VO) om te onderzoeken of gezamenlijke huisvesting van de bestuurskantoren gerealiseerd 
kan worden. Na een tweetal gesprekken bleek dat gezamenlijke huisvesting voor Scholen aan Zee 
momenteel op dit moment geen reële optie is. De andere schoolbesturen zien in de gezamenlijke 
huisvesting kansen voor samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering, maar ook voor de 
inhoudelijke samenwerking. Nadat een aantal mogelijke locaties zijn bezocht, is eind 2017 een 
geschikte locatie aan de Drs. Bijlweg gevonden. Vlak voor de jaarwisseling hebben wij – samen met 
de Stichting Samenwerkingsschool en de Comenius  - dit pand betrokken. Omdat Sarkon nog vast zat 
aan een huurovereenkomst voor de huidige locatie, zal deze organisatie in 2019 overgaan naar het 
nieuwe bestuurskantoor. In 2018 zijn alle voorwaardelijke gesprekken hiervoor afgerond. 
 
 
Samenwerking Kinderopvang bij Thorbecke (IKC-ontwikkeling) 
 
In 2017 is een samenwerkingsconvenant met Stichting Kinderopvang Den Helder afgesloten om de 
Thorbecke om te vormen tot een IKC. Halverwege 2018 is een nieuwe impuls gegeven door aan de 
hand van een nieuwe directeur samen met het team de visie voor het nieuwe centrum op te stellen. 
De school heeft de ruimte gekregen een nieuwe school van begin afaan op te bouwen. Dit zal in 2019 
een vervolg krijgen door het opstellen van een werkplan (projectplan). Uiteindelijk is de ambitie een 
school te maken die er in Den Helder nog niet is. 
 
 
Educanet 
 
Tot grote tevredenheid van alle partijen, maken wij al sinds de opkomst van computers in de scholen, 
gebruik van de diensten van Educanet, bij het ondersteunen van de scholen en het bestuurskantoor 
op het gebied van ICT. Tot op heden zijn de medewerkers van Educanet in dienst van Sarkon. De 
bekostiging van deze dienstverlening geschiedt op basis van een abonnement, gekoppeld aan de 
aanwezige hardware. Zowel Sarkon als Meerwerf hebben de behoefte om gezamenlijk de 
verantwoording over Educanet te dragen en dus ook verantwoordelijk te zijn voor de aansturing van 
deze organisatie. In 2017 hebben wij opdracht gegeven aan een bureau om te onderzoeken wat 
daarbij de gewenste organisatievorm is. Uiteindelijk is gekozen om dit te doen aan de hand van de 
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‘Gemeenschappelijke Regeling’. Deze vorm had in 2018 uitgewerkt moeten worden. Dit is niet 
gebeurd en zal in 2019 worden opgepakt.  
 
 
Inholland - convenant betaalde lio’ers 
 
Al geruime tijd geleden hebben wij een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Inholland (Pabo 
Alkmaar) over het opleiden in de school. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd. In deze 
overeenkomst benoemen wij Inholland als onze preferente aanbieder. In de beroepenveldcommissie 
vindt afstemming plaats tussen Inholland en de aangesloten schoolbesturen. De directeur van de 
Vloedlijn vertegenwoordigt Meerwerf in deze commissie. Als onderdeel van deze overeenkomst heeft 
Meerwerf besloten de mogelijkheid te scheppen om betaalde Lio’ers te plaatsen. Of een student hier 
voor in aanmerking komt, wordt door Inholland bepaald. Dit o.a. aan de hand van het aantal behaalde 
studiepunten. Deze studenten mogen solliciteren op de vacatures die door de deelnemende 
schoolbesturen beschikbaar worden gesteld. Naast het aantrekken van kwalitatief goede studenten, 
willen wij met het ondertekenen van deze overeenkomst tevens een bijdrage leveren aan het 
aantrekkelijk maken van het vak van leraar, in de hoop hier meer jonge mensen voor dit mooie vak te 
interesseren. De verhouding tussen de betaalde Lio-student en Meerwerf is geregeld in een eigen 
protocol. Dit protocol is door beide partijen ondertekend. 
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Hoofdstuk 9 - Huisvesting 
 

Op het gebied van het meerjarenonderhoud bij onze scholen, is een aantal projecten in 2018 
gerealiseerd. 
 
Bij de Vloedlijn is in de zomervakantie een negende lokaal gerealiseerd. Dit om de groei van het 
aantal leerlingen in het gebouw aan te kunnen. De aanvraag die door Meerwerf is gedaan voor 
verbouwing en levensduur verlengende aanpassingen is door de gemeente afgewezen. 
 
In de Tuindorpschool is het leegstaande deel verbouwd en onderwijsklaar gemaakt voor de leerlingen 
van Villa Kakelbont. 
 
