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VOORWOORD
2015 stond in het teken van het Koersplan 2015 – 2018, dat een vervolg is op de strategische 
agenda van 2010 – 2014. Het Koersplan kwam in 2014 tot stand in een uitgebreid proces 
waarbij de hele organisatie betrokken was. In hoofdstuk 3 van dit bestuursverslag staan
de strategische doelen vermeld. Eén van de meest inspirerende onderdelen van ons Koersplan 
2015 – 2018  is de ASG Academie. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om te leren en te 
ontwikkelen, en daarvoor vindt volop ondersteuning plaats via onze eigen ASG Academie. 
Leidinggevenden participeren in een uitdagend professionaliseringsprogramma. 
Daarnaast ontwikkelen we programma’s voor leerkrachten en ondersteunend personeel. 
Onze programma’s krijgen landelijk erkenning,  deelname levert namelijk punten op voor de 
registratie van schoolleiders en leraren. Het mes snijdt daardoor aan twee kanten: een intern 
georganiseerde professionalisering die gepaard gaat met landelijke registratie. Dat past bij de 
Almeerse Scholen Groep, want wij beseffen dat professionele medewerkers essentieel zijn voor 
het bereiken van onze doelen. 

Het is belangrijk om te constateren dat onze scholen elkaar steeds beter weten te vinden,  
elkaar helpen en van elkaar leren. In het Koersplan 2015 – 2018 hebben wij de lat hoog gelegd. 
Eén van de opdrachten die wij onszelf hebben gegeven, is het realiseren en handhaven van  
vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs. Eén van de aspecten daarvan is tijdig te signaleren 
als de kwaliteit van onderwijs afneemt. Dat levert verbeteracties, sterke onderwijsconcepten  
en positieve Inspectierapporten op. Er is ook een klein aantal scholen waar de basiskwaliteit 
nog extra aandacht nodig heeft. Wij realiseren ons dat onderwijskwaliteit nooit ‘af’ is en voort-
durende aandacht vereist. Want geen leerling is gelijk. Onderwijs op maat is een doorlopend 
proces dat voortdurend ontwikkeld wordt. Ieder kind op een ASG-school verdient uitdaging  
en onderwijs dat hem verder helpt in zijn ontwikkeling. Goed onderwijs door een ambitieuze 
leerkracht is daarvoor een eerste voorwaarde. Maar ook een goed gebruik van de mogelijk- 
heden van ICT, passende huisvesting en samenwerking met partners, zoals in de kinderopvang, 
zijn nodig. Een goed voorbeeld van samenwerking wordt het multifunctionele gebouw van 
onze basisschool de Aquamarijn. In april 2016 is de eerste steen gelegd en wij verwachten de 
oplevering aan het einde van het jaar. In de Aquamarijn werken kinderopvang, basisschool en 
buurtwerk nauw samen.  Naast professionalisering is vitaliteit is een belangrijk onderwerp uit 
ons Koersplan.  ASG ondersteunt haar medewerkers om fit en gezond te blijven en pakt dat 
beleidsmatig op. Vitaliteit speelt ook een rol binnen de CAO, met name als we het hebben over 
werkdruk. Met vallen en opstaan leren we met elkaar om hier goede, 
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verhelderende gesprekken over te voeren. Dat maakt duidelijk waar de werkdruk precies zit en 
waar mogelijke oplossingen liggen. De aandacht die we in 2015 en de jaren daarvoor besteed 
hebben aan het verminderen van verzuim werpt zijn vruchten af. Het verzuim is duidelijk gedaald.

We weten ook de leerlingen die dreigen uit te vallen, steeds beter vast te houden. Dat is te 
zien in de cijfers: Almere telt ieder jaar minder voortijdig schoolverlaters. Onze samenwerking 
met andere Almeerse schoolbesturen en de ROC’s speelt hierin een belangrijke rol. 

Samen met andere Almeerse schoolbesturen en de gemeente hebben we afspraken gemaakt 
om te werken aan de verbetering van het Almeerse onderwijs. Deze afspraken zijn terug te 
vinden in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). In 2016 start een nieuwe LEA, waarin door-
gaande leerlijnen centraal staan. Een goede aansluiting van het onderwijs, van peutertijd tot 
afstuderen: daar hebben we in 2015 intensief aan gewerkt en doen dat ook de komende jaren. 
Kinderen maken kennis met sport, cultuur en natuur. Maatschappelijke verankering: nog zo’n 
onderwerp uit ons Koersplan. Activiteiten als Playing for Success maken duidelijk dat ASG door 
en door Almeers is. 

Almere is een gemeente met uiteenlopende demografische ontwikkelingen. Daardoor hebben 
we op een aantal locaties te maken met krimp en is er in andere wijken juist behoefte aan 
nieuwe scholen. ASG speelt in op deze verschillende scenario’s. Onze schaal is daarbij een 
voordeel en maakt ons flexibel. Groei en ontwikkeling zijn mogelijk door de gezonde financiële 
situatie van ASG. Budget dat bestemd is voor onderwijs, geven we ook echt uit aan onderwijs. 

In dit bestuursverslag 2015 staan vele voorbeelden van samenwerking en van constante verbete-
ring, beide belangrijke pijlers onder ons beleid. 2015 is het eerste jaar waarin we terugkijken 
op de uitwerking van onze strategische koers. De kracht van samen is de slogan waaruit we 
werken. In dit bestuursverslag vindt u daar vele voorbeelden van terug.

Ingrid Verheggen
Herbert Griffioen
College van Bestuur Almeerse Scholen Groep
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1. ORGANISATIE 
ALMEERSE 
SCHOLEN GROEP

Onder ASG vallen 42 basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen werken 
nauw met elkaar samen. De Almeerse Scholen Groep is het grootste onderwijsbestuur in Almere en 
de grootste werkgever van de provincie Flevoland.

De Almeerse Scholen Groep (ASG) bestaat uit 
de volgende stichtingen. 

1. Stichting Entrada (koepelstichting).  
 Hieronder vallen de overige stichtingen. 
2. Stichting voor Algemeen Bijzonder Onderwijs  
 Flevoland (Stichting ABO). In september 2015  
 is deze naam gewijzigd. Eerder spraken we  
 van Stichting Algemeen Bijzonder Voortge- 
 zet Onderwijs Flevoland. De naamswijziging  
 is doorgevoerd aangezien PO-school ‘Het  
 Universum’ is ondergebracht in deze stichting.
3.  Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor  
 Openbaar Primair en Voortgezet Onderwijs  
 (Stichting ASG)
4.  Almeerse Scholen Groep (ASG) Stichting voor  
 Openbaar Primair Onderwijs, Nieuwe Wijken   
 (Stichting ASG NW)
5.  Stichting IKC+ (Stichting IKC+)

Goed onderwijs voor ieder kind tussen de vier en achttien jaar: daarvoor staat 
de Almeerse Scholen Groep (ASG). Wij vinden het noodzakelijk dat het aanbod 
divers is. Iedere leerling is immers anders, leert en ontwikkelt zich op een unieke 
wijze. Door onze kwaliteit en diversiteit kunnen wij elk kind de basis- of middel-
bare school bieden die bij hem of haar past. 