Vanuit het meerjaren onderhoudsplan (MOP) zijn verschillende onderhouds werkzaamheden op onze 
scholen uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 10 - Financieel Beleid Verslag 
 

10.1  Financiële positie per balansdatum 
 
De financiële positie van Stichting Meerwerf in 2018 kan worden afgeleid uit de balanscijfers, de staat 
van baten en lasten en de kengetallen. Deze zullen in de volgende paragrafen worden vermeld en 
geanalyseerd.  
Het jaarresultaat 2018 is € 308.000 negatief. Dit heeft volledig betrekking op gemaakte keuzes die 
slechts hebben uitgepakt in de reguliere bedrijfsvoering voor het jaar 2018. Dit werkt nog door in 
januari en februari 2019 maar daarna zal dit zijn opgelost. Daarnaast was er sprake van eenmalige 
onvermijdbare kosten die niet konden worden voorzien.    
Het financiële beleid is gericht op jaarresultaten ter grootte van nihil, los van eventuele incidentele 
meevallers en / of tegenvallers. Dit streven is voor onze stichting iets lastiger te realiseren vanwege 
onze school Villa Kakelbont waar nieuwkomers onderwijs volgen. De instroom van leerlingen voor 
deze school is onvoorspelbaar zo ook voor de uitstroom, met als gevolg dat de baten en lasten voor 
deze school kunnen fluctueren. Verder verkeert Stichting Meerwerf in de omstandigheid dat er thans 
sprake is van een lichte groei van leerlingen op de scholen, dit geheel tegen de krimpende trend in 
binnen de gemeente Den Helder. Deze groei is evenwel onvoorspelbaar maar genereert extra baten 
welke conservatief worden begroot.   
Het eigen vermogen is vanwege het negatieve resultaat op een niveau gekomen van € 2,4 miljoen. 
Een eigen vermogen van deze omvang is groot genoeg om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen.  
 
 
Balans (na verwerking resultaat-bestemming) 
 

Balans      
 31-12-2018   31-12-2017  
Activa      
Materiële vaste activa 1.136.696   1.097.242  
Totaal vaste activa  1.136.696   1.097.242 

      
Vorderingen 1.024.109   568.307  
Liquide middelen 1.370.909   2.105.987  
Totaal vlottende activa  2.395.018   2.674.294 

      
Balanstotaal  3.531.714   3.771.536 

      
      
Passiva      
Eigen vermogen 2.386.947   2.695.804  
Voorzieningen 205.500   253.211  
Kortlopende schulden 939.267   822.521  
      
Balanstotaal  3.531.714   3.771.536 

  



 

 41 

 
 
Toelichting op de balans 
 
De posten van de balans 2018 wijken belangrijk af van die van de balans 2017.  
Het negatieve resultaat leidt tot een afname van het eigen vermogen. De afname van de vlottende 
activa is ongeveer van dezelfde omvang grootte. Wel zijn binnen de vlottende activa de liquide 
middelen nog eens extra afgenomen. De redenen hiervoor zijn de verbouwkosten van de 
Tuindorpschool van € 287.000 waarvoor primo januari 2019 al een voorschot van € 281.000 is 
ontvangen en een nabetaling van het Vervangingsfonds van € 47.000 welke eind februari 2019 is 
ontvangen. De vorderingen zijn opgelopen vanwege een toename van de vordering op het ministerie 
en een te verwachten bonus van het VF. 
 
De voorzieningen zijn afgenomen. Dit betreft een forse afname van de voorziening onderhoud 
gecombineerd met een kleinere toename van de voorziening jubilea. Dit laatste als gevolg van de 
aanpassing van de rekenrente waarmee de voorziening contant is gemaakt. 
  
De kortlopende schulden zijn iets toegenomen. Dit betreft de crediteuren waaronder twee maanden 
premie VF en PF en een uitzendbureau voor de inhuur van leerkrachten 
 
De materiele vaste activa zijn toegenomen. De belangrijkste reden hiervan is de vervroegde aanschaf 
van chromebooks in september 2018 in plaats van de eerder geplande datum januari 2019.  
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Staat van baten en lasten 2018 
 
 
 

  Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
  2018  2018  2017 
Baten       
Rijksbijdragen  9.694.854  9.265.000  8.997.473 
Overige overheidsbijdragen  102.379  122.000  95.016 
Overige baten  81.391  71.000  302.645 

       
Totaal baten  9.878.624  9.458.000  9.395.134 

       
       
Lasten       
Personele lasten  8.419.816  7.875.000  7.307.879 
Afschrijvingen  288.827  280.000  266.996 
Huisvestingslasten  788.750  770.000  785.090 
Overige lasten  689.414  580.000  687.686 

       
Totaal lasten  10.188.807  9.505.000  9.047.651 

       
Saldo baten en lasten  -308.182  0  300.056 

       
Financiële baten en lasten  -675  0  290 

       
Resultaat  -308.857  0   300.346 

 
 
 
 
De rijksbijdragen zijn fors hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de aanpassingen 
geweest als gevolg van de nieuwe cao en gestegen werkgeverslasten. 
In de begroting worden prijscorrecties als gevolg van hogere salariskosten niet meegenomen omdat 
ook bij de personele lasten de (nauwelijks in te schatten) prijscorrecties niet zijn opgenomen. Verder 
zijn de rijksbijdragen hoger als gevolg van de lichte groei van het aantal leerlingen. 
 