1.1 Juridische structuur ASG

Stichting Entrada fungeert als koepelstichting 
voor de overige stichtingen en treedt op als 
centrale dienst. Stichting ASG, Stichting ASG 
NW en Stichting ABO verzorgen onderwijs. 
Stichting IKC+ heeft ten doel het (doen) oprich-
ten, exploiteren en in stand houden van een 
integraal kind centrum (IKC) met buurtfunctie. 
Werkgebied is de gemeente Almere in de meest 
brede zin van het woord. De Raad van Toezicht 
(RvT) van Stichting Entrada oefent centraal  
toezicht uit op ASG. In de statuten van de ande-
re vier stichtingen is de Raad van Toezicht van 
Stichting Entrada aangewezen als het toezicht-
houdend orgaan.

(Koepel) Stichting 
Entrada

Stg. voor Openbaar
Primair en Voortgezet

Onderwijs

Stg. Algemeen 
Bijzonder Onderwijs 

Flevoland
Stg. IKC

Almeerse Scholen Groep
Stg. Openbaar Primair 

Onderwijs Almere
“Nieuwe Wijken”

Almeerse Scholen Groep

ORGANISATIE ALMEERSE SCHOLEN GROEP
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Basisonderwijs totaal 

Voortgezet Onderwijs totaal

Entrada & Bestuur 

TOTAAL

62 
 

52 
 

13 
 

127

158 
 

274 
 

60 
 

492

844 
 

829 
 
0 
 

1.673

14 
 
4 
 
0 
 

18

1.078 
 

1.159 
 

73 
 

2.310

Directie OOP OP LIO/stagiair Totaal

1.2.1 ASG | ABO | Entrada   
(peildatum 31-12-2015)
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Stichting ASG   
(peildatum 31-12-2015)

ASG PO

ASG PO SBO

Stichting Nieuwe wijken P.O.

Basisonderwijs totaal 

Voortgezet Onderwijs Echnaton

Voortgezet Onderwijs HP 
 
Voortgezet Onderwijs De Meergronden 
 
Voortgezet Onderwijs Arte

Voortgezet Onderwijs Praktijkonderwijs Almere 
 
Voortgezet Onderwijs Totaal 
 
TOTAAL

47 
 
6 
 
8
 

61

8

7

8

5

5

33 
 

94

104

40

12

156

41

36

45

17

44

183
 

339

659 
 

67 
 

115

841

118

140

129

75

55

517 
 

1.358

8

1

5

14

0

1

0

0

0

1
 

15

818

114

140

1.072

167

184

182

97

104

734 
 

1.806

Directie OOP OP LIO/stagiair Totaal

Stichting ASG   
In- en uitstroom cijfers 2015

PO 
(Incl. SBO + SNW) 

PO 
(Incl. Entrada +  

ASGVO + 
ASG bestuur) 

Totaal 
 

190 
 
 

168 
 

Totaal 
 

118 
 
 

117 

In aantallen  
medewerkers
 
Uit dienst

In dienst 
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Stichting ABVO   
In- en uitstroom cijfers 2015

PO VO 

Totaal 
 
0 

6 
 

Totaal 
 

90 
 
 

85 

In aantallen  
medewerkers
 
Uit dienst

In dienst 
 

ABO PO

Basisonderwijs totaal

ABO VO 

Voortgezet Onderwijs OVC

Voortgezet Onderwijs BHC 
 
Voortgezet Onderwijs MLF 
 
Voortgezet Onderwijs Totaal

1
 
1 
 
 

 
11

7

1

19

2

2

40

33

18

91

3 
 
3 
 

156

107

49

312

0

0

0

1
 
2
 
3

6

6

207

148
 

70
 

425

Directie OOP OP LIO/stagiair Totaal

Stichting ABO 
(peildatum 31-12-2015)
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1.2.2 Leerlingenaantallen op 1 oktober

Basisonderwijs
 
Speciaal basisonderwijs

Totaal primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Arte College 
 
Buitenhout College 
 
Echnaton 
 
Helen Parkhurst 
 
Meergronden 
 
Montessori Lyceum Flevoland 
 
Oostvaarders College 
 
Praktijkonderwijs Almere 
 
Totaal voortgezet onderwijs

totaal generaal

12.519

691
 

13.210 
 
 

-

1.100

1.414

1.964

1.692

25

1.731

514

8.440 
 

21.650

12.403
 

668 
 

13.071 
 
 

 
-

1.050

1.356

1.943

1.667

68

1.771

557

8.412

21.483

12.341
 

649 
 

12.990 
 
 

 
-

1.018

1.262

2.054

1.664

122

1.780

567

8.467

21.457

12.255
 

560 
 

12.815 
 

 
147

955

1.124

2.015

1.643

205

1.931

583

8.603

21.418

12.120
 

548 
 

12.668 
 

 
310

1.010

1.279

2.059

1.632

284

1.975

564

9.113

21.781

11.842
 

507 
 

12.349 
 

 
648

1.113

1.278

1.940

1.681

452

2.175

528

9.815

22.164

11.467
 

480 
 

11.947 
 

 
762

1.172

1.442

1.781

1.660

513

2.248

516

10.094

22.041

11.180
 

473 
 

11.653 
 

 
820

1.254

1.423

1.734

1.545

539

2.214

527

10.056

21.709

10.938 
 

455 
 

11.393 
 
 

 
804

1.233

1.330

1.776

1.498

549

2.232

546

9.968
 

21.361

2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
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1.3 Organigram Almeerse Scholen Groep  
1 januari 2015

Organigram Almeerse Scholen Groep 1 januari 2015

Raad van Toezicht

College van Bestuur

PO scholen

Fin. control

Business-control

Bedrijfsbureau

Administratie Facilitair

Inkoop

ICT

Facilities
Advies en Beleid

ASG Mobiliteit

ASG Academie

ASG Flex

P&O

Bestuurssecretaris

Bestuurssecretariaat

Communicatie

Juridische 
ondersteuning

Informatie
management

Personele 
administratie

Financiële 
administratie

Huisvesting en 
onderhoud

Salaris
administratie

VO scholen
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Wij willen het best mogelijke onderwijs bieden. Dat is een grote ambitie, maar ook een ambitie  
die bij ons past. Wij hebben het voordeel dat wij een gemeenschap zijn van basisscholen en scholen 
voor voortgezet onderwijs met een enorm potentieel, vele malen groter dan de som der delen. 
Samen hebben we alle kennis. Samen hebben we meer ervaring dan wie dan ook. Samen hebben 
we eindeloos veel ideeën. Het best mogelijke onderwijs bieden: wij kunnen dat. Omdat we al onze 
kennis, ervaring en ideeën met elkaar delen. En omdat we elkaar inspireren en helpen.