De overige overheidsbijdragen betreffen gemeentelijke bijdragen, voornamelijk voor huurvergoeding. 
 
De overige baten bestaan voornamelijk uit huuropbrengsten. 
 
De personele lasten zijn hoger dan begroot. De oorzaken van deze stijging zijn: 

• De nieuwe cao en gestegen werkgeverspremies waardoor de salariskosten zijn toegenomen. 
Deze prijsstijging was onvermijdbaar en past volledig in de reguliere bedrijfsvoering; 

• Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zijn wij genoodzaakt geweest om onderwijs personeel 
via een uitzendbureau in te huren. Dit heeft in het jaar € 200.000 gekost waarvan € 160.000 
gedurende de laatste vier maanden van het jaar. Normaliter worden voor de Vervangingspool 
startende leerkrachten aangesteld. Op basis van de gewerkte uren door het uitzendbureau 
zou dat dan ongeveer € 85.000 hebben gekost. De meerkosten zijn conform deze 
uitgangspunten ongeveer € 115.000; 

• In 2017 is besloten om over te gaan tot een beperkt Eigen Risico Dragerschap (ERD) voor het 
Vervangingsfonds waarbij alleen de vervanging langer dan 14 dagen wordt vergoed. Buiten 
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de vergoeding vallen echter de ‘lopende’  gevallen van langdurige ziekte. Meerwerf heeft twee  
leerkrachten die tot deze categorie behoren en die zijn ingeschaald in LB-15 / L11-15. De 
loonkosten bedragen ongeveer € 150.000. Uitgaande van een vergoeding van ongeveer 80% 
van de loonkosten door het VF bedragen de gederfde baten ongeveer € 120.000. 
 

De dotatie aan de voorziening jubilea was ongeveer € 27.000, dit als gevolg van een gewijzigd 
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Kengetallen 
 
 
1. Vermogensbeheer 

  2014 2015 2016 2017 2018 

      
           
Solvabiliteit 58,6% 59,4% 66,0% 78,2% 73,4% 
(eigen vermogen / totale vermogen)      
Ondergrens 30%      
      
Liquiditeit (current ratio) 1,68 1,69 2,11 3,25 2,55 
(Vlottende activa / kort vreemd vermogen)      
Ondergrens 0,5      
      
Kapitalisatiefactor 50,4% 45,8% 44,1% 40,1% 35,8% 
(totaal vermogen-gebouwen) / baten)      
Bovengrens 35%      
      
Weerstandsvermogen 11,5% 10,3% 13,3% 17,8% 12,9% 
(eigen vermogen - mva / rijksbijdragen)           
Ondergrens 10%           

           
Rentabiliteit -7,0% -2,1% 3,3% 3,7% -3,1% 
(resultaat  / totale baten)           
           

 
 
Het vermogensbeheer geeft aan wat de kapitaalbehoefte van de instelling is met als kengetal de 
kapitalisatiefactor en de kredietwaardigheid van een onderwijsinstelling met als kengetal de 
solvabiliteit. 
 
De solvabiliteit, het eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door het balanstotaal, is ultimo 2018 
nog steeds te kwalificeren als goed. Dit betekent dat het eigen vermogen toereikend is om de normale 
financiële risico’s op te vangen. De solvabiliteit is afgenomen. De toename wordt veroorzaakt door het 
negatieve jaarresultaat. 
 
De kapitalisatiefactor is de verhouding van het balanstotaal minus boekwaarde gebouwen tot de totale 
baten. Deze financiële buffer geeft aan in hoeverre Stichting Meerwerf in staat is om eventuele 
toekomstige fluctuaties op te kunnen vangen. Dit kengetal is afgenomen omdat het balanstotaal is 
afgenomen en de baten zijn toegenomen. Deze factor zit evenwel nog boven de bovengrens van 
35%.  
 
De liquiditeit (current ratio, verhouding vlottende activa en kortlopende schulden) is lager omdat de 
vlottende activa zijn afgenomen en de kortlopende schulden zijn toegenomen. 
De quick ratio is vanwege het ontbreken van voorraden gelijk aan de current ratio. 
 
De rentabiliteit is veel lager dan in het voorgaande jaar. Het streven is om de rentabiliteit op nul te 
houden. Rijksbijdragen zijn immers bedoeld om te besteden en niet om op te potten. De rentabiliteit is 
in 2017 hoog geweest vanwege incidentele baten. 
Voor een uitgebreide toelichting op het exploitatieresultaat wordt verwezen naar de volgende 
paragraaf.  
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2. Budgetbeheer 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
 
 

           
Transactiefunctie 20,9% 18,6% 15,0% 8,8% 9,5% 
(kortlopende schulden / baten)      
Grenswaarde 8,8% (maximaal)      
      
Financieringsfunctie 8,4% 8,0% 6,9% 6,4% 6,3% 
(55% mva / baten)      
Grenswaarde 21,2% (maximaal)      
      
Financiële buffer 21,1% 19,3% 22,3% 25,0% 19,9% 
(resultaat  / totale baten)      
Grenswaarde 5,0% (minimaal)      

 
 
 
Het budgetbeheer geeft de capaciteit aan om tegenvallers op korte of middellange termijn op te 
kunnen vangen. Het eerste onderdeel van het budgetbeheer is de transactiefunctie en dit betreft de 
middelen die benodigd zijn voor een soepele bedrijfsvoering. Als dit kengetal hoog is zou dit kunnen 
betekenen dat er problemen zouden kunnen bestaan met het betalen van schulden. De kortlopende 
schulden bestaan uit de belastingschuld en de schuld aan het ABP welke maandelijks worden 
afgedragen voor de voorafgaande maand en uit de crediteuren die direct na binnenkomst worden 
geboekt en betaald. In 2018 zit dit kengetal iets boven de door OCW wenselijk geachte grenswaarde. 
 
Een tweede onderdeel van het budgetbeheer is de financieringsfunctie, de middelen die moeten 
worden aangehouden om de materiële vaste activa te zijner tijd te kunnen vervangen. De 
financieringsfunctie ligt in 2018 onder de grenswaarde. Bij de berekening van dit kengetal is uitgegaan 
van een vervangingspercentage van 55% in het primair onderwijs. Er hoeft derhalve slechts een 
relatief laag bedrag te worden aangehouden voor vervanging.  
 
De financiële buffer, feitelijk de buffer om het restrisico zoals teruggang in leerlingenaantallen, 
gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging en onvolledige indexatie van de 
bekostiging op te kunnen vangen, ligt ruim boven de grenswaarde. Meerwerf beschikt voor dit risico 
dus over ruimschoots voldoende middelen.  
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10.2 Analyse van het exploitatieresultaat. 
 
De analyse van het exploitatieresultaat 2018 van Stichting Meerwerf wordt gehouden op de 
geldstromen baten, lasten, financiële baten & lasten en baten & lasten voorgaande jaren. Daarbij 
wordt de realisatie 2018 afgezet tegen de begroting 2018 zoals dat gedurende het jaar in de 
maandrapportages is gedaan. Hieraan worden de vergelijkende cijfers uit de jaarrekening 2017 
toegevoegd. 
In de laatste kwartaalrapportage van 2018 (derde kwartaal) werd een prognose van het 
exploitatieresultaat afgegeven ad € 19.599. 
In de volgende paragraaf worden de voornaamste afwijkingen tussen deze prognose en het definitieve 
resultaat kort benoemd 
 
 
 

Rijksbijdragen Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Bijdrage OCW  personeel 6.934.112  6.546.000  6.364.674 
Bijdrage OCW  materieel 1.175.031  1.183.000  1.120.268 
Overige subsidies OCW 1.314.875  1.291.000  1.243.900 
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 270.836  245.000  268.630 

      
Totaal Rijksbijdragen 9.694.854  9.265.000  8.997.472 

 
 
 
De rijksbijdragen personeel zijn hoger dan begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt door de hogere 
vergoeding in verband met de nieuwe cao en gestegen werkgeverslasten.  
De overige rijksbijdragen wijken niet sterk af van de begroting. 
 
 

Bijdragen / subsidies overige overheden Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Gemeentelijke bijdragen 102.379  122.000  88.258 

 
 
 
 
De gemeentelijke bijdragen betreffen voornamelijk huurvergoeding. 
 

Overige baten Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Opbrengst verhuur 42.261  40.000  36.283 
Overige 39.130  31.000  266.362 

      
Totaal overige baten 81.391  71.000  302.645 

 
 
De overige baten betreffen opbrengst verhuur en overige incidentele baten. De afwijking ten opzichte 
van de begroting is beperkt. In 2017 waren de overige incidentele baten hoog vanwege de vrijval van  
bouwprojecten met de gemeente 
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Personeelslasten Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten 7.860.118  7.610.000  7.206.094 
Overige personele lasten 733.475  405.000  430.314 
Af: Ontvangen vergoedingen -173.777  -140.000  -328.529 

      
Totaal personeelslasten 8.419.816  7.875.000  7.307.879 

 
 
De lonen en salarissen van personeel zijn, inclusief uitkeringen, fors toegenomen ten opzichte van 
2017 vanwege de nieuwe cao en gestegen werkgeverslasten. 
 
De overige personele lasten zijn hoger dan begroot en fors toegenomen ten opzichte van 2017. Deze 
toename wordt met name veroorzaakt door hoge kosten van een uitzendbureau voor de inhuur van 
leerkrachten voor € 200.000 en doordat kosten van professionalisering en scholing voor een totaal 
bedrag van € 165.000 fors hoger was dan het begrote bedrag van € 100.000. 
 