Kindgericht
Onze leerlingen kunnen bij ons hun talenten 
ontwikkelen, binnen hun eigen mogelijkheden 
excelleren en groeien naar een goed en actief 
burgerschap. Dat is ons streven en daar zijn ons 
onderwijs en onze begeleiding op gericht.

Ondernemend en vooruitstrevend
Wij zijn blijvend in ontwikkeling en we durven 
onze eigen koers te varen. Wij zijn energiek, 
initiatiefrijk en doortastend. Wij zijn onderne-
mend en we tonen veerkracht.

2.1 De acht waarden van ASG

ONZE WAARDEN SAMENGEVAT: HET GOUDEN BOEKJE

Een divers en op elkaar aansluitend aanbod
De verschillen tussen onze scholen en hun  
eigenheid beschouwen wij als een kwaliteit  
van de Almeerse Scholen Groep. Er is volop  
keuze voor onze leerlingen. We hebben innova-
tieve naast meer traditionele benaderingen en 
werken met verschillende onderwijsconcepten. 
Onze scholen voor (speciaal) basis- en voort-
gezet onderwijs werken daarbij samen aan 
passende onderwijsloopbanen voor onze  
leerlingen.

2. ONZE WAARDEN 
SAMENGEVAT: 
HET GOUDEN BOEKJE
In Het Gouden Boekje van de Almeerse Scholen Groep hebben we onze waarden 
samengevat. Wij vinden de eerste achttien jaar van een mensen- 
leven één van de belangrijkste periodes. Daarom brengen we alles in  
stelling, daarom halen we alles uit de kast, om ervoor te zorgen dat die  
periode maximaal wordt benut. Zodat ieder kind het beste uit zichzelf  
kan halen en volledig tot bloei kan komen.

Algemeen toegankelijk onderwijs dichtbij huis 
Wij bieden laagdrempelig, breed toegankelijk 
onderwijs in de directe leefomgeving van onze 
leerlingen. Onze scholen zijn overal in de stad 
te vinden, zichtbaar en herkenbaar.

Een betrokken maatschappelijke partner 
Onze scholen passen goed bij Almere als  
jonge stad in ontwikkeling. Wij voelen ons  
oprecht betrokken en we willen een construc-
tieve bijdrage leveren aan onze samenleving.  
Wij werken daarom samen met ouders en 
externe relaties en we tonen ons daarin een 
sterke, betrouwbare partner.

Een professionele werkomgeving 
Wij zijn ambitieuze vakmensen die gezamenlijk 
streven naar optimale onderwijsresultaten. 
We hebben veel kennis in huis en leren is overal 
in onze organisatie mogelijk en zichtbaar, 
omdat we ons steeds verder willen verbeteren. 
Samenwerken met collega’s en samen oplossin-
gen bedenken, vinden wij inspirerend. Wij zien 
gezonde competitie als een drijfveer om onze 
kwaliteit verder te verbeteren. We zijn bereid 
om fouten te bespreken en daarvan te leren.

Goede werkgever
Iedere werknemer krijgt bij de Almeerse  
Scholen Groep kansen om invulling te geven 
aan de eigen ontwikkeling en betrokkenheid 
bij de organisatie. Ons personeelsbeleid is  
transparant en inspirerend en wij bieden ruimte 
voor mobiliteit. Wij vinden het belangrijk dat 
(nieuwe) collega’s zich tot onze waarden aan-
getrokken voelen en om die reden ook graag 
bij ons werken.

Sterke organisatie: optimaal gebruik  
maken van de schaalvoordelen 
Wij hebben een sterke organisatie met een 
overzichtelijke structuur. Wij hebben onze  
organisatie zodanig ingericht dat we kunnen 
profiteren van de schaalgrootte. Of het nu  
collectieve inkoop, financiën, huisvesting of 
juridische zaken betreft, wij hebben de exper-
tise in huis en ons professionele bedrijfsbureau 
zorgt voor optimale ondersteuning van de scho-
len. Een sterke organisatie heeft ambitieuze 
plannen en legt graag verantwoording  
af over geboekte resultaten.
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3. KOERSPLAN 
2015-2018

KOERSPLAN 2015-2018

3.1 Context Koersplan

Als we om ons heen kijken zien we een aantal trends waarmee wij in ons werk te maken hebben: 

• Snelle veranderingen in de samenleving waardoor het moeilijk is voor de lange termijn te  
plannen en waardoor er minder zekerheden zijn.

• Grote technologische veranderingen, die kansen en bedreigingen vormen.
• Grote transities, waarbij met name die in de Jeugdzorg gevolgen hebben voor het onderwijs.
• Een sterk vergrootglas vanuit de samenleving op de prestaties die het onderwijs levert. Veel ver-

schillende opdrachten waaraan het onderwijs moet voldoen, in een cultuur van meten is weten.
• In Almere minder groei van de stad en van de bevolking, in een aantal wijken zelfs krimp.

Deze trends hebben mede de context bepaald van waaruit wij het Koersplan hebben ontwikkeld.

3.2 Start uitvoering Koersplan 2015

Eind 2014 is het Koersplan vastgesteld. In jan- 
uari 2015 zijn we met de uitvoering ervan 
begonnen. Per jaar maken we op basis van het 
Koersplan een jaarplan. De resultaten daarvan 
worden aan het eind van ieder jaar geëvalu-
eerd.  
 
In het Koersplan hebben we twee strategische 
ambities geformuleerd:

1 We bieden als ASG de Almeerse variant 
van excellent en eigentijds onderwijs
We leiden onze leerlingen op tot burgers die 
hun leven in de maatschappij van vandaag en 
morgen zelf kunnen vormgeven. Dat betekent 
dat we kennis overdragen, maar ook vaardig- 
heden aanleren en dat er aandacht is voor  

burgerschap. We zijn volledig op de hoogte 
van nieuwe kennis en inzichten over leren en 
ontwikkelen. Daarvoor maken we bijvoorbeeld 
gebruik van informatietechnologie en inzichten 
op het gebied van gepersonaliseerd leren.

2 De Almeerse Scholen Groep is een vitale 
organisatie
Onze medewerkers voelen zich verbonden  
met hun eigen school maar ook met de orga-
nisatie. Want de organisatie biedt kansen je te 
ontwikkelen, anderen te ontmoeten en kennis 
te delen. En iedere medewerker neemt zijn 
of haar eigen loopbaan ter hand waarbij de 
ASG-organisatie volop ondersteuning biedt met 
scholingsmogelijkheden, professionele ontmoe-
tingen, mobiliteit en de ASG Academie.

4 OPDRACHTEN 
AAN ONSZELF

2 STRATEGISCHE 
AMBITIES

De Almeerse Variant van 
excellent en eigentijds onder-

wijs 

Goed werkgever- en
werknemerschap, 

kwaliteit en vitaliteit

ASG als 
gemeenschap:

geheel meer dan
de delen

Maatschappelijke
verankering

Vernieuwend en 
kwalitatief goed 

onderwijs

ASG is een 
vitale organisatie

De kracht van samen

KERN ASG

RANDVOORWAARDE: HUIS OP ORDE



3.3 Vier opdrachten 

Om onze strategische ambities te verwezenlijken, zijn voor de komende vier jaar vier concrete  
opdrachten geformuleerd:

A: maatschappelijke verankering
B: vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs
C: goed werkgever- en werknemerschap, kwaliteit en vitaliteit
D: ASG als gemeenschap.