 
 
 

Afschrijvingen Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Afschrijvingslasten gebouwen 1.764  1.000  1.062 
Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 17.750  2.500  10.996 
Afschrijvingslasten meubilair 56.754  65.000  57.620 
Afschrijvingslasten ICT 143.176  146.500  129.685 
Afschrijvingslasten leermethoden 69.383  65.000  67.633 
         

      
Totaal afschrijvingen 288.827  280.000  249.962 

 
 
De afschrijvingskosten zijn gestegen ten opzichte van 2017 en iets hoger dan begroot. Deze stijging 
wordt veroorzaakt door een toename van de afschrijvingslasten ICT en inventaris en apparatuur. De 
komende jaren zal als gevolg van de toenemende digitalisering in het onderwijs de post afschrijving 
leermiddelen dalen en de afschrijvingen ICT stijgen omdat de investeringen in computers en 
touchscreens in de komende jaren zullen toenemen en die van de traditionele leerboeken zullen 
afnemen. Vooralsnog is in 2018 de afschrijving leermiddelen iets toegenomen. 
De stijging neemt in z’n geheel ook iets toe vanwege de toename van het aantal leerlingen.  
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Huisvestingslasten Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Huurlasten 139.189  137.000  137.336 
Verzekeringen 208    255 
Onderhoudslasten (klein onderhoud) 94.174  60.000  115.339 
Energie en water 145.360  127.000  143.635 
Schoonmaakkosten 238.289  238.000  235.436 
Belastingen en heffingen 29.401  15.000  15.470 
Dotatie voorziening onderhoud 115.000  157.000  112.500 
Overige huisvestingslasten 27.129  36.000  25.118 

      
Totaal huisvestingslasten 788.750  770.000  785.090 

 
 
De huisvestingslasten zijn totaal vrijwel gelijk aan de begroting en wijken nauwelijks af ten opzichte 
van 2017. De onderhoudskosten zijn voor het klein onderhoud toegenomen omdat kosten groot 
onderhoud niet in het Meerjarenonderhoudsplan waren opgenomen en dus niet konden worden 
onttrokken aan de voorziening onderhoud. Hier staat een lagere dotatie voorziening onderhoud 
tegenover. 
De energiekosten zijn in 2018 vrijwel gelijk aan 2017 maar hoger dan begroot.  
De post belastingen en heffingen zijn mede hoger vanwege heffingen 2017 en nagekomen facturen 
voor vuilafvoer 2017. 
 
   

Overige lasten Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
      
Administratie- en beheerslasten 195.491  205.000  237.756 
Inventaris en apparatuur 335.603  280.000  289.643 
Overige lasten 158.320  71.000  160.287 

      
 689.414  556.000  687.686 

 
 
De administratie- en beheerslasten zijn in 2018 afgenomen ten opzichte van 2017 vanwege lagere 
kosten voor drukwerk. 
De kosten voor de post ‘Inventaris, apparatuur en leermiddelen’ zijn hoger dan begroot en hoger dan 
in 2017. Naast prijsstijgingen en de lichte toename van het aantal leerlingen wordt de toename vooral 
veroorzaakt doordat de kosten van ICT inclusief licenties is gestegen van € 105.000 naar € 133.000, 
een stijging van ongeveer € 28.000 hoger. 
De overige lasten liggen op het niveau van 2017 en zijn te laag begroot. 
 
 

Financiële baten en lasten Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening 
 2018  2018  2017 
 

  
  

 

Financiële baten 168 
 

1.500  367 
Financiële lasten 842 

 
1.500  1.721     
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-675 

 
0  -1.354 

 
 
De rentebaten zijn nagenoeg nihil. De oorzaak is de minimale vergoeding op spaarrente. 
De bankkosten zijn gedaald ten opzichte van 2017 omdat  we in 2017 nog  dubbele kosten hadden 
vanwege de wisseling van bank waarbij de oude bankrekening in de overgangssituatie nog een 
periode is aangehouden.   
 

10.3 Treasuryverslag 
 
Treasury heeft bij Stichting Meerwerf als primaire functie het verzorgen van de betaalfunctie.  
Secundair is het beheersen van het financiële risico en tertiair het reduceren van financieringskosten. 
De primaire doelstelling van Stichting Meerwerf is werkzaam zijn op het gebied van het primair 
onderwijs, zoals vastgelegd in de statuten.  Als gevolg hiervan is het financieren en eventueel 
beleggen ondergeschikt aan de primaire doelstelling. 
 
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Stichting Meerwerf is dat deze de financiële 
continuïteit van de organisatie waarborgt.  Dit wordt in de volgende doelstellingen en voorwaarden 
gesplitst: 
 
• Liquiditeit op korte en lange termijn 
• Lage financieringskosten 
• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen 
• Kosteneffectief betalingsverkeer 
• Inzet rente-instrumenten 
 
De niet direct benodigde middelen zijn overeenkomstig het beleid van Stichting Meerwerf risicoloos 
belegd in dagelijks opvraagbare spaarrekeningen. Anno 2018 heeft het belenen en beleggen vanwege 
de minimale spaarrente geen al te hoge prioriteit. 
 