A: Maatschappelijke verankering
 
De Almeerse Scholen Groep richt zich op Alme-
re. Dat geeft ons de mogelijkheid om ons te 
concentreren op de banden met stakeholders 
in Almere. We streven ernaar ouders actief te 
betrekken bij ons onderwijs. We versterken 
de banden met de partners die ook met onze 
leerlingen werken, bijvoorbeeld in de zorg of 
in andere onderwijsinstellingen. We versterken 
onze banden met de PABO, die ons toekomstig 
personeel opleidt en met de bedrijven, waar 
onze leerlingen stage gaan lopen en in de 
toekomst een werkplek vinden. We werken 
samen met andere onderwijsinstellingen en de 
gemeente in de Lokale Educatieve Agenda.

Deze opdracht leidde in 2015 tot de volgende 
activiteiten.

JINC, Playing for Success en Almere on Stage
In de eerste helft van 2015 zijn de banden  
tussen de contactpersonen van deze drie initia-
tieven verstevigd. JINC helpt jongeren op weg  
 
 

 
 
naar een goede start op de arbeidsmarkt, onder 
meer door bliksemstages en sollicitatietrainin-
gen. Aan het begin van het schooljaar was de 
ambitie om 1.200 leerlingen uit ons voortgezet 
onderwijs mee te laten doen met sollicitatietrai-
ningen en bliksemstages. Dat zijn er maar liefst 
1.600 geworden. 
Aan het nieuwe project van JINC voor het PO, 
Taaltrip, hebben voor de zomervakantie 2015, 
119 leerlingen uit groep 5 en 6 aan deelgeno-
men. Doel is een grotere woordenschat en een 
bredere kennis van de wereld, twee belangrijke 
voorwaarden voor begrijpend lezen.
Playing for Success biedt activiteiten op het 
terrein van sport, natuur en cultuur. Leerlingen 
van basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, 
voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonder-
wijs doen hieraan mee.
Ook is in 2015 weer geparticipeerd in Almere 
on Stage, een ontmoeting tussen jongeren en 
beroepsbeoefenaren op een positief podium 
voor het vmbo. 

Futuregroep: stageplekken
In de Almeerse Futuregroep hebben bestuur-
ders van o.a. politie, welzijnswerk, woningcor-
poraties en onderwijs hun krachten gebundeld 
om als belangrijke maatschappelijke partners 
binnen de gemeente Almere een bijdrage te 
leveren aan projecten voor kwetsbare jonge-
ren. In hun overleg van 25 juni 2015 hebben de 
leden van de Futuregroep zich gecommitteerd 
aan het creëren van 50 extra stageplekken voor 
deze doelgroep. 

Ouderbetrokkenheid
Ouders doen vaak al mee met activiteiten, 
en dat is heel positief. Wij stimuleren ouders 
om daarnaast ook betrokken te zijn bij het 
leerproces van hun kind, waardoor er een band 
ontstaat tussen leerkracht, leerling en ouder, 
de zogenaamde gouden driehoek. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat deze betrokkenheid het 
leerproces van de leerling bevordert. Ouder-
betrokkenheid heeft dan ook een belangrijke 
plaats in de schoolplannen.
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Het geven van vernieuwend en kwalitatief on-
derwijs realiseren wij door het bieden van een 
professionele leeromgeving voor onze leerlin-
gen en voor ons personeel. Daarbij hoort het 
volgen van ontwikkelingen – breder dan alleen 
onderwijs! -, het bijhouden van nieuwe inzich-
ten over leren, lezen over en doen van onder-
zoek en het monitoren van wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Vervolgens bepalen wij of en 
hoe we ontwikkelingen in onze eigen praktijk 
inzetten. Door deze kennis toe te passen en 
onderling te delen blijven wij voorlopers in de 
ontwikkeling van eigentijds onderwijs. Boven-
dien werken we ‘evidence informed’: alleen 
inzichten die in de praktijk hun waarde hebben 
bewezen en effectief zijn passen we toe.

Kwaliteit
Kwaliteit is een containerbegrip en het risico 
daarbij is dat het verwordt tot parameters en 
afvinklijstjes. Voor ASG is onderwijs veel meer 
dan dat. Het gaat erom het gesprek te voeren 
over kwaliteit, intern en met ouders. De onder-
grens voor de kwaliteitsnorm is bij de scholen 
van ASG het basisarrangement van de Inspectie. 
Kwaliteit reikt verder. Naast kennis gaat het 
om vaardigheden en de ontwikkeling van de 
persoonlijke kwaliteiten van iedere leerling: 
kunnen samenwerken, goed kunnen communi-
ceren, digitaal geletterd zijn, sociale en culture-
le vaardigheden, creativiteit kunnen inzetten, 
kritisch en probleemoplossend bezig zijn.

B: Vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs

Voor iedere leerling op iedere school kan het 
onderwijs in deze vaardigheden andere vormen 
en andere accenten hebben. Leerlingen en 
scholen mogen verschillen. 
Eigentijdse vaardigheden die we stimulerend 
bieden aan onze leerlingen, kunnen alleen 
door professionele leerkrachten aangeboden 
worden. Dat is de interne kant van kwaliteit. 
ASG biedt alle medewerkers ruimte voor scho-
ling en ontwikkeling, en heeft hoge verwach-
tingen van de kwaliteit die geboden wordt op 
onze scholen.

Deze opdracht leidde in 2015 tot de volgende 
activiteiten:

Inspectiebezoeken PO
Het bestuursgesprek met de Inspectie vond 
plaats in november. In dit gesprek kwam de 
ontwikkeling en de kwaliteitsverbetering  
van het primair onderwijs aan de orde.  
De Inspectie constateert een verbetering van  
de kwaliteit over de hele linie.

In 2015 bezocht de onderwijsinspectie  
12 ASG-scholen in het kader van een kwaliteit-
sonderzoek. De Inspectie geeft meer verant-
woordelijkheid aan besturen en scholen: “Het 
schoolbestuur is, in samenwerking met docen-
ten en schoolleiders, eindverantwoordelijk voor 
de kwaliteit en de continuïteit van het onder-
wijs. Zij vullen die verantwoordelijkheid s

steeds meer in. Als Inspectie willen wij kwali-
teitsverbetering stimuleren door meer aan te 
sluiten bij de eigen kracht van besturen en de 
aangesloten scholen en opleidingen.” Voor de 
scholen betekent dit, dat zij zichzelf beoorde-
len. Dat oordeel leggen zij naast het oordeel 
van de Inspectie. 
De scholen die in 2015 werden bezocht zijn 
positief over de nieuwe werkwijze, omdat zij 
zelf hun scholen konden presenteren aan de 
Inspectie. Als de scholen goed presteren, velt 
de Inspectie een oordeel vanuit het nieuwe 
toetsingskader. Als er tekortkomingen worden 
geconstateerd, wordt een school beoordeeld 
volgens het oude toetsingskader. Van onze  
42 scholen hebben er nu 40 een basisarrange-
ment. Twee scholen met een aangepast arran-
gement zijn hard aan het werk met verbeter-
plannen en rekenen op een spoedige positieve 
beoordeling. 

Eindtoets CITO
In 2015 hadden we voor het eerst te maken 
met de verplichte eindtoets. ASG heeft gekozen 
voor de CITO-toets, om de resultaten te kunnen 
afzetten tegen voorgaande jaren. 
Ook nieuw dit jaar was dat de CITO-toets in 
april werd afgenomen, nadat de kinderen al 
aangemeld waren op het VO. Het advies van de 
leerkracht is leidend. Als de CITO-toets hoger 
uitvalt dan de plaatsing op het VO, wordt de 
plaatsing heroverwogen. Dit heeft bij een 
klein aantal kinderen tot een hogere plaatsing 
geleid. Bij een tegenvallende score werd het 

advies niet aangepast. 

Versterking kwaliteit PO
Binnen ASG hebben we voor het zevende jaar 
op rij het systeem van audits gebruikt. Deze 
audits zijn bedoeld om scholen te ondersteunen 
in het versterken van hun onderwijskwaliteit. 
De werkwijze wordt als positief ervaren, onder 
meer door de snelle en concrete terugkoppe-
ling van de bevindingen van de auditcommis-
sies. 
Per jaar worden er twee VO-scholen bezocht en 
een aantal PO-scholen. Het audit-team bezoekt 
lessen en bevraagt schooldirectie en medewer-
kers over essentiële elementen van de school. 
Hieraan gaat een documentenonderzoek 
vooraf. Bedoeling is dat er een professionele 
ontmoeting plaatsvindt tussen de auditoren en 
de verschillende medewerkers van de school. 
Aan het eind van de dag krijgt de directeur 
een terugkoppeling. Deze ‘schoolfoto’ is een 
goed startpunt voor verdere verbeteringen. 
Alle bevindingen worden door de auditoren 
vastgelegd in een rapportage. In 2015 zijn in to-
taal 11 audits afgenomen. Eén daarvan betrof 
de NEO-groepen op  vier verschillende locaties, 
een andere het SBO. De negen overige audits 
vonden plaats in het reguliere onderwijs.

Inspectiebezoek VO 
De Inspectie bezocht in 2015 vier VO-scholen. 
Drie scholen hebben een basisarrangement 
toegekend gekregen voor alle afdelingen. Van 
de vierde school is één afdeling als zwak beoor-
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deeld. Daarmee zijn er op dit moment in totaal 
twee afdelingen op twee VO-scholen die door 
de Inspectie als zwak aangemerkt zijn. Alle ove-
rige afdelingen hebben een basisarrangement. 

Kwaliteit VO
Belangrijkste winst van 2015 op het gebied van 
onderwijskwaliteit is de versterkte onderlinge 
samenwerking tussen de scholen. Deze samen-
werking krijgt steeds meer vorm, onder meer  
in het Strategisch Beleid Kwaliteitszorg.  
Hierin werken vier rectoren samen om de 
onderwijskwaliteit op alle VO-scholen te  
vergroten; zowel onderwijsinhoudelijk als 
bedrijfsmatig leren we van elkaar.

ICT Doorbraakprojecten en gepersonaliseerd 
leren
De behoefte om leerlingen plaats- en tijdon-
afhankelijk onderwijs aan te bieden, groeit. 
ICT-vaardigheden krijgen daarom steeds meer 
aandacht. Docenten kunnen in toenemen-
de mate de mogelijkheden van de moderne  
digitale media benutten in de werksituatie - 
binnen en buiten de lessen. Ook begeleiden zij 
leerlingen bij het op de juiste wijze ontsluiten 
van informatie. ASG heeft zich daarvoor tevens 
aangesloten bij ICT doorbraakprojecten: Leer-
labs en Person@lize.
De zogenaamde leerlabs zijn geïnitieerd door 
de sectororganisaties PO-Raad en VO-Raad. 
Enkele honderden scholen doen hier landelijk 
aan mee. Voor ASG zijn dat Het Palet (basison-

derwijs) en Arte en MLF voor het voortgezet 
onderwijs. De ASG-scholen zijn zeer actief be-
trokken om deze ontwikkelingen toe te passen 
bij gepersonaliseerd leren en de 21st century 
skills. 
 
Met de drie Amsterdamse schoolbesturen 
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam,  
STAIJ en Progresso is de ASG een intersectorale 
samenwerking voor primair en voortgezet on-
derwijs gestart: Person@lize. Dit is een driejarig 
programma rond ICT en onderwijs. Er doen vier 
scholen voor primair onderwijs en vier scholen 
voortgezet onderwijs mee. Door gezamenlijk te 
kiezen voor een driejarig programma streven 
de besturen ernaar het digitale aanbod van hun 
onderwijs te vergroten en toegankelijker te 
maken voor leerlingen en docenten. 

Passend Onderwijs
ASG werkt met de andere schoolbesturen in 
Almere samen in het samenwerkingsverband 
Coöperatie Passend Onderwijs. Deze samenwer-
king is voortgezet in 2015 en zal ook belangrijk 
blijven in de komende jaren.  Over het samen-
werkingsverband wordt verslag gedaan in het 
Jaarverslag Coöperatie Passend Onderwijs.

ASG biedt haar medewerkers volop de 
gelegenheid om zich te ontwikkelen, zodat 
zij kunnen participeren in de doelen die 
ASG zich gesteld heeft. Als grootste werk-
gever in Flevoland is ASG zich bewust van 
de noodzaak van een goed HRM-beleid. 
Medewerkers zetten zich in voor de leerlin-
gen en voor de organisatie. Daarvoor wil 
ASG hen toerusten, bijvoorbeeld door hen 
in staat te stellen kennis te delen en inter-
ne informatie te vinden. Daarnaast is het 
van belang dat medewerkers hun werk  
met plezier doen en dat zij zich vitaal 
voelen. Ook daarvoor wordt beleid ontwik-
keld.Iedere werknemer maakt deel uit van  
onze organisatie en kan eraan bijdragen.  
Met elkaar vormen we een waardenge-
meenschap, en delen wij ook onze waar-
den. Voor medewerkers mag er ruimte zijn 
om die waarden op een eigen manier in te 
vullen. 

Deze opdracht leidde in 2015 tot de vol-
gende activiteiten.

Nieuwe CAO
In de eerste helft van 2015 is de nieuwe cao 
geïmplementeerd. Vooral de maatregelen 
om werkdruk te verlichten en de maat-
regelen rond professionalisering hebben 
de aandacht gevraagd. Deze maatregelen 
vragen scholen goed na te denken over 

C: Goed werkgever- en werknemerschap, kwaliteit en vitaliteit

taakbeleid en professionalisering. Bij PO gaat 
het bijvoorbeeld over het slim inzetten van 
roostervrije dagen. Bij VO ligt de nadruk op het 
goed indelen van de eigen studietijd.  