10.4 Continuïteitsparagraaf 
 
In deze continuïteitsparagraaf worden de verwachte exploitatieresultaten voor de jaren 2019 tot en 
met 2021 en de ontwikkeling van de vermogenspositie weergegeven. Daarbij worden ook kengetallen 
ten aanzien van leerlingaantallen en aantal medewerkers (in Fte) vermeld. 
 

Personele bezetting in FTE Verslagjaar Verslagjaar t+1 Verslagjaar t+2 Verslagjaar t+3 
(stand 31/12) 2018 2019* 2020* 2021* 
Stafbureau  3,1  3,1  3,1  3,1 
Directie 7,6 7,6 7,6 7,6 
Onderwijzend personeel 95,0 93,5 93,5 93,5 
Onderwijsondersteunend personeel 13,1 13,1 13,1 13,1 
Totaal formatie 118,8 117,3 117,3 117,3 
Leerlingaantallen 1602 1600 1600 1600 

 
* Prognose 
 
In 2018 is het aantal leerlingen ultimo jaar toegenomen van 1495 in 2017 naar 1602. De verwachting 
naar de toekomst is redelijk positief. Als het huidige aantal ook voor de komende jaren op hetzelfde 
niveau blijft betekent dit een stabiele situatie bij Meerwerf. Vanwege de krimp in de regio is dit een 
groei van het marktaandeel. Groei zal plaatsvinden daar waar nog sprake is van nieuwbouw; daar 
waar dit niet het geval zal dit aantal krimpen. De onzekere factor betreft de school Villa Kakelbont 
omdat het aantal leerlingen op deze school niet valt te voorspellen maar afhankelijk is van de politieke 
situatie met betrekking tot de instroom van asielzoekers.  
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De ontwikkeling van het aantal leerlingen is nauw gerelateerd aan de personele bezetting. De hoge 
kwaliteitsnorm waaraan wij onze scholen willen laten voldoen betekent immers dat de groepen niet te 
groot mogen worden en waarbij ook telkens weer een juiste inschatting moet worden gemaakt ten 
aanzien van de instroom teneinde te grote groepen te voorkomen. 
De bezetting van onderwijzend personeel zal in geringe mate afnemen doordat in de formatie iets 
strakker zal worden begroot waarbij sprake zal zijn van minder AB-uren. 
De hoge omvang van ondersteunend personeel kan worden verklaard uit het relatief hoge aantal 
ondersteunende functies bij Villa Kakelbont en de aanwezigheid van zorgleerlingen op de andere 
scholen. Met de invoering van het Passend Onderwijs zijn wij geconfronteerd met de instroom van 
leerlingen die in het verleden zouden zijn geplaatst in het speciaal onderwijs of in het speciaal 
basisonderwijs. De extra aandacht die deze leerlingen behoeven kan niet altijd worden bekostigd uit 
de extra middelen die hiertoe worden ontvangen. Dit zal de komende jaren een extra druk leggen op 
de bedrijfsvoering. 
 
Ons streven is om de materiële kosten meer in verhouding te brengen met de materiele bekostiging. 
Dit zal niet gemakkelijk kunnen worden gerealiseerd omdat de materiele bekostiging inmiddels lager is 
dan voorgaande jaren terwijl in de meeste gevallen de kosten gewoon (licht) stijgen.  
Sommige kosten zijn recht evenredig met de aantallen leerlingen maar met name de 
huisvestingslasten zijn dat niet, zeker niet in onze situatie waar we te maken hebben met dislocaties. 
Bij een krimp van het aantal leerlingen zullen de huisvestingslasten, uitgedrukt in een bedrag per 
leerling, toenemen.  
De overige lasten zullen normaliter evenredig afnemen met de wijziging in de omvang van het aantal 
leerlingen. 
 
 

Balans    Jaarrekening Begroting Raming Raming 

    2018 2019 2020 2021 
Materiële vaste activa  1.136.695 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
Financiële vaste activa  0       

        
Totaal vaste activa   1.136.695 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

        
Vorderingen    1.024.109 750.000 750.000 750.000 
Liquide middelen   1.370.909 1.506.000 1.506.000 1.506.000 

        
Totaal vlottende activa  2.395.018 2.256.000 2.256.000 2.256.000 

        
Balanstotaal    3.531.714 3.456.000 3.456.000 3.456.000 
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Algemene reserve   1.654.501 1.637.885 1.652.216 1.666.547 
Bestemmingsreserve publiek  732.446 718.115 703.784 689.453 

        
Totaal eigen vermogen  2.386.947 2.356.000 2.356.000 2.356.000 

        
Voorzieningen   205.500 200.000 200.000 200.000 
Kortlopende schulden  939.267 900.000 900.000 900.000 