Gesprekscyclus 
In de eerste helft van 2015 is de opzet van de 
gesprekscyclus formeel goedgekeurd en zijn 
de gesprekken volgens de cyclus gestart. Ook 
is het instrumentarium ingericht: er is een ASG 
competentiehandboek gemaakt en digitaal 
ingevoerd in RAET. Dit geeft inzicht en helpt zo 
bij het sturen op het inplannen en voeren van 
de gesprekken.  
De kwaliteit van de gesprekken verhogen we 
door gerichte training via de ASG Academie. 

ASG Academie
Alle leidinggevenden hebben trainingen 
gevolgd om goed om te gaan met de gespreks-
cyclus, die voor ons de basis vormt van werken 
aan duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid 
en professionalisering. De stappen die we in 
2015 gezet hebben en die een vervolg krijgen 
in 2016, bieden een sterke basis om komende 
jaren op voort te bouwen.
De ASG Academie heeft drie programmalijnen 
ontwikkeld: Optimum (2015), Maximum (2015) 
en Summum (2016). 
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Optimum voor leidinggevenden
Optimum is het professionaliseringsprogram-
ma voor leidinggevenden waaraan circa 130 
medewerkers meedoen. Het programma startte 
in april 2015 met een assessment en een inde-
ling van  jaargroepen, die gedurende vier jaar 
samen het programma volgen. De deelnemers 
ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar, 
onder begeleiding van een professionele coach. 
Deze coach gaat met de jaargroep aan de slag 
binnen een setting van ’informeel leren’. Het 
programma omvat daarnaast een modulair 
aanbod met diverse thema’s als HR, financiën, 
onderwijsinnovatie en strategisch leiderschap.  
De rectoren en clusterdirecteuren hebben sa-
men met het CvB strategische portefeuilles be-
noemd en  afspraken gemaakt over de uitwer-
king. Veel thema’s en taken uit de strategische 
portefeuilles komen terug in de strategische 
opdrachten die leidinggevenden krijgen. Zo 
wordt ook hier de verbinding zichtbaar tussen 
dagelijks werk en het eigen ontwikkelproces.

Optimum 
ASG Academie management developmentOPTIMUM

ASG Academie management development
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Maximum voor onderwijzend personeel
Maximum is het professionaliseringsprogramma 
voor onderwijzend personeel. Het programma 
is voorbereid in 2015 en gelanceerd in januari 
2016. Het is de bedoeling dat al het onderwij-
zend personeel binnen vier jaar is gestart. Het 
CvB gaat ervan uit dat iedere medewerker van 
ASG lerend is en gebruik maakt van de profes-
sionaliseringsmogelijkheden die ASG biedt.
Ongeveer 1.400 medewerkers doen eraan mee. 
Het programma kent meerdere fases. Elke 
deelnemer volgt een traject van anderhalf jaar. 
Binnen het programma is de deelname aan de 
jaargroep een verplicht onderdeel. Kennis en 
vaardigheden kunnen worden opgehaald bin-
nen het aanbod vanuit Maximum, maar mogen 
ook elders gehaald worden. Maximum biedt 
maatwerk; er is veel ruimte om een eigen pro-
gramma samen te stellen. In gesprekken met 
hun leidinggevende (gesprekscyclus) bespreken 
leraren hoe zij het programma invullen.  

Master voor zes directeuren PO
In de eerste helft van 2015 haalden zes basis-
schooldirecteuren een Master of Educational 
Management. Dit versterkt het niveau van 
leidinggeven op onze scholen voor PO.

Vernieuwing leidinggevend team PO en VO
De vacatures voor twee clusterdirecteuren zijn 
vervuld. Er zijn in 2015 twee nieuwe rectoren 
benoemd: voor De Meergronden en voor het 
Oostvaarders College. Beiden zijn gestart aan 

D: ASG als gemeenschap

Excellent en eigentijds onderwijs bieden is be-
ter mogelijk als we elkaar versterken en vitaal 
blijven.  Iedere medewerker kan dan op zijn of 
haar eigen plek een bijdrage leveren aan de 
doelen. We trekken samen op waar dat meer-
waarde biedt. Voortzetting in allerlei vormen 
van dialoog zijn daarbij belangrijke elementen.

Deze opdracht leidde in 2015 tot de volgende 
activiteiten.

Campagne De kracht van Samen
De eind 2014 gestarte campagne `De kracht 
van Samen` is voorgezet in 2015. De kracht van 
Samen hebben we gekozen als onderlegger 
voor het Koersplan. Op alle scholen zijn posters 
opgehangen met dit thema, die regelmatig 
wisselen. 
Een tweede posterserie volgt het ritme van de 
jaargebeurtenissen. Deze posters richtten zich 
in 2015 met name op thema’s die te maken 
hebben met ASG als vitale organisatie en goede 
plek om te werken.

Van het Koersplan zelf verscheen een werk-
versie, die op de ASG Wijzer, ons intranet, is 
geplaatst. Daarnaast is een versie gemaakt die 
in een lopend verhaal de redenering onder 
de koerskeuzes verwoordt, bedoeld voor 
leidinggevenden en externe stakeholders en 
contacten. Tenslotte maakten we een publieks-
vriendelijke versie, bestemd voor alle huidige 
en toekomstige medewerkers.

PO en VO: doorlopende leerlijnen 
taal en rekenen 
PO en VO ontmoetten elkaar in 2015 binnen 
de werkgroepen voor doorlopende leerlijnen. 
Centraal hierin stonden taal en rekenen. Er zijn 
vijf teams gevormd, ieder met een VO-school en 
een aantal basisscholen. De teams werken aan 
beantwoording van concrete vragen rond de 
overgang PO-VO: hoe kunnen rekenstrategieën 
op elkaar aansluiten, hoe kunnen we een goed 
inhoudelijk overdrachtsdossier maken, hoe 
kunnen we de wijze van toetsen op elkaar aan 
laten sluiten. 
PABO-studenten hebben vanaf januari leerlin-
gen bevraagd in klas 1 van het VO over hun 
ervaringen met de overgang van PO naar VO. 
Met de resultaten van dit onderzoek zijn de 
teams verder aan de slag gegaan. 

Innovatieplatform Mijn Idee
Onder de naam ‘Mijn Idee’ is in 2015 een Inno-
vatieplatform van start gegaan. Het motto bij 
dit platform is “Met een goed idee moet je niet 

blijven rondlopen”. We dagen medewerkers uit 
om met eigen initiatieven te komen, die passen 
bij de doelen van het Koersplan. Het Innova-
tieplatform bestaat uit een rector, een cluster-
directeur, twee leraren, een leerling en twee 
leden vanuit het ondersteunend personeel. Het 
platform toetst de ingediende ideeën aan het 
Koersplan en adviseert het College van Bestuur 
om budget  toe te kennen. In de tweede helft 
van het jaar is de eerste ronde ideeën inge-
diend. De leden van het Platform zijn daarna 
met de indieners in gesprek gegaan, om tot een 
goede toekenning van de beschikbare midde-
len te komen.

het begin van het schooljaar. Voor het Mon-
tessori Lyceum Flevoland is in 2016 een nieuwe 
rector aangetreden. Aan deze benoeming is 
tijdelijk management vooraf gegaan, in de 
persoon van een oud-rector van ASG.
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4. PERSONEEL EN 
ORGANISATIE 
Verzuim teruggedrongen in 2015
Het eerder ingezette verzuimbeleid is ook in 
2015 voortgezet en  werpt zijn vruchten af: het 
verzuimpercentage en de meldingsfrequentie 
zijn zowel binnen PO als VO gedaald. Een goe-
de samenwerking met de bedrijfsartsen is daar-
bij van groot belang. Er is een contract gesloten 
met de Arbodienst MaetisArdyn. Tevens is een 
contract afgesloten voor bedrijfsmaatschappe-
lijk werk met GIMD, gericht op preventie van 
verzuim. 

Risico-inventarisatie en –evaluatie
De arbeidsomstandighedenwet stelt een ‘risi-
co-inventarisatie en -evaluatie` (RI&E) verplicht. 
In 2015 heeft daarom op alle PO-scholen een 
risico-inventarisatie plaatsgevonden. Preventie-
medewerkers zijn opgeleid en er zijn afspraken 
gemaakt voor het opstellen van het plan van 
aanpak. 
Binnen het VO was dit aspect al op orde. Eind 
2015 is in opdracht van het bovenschools- 
veiligheidsoverleg een onderzoek gestart om 
de RI&E op orde te houden. 

Functiemix
De bedoeling van de functiemix is dat in zowel 
primair als voortgezet onderwijs meer docenten 
in een hogere functieschaal kunnen komen.  
De betere salarisvooruitzichten die daarbij ho-
ren, kunnen het vak van docent aantrekkelijker 

maken. Daarnaast bevordert de functiemix een 
hogere onderwijskwaliteit, door hogere eisen 
te stellen aan bevorderde medewerkers.
In het primair onderwijs heeft op dit moment 
27% van de leerkrachten in het reguliere basis-
onderwijs een LB-functie. Dat is iets boven het 
landelijk gemiddelde. Het landelijke streefgetal 
is 40%. In het SBO heeft 14% van de leerkrach-
ten een LC-functie. Het landelijke streefgetal 
hier is 16%. 
In het voortgezet onderwijs zijn eind 2014 
maatwerkafspraken gemaakt met de medezeg-
genschapsraden. Deze verschillen per school en 
gelden als minimumafspraken.

Gevoerd beleid inzake uitkeringen na ontslag
ASG houdt zich aan de wettelijke regelingen 
bij ontslag. In 2015 zijn geen medewerkers uit 
dienst gegaan d.m.v. ontbinding bij de kanton-
rechter. Er zijn 25 medewerkers met ontslag 
gegaan met een vaststellingsovereenkomst. 
Voor de medewerkers vallend onder de CAO 
primair onderwijs is instemming verkregen van 
het Participatiefonds.

PERSONEEL EN ORGANISATIE



Verzuim 2014 
1/2014-12/2014
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8,55

0

5,37

5,37

11,21

VP MF GVD 

Verzuim- en reïntegratiebeleid: verzuimcijfers en resultaten 2015  

* Toelichting: ABO
Tot 1 september 2015 spraken we van Stichting 
Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs 
Flevoland (ABVO). In de loop van 2015 is Het 
Universum als enige PO-school ondergebracht 
in deze stichting. Om deze reden is het percen-
tage ABO PO in 2014 nihil. 

* Toelichting: afkortingen
VP = Verzuimpercentage
MF = Meldingsfrequentie 
(t.o.v. het totale bestand)
GVD = Gemiddelde Verzuimduur
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Verzuim 2015 
1/2015-12/2015

PO ASG

PO ASG SBO

PO Stichting Nieuwe wijken

VO ASG

ASG

ABO 
 
ABO PO

ABO VO

Entrada

ASG PO  |  Excl. Bombardon & Watertuin
 
Bombardon & Watertuin 
 
Nieuwe Wijken

ASG VO

ASG VO & PO & SNW  |  Incl. Bombardon & Watertuin

BHC, MLF & OVC

Entrada & ASG Bestuur

VP % t.o.v.  
2014

% t.o.v.  
2014

% t.o.v.  
2014MF GVD 

Verzuim- en reïntegratiebeleid: verzuimcijfers en resultaten 2015  

5
 
3 
 
4

5

5

0

4

2

-16,67%
 

-40,00% 
 

0,00%

0,00%

0,00%

-

0,00%

-33,33%

0,72
 

0,79 
 

0,85

1,21

0,93

0

1,42

0,95

-5,26%
 

-22,55% 
 

4,94%

-14,79%

-29,01%

-

0,71%

4,40%

24,97
 

23,18 
 

14,41

8,23

15,26

0

8,23

4,41

13,71%
 

254,98% 
 

-47,33%

-22,21%

78,48%

-

53,26%

-60,66%
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5.1 Project financiële besturing en inrichting
Het kalenderjaar 2015 is de nieuwe inrichting 
van  financiën en control geëffectueerd waar-
mee de werkprocessen efficiënter zijn ingericht 
en geoptimaliseerd.  Alle medewerkers Finan-
ciën en Administratie van de VO scholen vallen 
daarmee onder de centrale aansturing van het 
bedrijfsbureau. Hieraan voorafgaand zijn met 
de betreffende medewerkers gesprekken ge-
voerd. Het proces is zorgvuldig met de rectoren 
afgestemd en besproken. 
In de tweede helft van 2015 is de beoogde 
scheiding doorgevoerd tussen de afdelingen FA 
en Control en zijn de afdelingen kwantitatief 
en kwalitatief versterkt.

5.2 Huisvesting en facilitair
In het najaar zijn de contracten getekend waar-
bij de gemeente als “marktpartij” het (buiten)
onderhoud voor alle scholen voor primair 
onderwijs gaat verzorgen. Het betreft hier al 
het planmatig, preventief, correctief en in-
spectieonderhoud van de onderwijsgebouwen 
voor primair onderwijs. Hieraan is anderhalf 
jaar voorbereiding vooraf gegaan. De kwaliteit 
van de dienstverlening wordt zowel door de 
gemeente als vanuit ASG gemonitord. Per 1 mei  
2015 is een nieuwe concernmanager facilitair 
aangesteld, om zo de greep op processen te 
versterken.

5. HUIS OP ORDE
Om onze doelen te behalen is het nodig dat ook de randvoorwaarden op orde 
zijn. Dat betekent evenwicht tussen inkomen en uitgaven en kwaliteit op de 
gebieden huisvesting, facilitair en ICT.