        
Totaal vreemd vermogen  1.075.732 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

        
Balanstotaal    3.771.536 3.456.000 3.456.000 3.456.000 

 
 
Voor het jaar 2019 is een negatief resultaat begroot van € 31.000. Dit betekent dat het eigen 
vermogen met dit zelfde bedrag zal dalen, evenals de liquide middelen. 
In de bestemmingsreserve publiek is nog sprake van een daling conform de jaarlijkse afname zoals 
deze in 2018 was van € 14.331 vanwege de activering van activa ten tijde van de invoering van de 
lumpsum in 2005, waarbij jaarlijks het afgeschreven deel ten gunste komt van de algemene 
reservelumpsum. Per saldo derhalve een verschuiving. Omdat in de ramingen voor de jaren 2020 en 
2021 een resultaat van nihil is verondersteld betekent dit dat de balansrekeningen onder deze 
uitgangspunten verder niet zullen wijzigen. 
 
 

Staat van baten en lasten  Jaarrekening Begroting Raming Raming 

    2018 2019 2020 2021 
Baten    

    

Rijksbijdragen   9.694.854 10.100.000 10.100.000 10.100.000 
Overige overheidsbijdragen  102.379 94.000 94.000 94.000 
Overige baten   81.391 51.000 51.000 51.000 

    
    

Totaal baten    9.878.624 10.245.000 10.245.000 10.245.000 

    
    

Lasten    
    

Personele lasten   8.419.816 8.550.000 8.458.000 8.458.000 
Afschrijvingen   288.827 265.000 265.000 265.000 
Huisvestingslasten   788.750 817.000 820.000 820.000 
Overige lasten   689.414 642.000 700.000 700.000 

    
    

Totaal lasten    10.186.807 10.274.000 10.243.000 10.243.000 

    
    

Financiële baten en lasten  -675 -2.000 -2.000 -2.000 

    
    

Totaal resultaat   -308.857 -31.000 0 0 
 
 
Voor 2019 is een tekort begroot van € 31.000. De ramingen voor 2020 en 2021 geven een resultaat 
van nul. 
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10.5 Interne riscobeheersings- en controlesysteem 
 
De beheersing van de processen is een belangrijk aandachtspunt. Uitkomsten van de interne 
analyses in het kader van de planning- en controlcyclus en de jaarlijks uitgevoerde 
accountantscontrole geven voldoende vertrouwen dat Meerwerf haar bedrijfsprocessen in de basis op 
orde heeft.  
In 2015 is de interne beheersing en administratieve organisatie met de daarbij ingezette  
controlemaatregelen ten aanzien van de personeels-/salarisadministratie en de financiële 
administratie gewijzigd vanwege het faillissement van OSG Metrium. De werkzaamheden zijn vanaf 
september 2015 deels in eigen beheer gekomen en deels uitbesteed aan het detacheringskantoor 
Servicehuis EFK. Per 2019 is voor de financiële administratie het AFAS-pakket in gebruik genomen 
waardoor met name het inzicht vanuit de scholen wordt versterkt en biedt dit het stafbureau betere 
sturingsmogelijkheden . Ook dit heeft geleid tot de nodige aanpassingen in de AO/IB. 
Ultimo 2016 is een nieuwe Raad van Toezicht benoemd en per maart 2018 is de nieuwe bestuurder in 
dienst getreden. 
 
 

10.6 Risicoparagraaf 
 
De voornaamste risico’s waar Meerwerf zich de komende jaren voor geplaatst ziet met bijbehorende 
(mogelijke) gevolgen zijn: 
 

Ontwikkeling leerlingaantallen 
De ontwikkeling in leerlingaantallen in onze regio is een onzekere factor. Op dit moment is 
zelfs sprake van een lichte groei terwijl een krimp zou moeten worden verwacht.  
De instroom van Nieuwkomers is een zeer onzekere factor. De instroom en uitstroom is 
geheel afhankelijk van (internationale) politieke ontwikkelingen. 
 
 
De arbeidsmarkt 
De personele bezetting hangt nauw samen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Tot 
voor kort zorgde de personele invulling niet voor problemen omdat het aanbod vanuit de 
arbeidsmarkt in voldoende mate beschikbaar was en omdat Stichting Meerwerf in een 
krimpsituatie verkeerde waardoor de uitstroom van leerkrachten per saldo groter was dan de 
benodigde instroom van nieuwe leerkrachten. Deze situatie is thans (maart 2019) belangrijk 
gewijzigd. Stichting Meerwerf zal als werkgever aantrekkelijk moeten blijven door goed 
functionerende leerkrachten aan zich te binden. Dit zal er mogelijk toe kunnen leiden dat in 
voorkomende gevallen personeelsleden sneller een vaste aanstelling zal moeten worden 
aangeboden en een tijdelijke overcapaciteit van leerkrachten vanwege een naderend 
voorzienbaar vertrek van een leerkracht zal moeten worden overwogen.  
Dit zal er toe leiden dat het personele risico groter zal worden. Hier komt voor Stichting 
Meerwerf het bijzondere karakter van Villa Kakelbont nog bij. Voor het sterk fluctuerende 
aantal leerlingen in deze school moet tijdig worden geanticipeerd om de gewenste bezetting te 
kunnen realiseren. Het risico is dat dit niet tijdig kan worden gerealiseerd. Hierdoor zal de 
werkdruk op het overige personeel toenemen.  

 
 

Schoolopbrengsten 
De investeringen die Meerwerf heeft gedaan in opbrengstgericht werken om zo de kwaliteit op 
al onze scholen nog verder te verbeteren, heeft ertoe geleid dat alle scholen het 
basisarrangement hebben. Toch blijven de opbrengsten een groot punt van aandacht. Naast 
het voortdurende streven naar kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen hebben de 
opbrengsten ook een grote invloed op de concurrentiepositie van de scholen. In het huidige 
digitale tijdperk zullen de ouders van potentiele leerlingen zich steeds meer laten leiden door 
de te verwachte kwaliteit bij raadpleging van internetsites waaruit deze geobjectiveerde 
kwaliteit zou mogen blijken. 
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Het ministerie van OCW 
Het betreft hier de onvoorspelbaarheid en het daarmee gepaard gaande risico in 
meerjarenperspectief: 

 
1. Onvolledige compensatie in de bekostiging van stijgende lasten. De personele subsidie 

compenseert de gestegen loonkosten niet geheel. De materiele subsidie houdt evenmin 
gelijke tred met gestegen kosten; 

2. Onzekerheid met betrekking tot wijziging of stopzetting van tijdelijke subsidies. Onlangs is 
dit gebleken met het voornemen om de gewichtengelden anders te verdelen. Dit betekent 
voor Meerwerf een afname van de subsidie voor een bedrag van ongeveer € 200.000.; 

3. De wens van OCW om de bekostiging simpeler te maken zal herverdelingseffecten tot 
gevolg hebben. Dit geeft grote onzekerheid ten aanzien van toekomstige bekostiging; 

4. De wet Werk en Zekerheid waarbij aan werknemers sneller een vast dienstverband zal 
moeten worden aangeboden. 

5. Wijzigingen in de opheffingsnormen voor instandhouding. Dit zou kunnen betekenen dat 
een brinnummer kan worden verloren bij daling van het aantal leerlingen.  

6. Wijzigingen in de CAO PO met betrekking tot de rechtspositie; 
 
 

Gemeente en samenwerkingsverband 
De gemeente is en blijft wettelijk verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs binnen de 
gemeente. Ondanks het feit dat het openbaar onderwijs al geruime tijd geleden op afstand is 
gezet met de oprichting van de Stichting Meerwerf is de invloed van de gemeente groot 
gebleven.  
Het Samenwerkingsverband ontvangt de komende jaren minder subsidie. Dit heeft gevolgen 
voor de schoolbesturen waaronder Meerwerf omdat daardoor minder geld beschikbaar is voor 
IB en ondersteuning.. 
 
 
Hoog ziekteverzuim en Vervangingsfonds 
Binnen het ziekteverzuim moet onderscheid worden gemaakt tussen fysieke en psychische 
klachten. Met het goede personeelsbeleid binnen de Stichting Meerwerf waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een goed functionerende bedrijfsarts kan het psychische verzuim sterk worden 
gereduceerd; het fysieke verzuim is veel minder goed beïnvloedbaar en voorspelbaar en 
vormt daardoor een risico. 
De vervanging van personeelsleden die vanwege ziekte afwezig waren, werden tot enkele 
jaren geleden volledig vergoed door het Vervangingsfonds. In 2016 is de vergoeding op een 
genormeerd bedrag vastgesteld en in 2017 is op deze genormeerde vergoeding een korting 
van 20% toegepast. Omdat ook vervanging van personeelsleden vanwege buitengewoon 
verlof (huwelijk, overlijden et cetera) al voor eigen rekening moet worden genomen vormt dit in 
toenemende mate een risico.  
 
Per 2018 is Stichting Meerwerf deels eigen risico drager geworden. De reden hiervoor was dat 
een groot aantal schoolbesturen al eigen risico drager was geworden met premiestijging tot 
gevolg voor de ‘achterblijvers’. Deze achterblijvers hebben gemiddeld genomen een hoger 
risicoprofiel waardoor het dus ook voor Meerwerf aantrekkelijk is geworden om deels eigen 
risico drager te worden. Omdat geen rekening was gehouden met het niet verhoeden van al 
lopende gevallen van langdurige ziekte heeft dit in 2018 veel lagere uitkeringskosten tot 
gevolg gehad.  
Wanneer de voorgenomen opheffing van het Vervangingsfonds plaats zal vinden is op dit 
moment nog niet duidelijk.  

 

 
 
 
 
 
 