Naast het jaarlijks onderhoud zijn er op twintig 
scholen in het kader van meerjarenonder-
houd werkzaamheden uitgevoerd. Op diverse 
VO-vestigingen zijn verbouwingen uitgevoerd. 
Twee noodbouwlocaties zijn zoals gepland 
afgestoten. In 2015 liepen er twee nieuwbouw-
projecten. Deze worden in 2016 opgeleverd. 

5.3 ICT 
Kort na de zomervakantie 2015 is een stuur-
groep ICT gestart. Hiervan maken deel uit: 
een lid van het College van Bestuur, directeur 
bedrijfsbureau, concernmanager facilitair, een 
rector en een clusterdirecteur. Deze groep gaat 
vanuit het Koersplan sturing geven aan deze 
omvangrijke portefeuille, zowel vanuit de 
infrastructurele, beleidsmatige, innovatieve als 
onderwijskundige invalshoek. Daarbij wordt de 
Stuurgroep ICT  geadviseerd door de Advies-
groep ICT. 

In 2015 is een start gemaakt met de complexe 
en omvangrijke Europese Aanbesteding voor 
de aanschaf van hardware, AV-middelen (zoals 
digitale schoolborden), HD WiFi en het (samen-
hangend) beheer en onderhoud op al deze 
componenten. Daarbij zijn zowel het PO, het 
VO als het bestuurskantoor betrokken. De pro-
jectgroep ICT bereidt de conceptstukken voor  
 

en deze worden ter review aangeboden aan de 
Klankbordgroep, waarin de PO en VO scholen 
vertegenwoordigd zijn. 

5.4 Inkoop 
In 2015 zijn de aanbestedingskalender, de 
toekomstige centrale inkoop en digitale factu-
rering aan elkaar gekoppeld. Naar verwachting 
is de implementatie in 2016 afgerond. ASG 
verwacht hiermee een efficiencyslag te maken, 
die tevens besparingen oplevert.

Tevens zijn in 2015 de volgende aanbestedin-
gen opgestart:
 

• Aanbesteding inhuur flexkrachten PO en VO; 
• Aanbesteding Arbodienstverlening;
• Aanbesteding Mobiele Telefonie;
• Aanbesteding functioneel beheer websites;
• Europese aanbesteding Multi Functionele  
 Printers en Copiers;
• Europese aanbesteding Schoonmaak;
• Europese aanbesteding Leermiddelen PO;
• Europese aanbesteding ICT (hieronder vallen  
 een systeem integrator, WiFi, Hardware en  
 Audio Visuele middelen).
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6. KLACHTEN-
BEHANDELING
Wanneer er schriftelijke klachten bij het College van Bestuur 
worden ingediend, is de Klachtenregeling van ASG van toe-
passing. De regeling bepaalt dat klachten voor het voortgezet 
onderwijs in eerste instantie aan de rector van de betreffende 
school worden voorgelegd. In het primair onderwijs geldt dit 
voor de schooldirecteur en de clusterdirecteur. Als dit niet tot 
een oplossing leidt, wordt de klacht voorgelegd aan een exter-
ne klachtencommissie.

KLACHTENBEHANDELING

6.1 Klachten PO
In 2015 zijn in totaal zeventien klachten inge-
diend bij het College van Bestuur, een toename 
ten opzichte van 2014 van acht klachten. De 
aard van de klachten is divers. Er zijn onder 
meer klachten ingediend over schorsingen, 
zorg- en onderwijskwaliteit en communicatie 
richting leerlingen en/of ouders. 

Van deze klachten konden er negen opgelost 
worden op bestuursniveau. Twee klachten zijn 
door het bestuur ongegrond verklaard.  
Eén klacht is door het bestuur geseponeerd om-
dat de ouders niets meer van zich lieten horen, 
ondanks de afspraak om het initiatief tot een 
gesprek te nemen. Twee klachten werden in-
houdelijk niet in behandeling genomen, omdat 
de ouders niet op bestuursniveau in gesprek 
wilden gaan over hun klacht, dan wel de klacht 
in algemene zin het gedrag van personeel van 
de school betrof. Eén klacht over de weigering 
tot toelating van een leerling tot een school 
is door de ouders ingediend bij de Landelijke 
Geschillencommissie Passend Onderwijs.  
Deze klacht wordt in 2016 bij de geschillencom-
missie behandeld. Van twee klachten waren de 
gesprekken op bestuursniveau in het kalender-
jaar 2015 nog niet afgerond. Deze gesprekken 
worden in 2016 voortgezet. 

6.2 Klachten VO
In 2015 kwamen in totaal drieëntwintig klach-
ten binnen bij het College van Bestuur, een 
afname ten opzichte van 2014 met 2 klachten.  
De klachten hadden betrekking op schoo-
lexamens, schorsingen, verwijderingen, het 
onvoldoende zorg leveren aan een leerling, 
gebrekkige of geen communicatie met ouders 
van een leerling. 

Van deze klachten werden er dertien op school- 
niveau behandeld. Daarvan werden 11 klachten 
opgelost en twee klachten afgewezen. De 
indieners van deze laatste twee klachten heb-
ben hun klacht niet doorgezet bij de externe 
klachtencommissie. Eén klacht is opgelost na 
een gesprek met het College van Bestuur.  
Zes klachten werden inhoudelijk niet in be-
handeling genomen, omdat de klager geen 
belanghebbende was in de zin van de klach-
tenregeling, of geen belang had bij verdere 
behandeling van de klacht, dan wel de klacht 
het algemene beleid van de school betrof.  
Drie klachten werden ter advisering voorgelegd 
aan de externe klachtencommissie. Deze ver-
klaarde één klacht gegrond. Dit oordeel heeft 
het College van Bestuur overgenomen, waarna 
de klacht werd opgelost. Eén klacht is tijdens de 
hoorzitting van de commissie ingetrokken door 
de indiener. Van één klacht vindt in 2016 de 
hoorzitting plaats.
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7. VERSLAG RAAD 
VAN TOEZICHT

7.1 Samenstelling 
In 2015 hebben twee leden afscheid genomen van de Raad, omdat hun termijn afliep: 
Riekus Hatzmann en Wim Reedijk. MR en RvT hebben gezamenlijk gesproken over het gewenste 
profiel van nieuwe RvT-leden, waarna de werving en selectie zijn begonnen. Dit leidde in november 
tot de benoeming van twee nieuwe leden: Guillaume Jetten en Geiske Tol. Hun expertisegebieden 
zijn respectievelijk financieel-bestuurlijk en onderwijsinhoud en -organisatie. Goedkeuring van de 
gemeenteraad volgde begin 2016, waarmee de benoemingen definitief geworden zijn. 

7.2 Commissies RvT
De Raad werkt met drie commissies die, gedelegeerd, zaken voorbereiden voor de reguliere verga-
deringen:

• Auditcommissie Financiën;
• Commissie Kwaliteit, Vitaliteit en Governance;
• Remuneratiecommissie. 

De Raad van Toezicht (RvT) van ASG heeft drie taken: toezicht houden op de 
gang van zaken, klankbord zijn voor het College van Bestuur en de werkgeversrol 
vervullen voor het College van Bestuur (CvB). De RvT kwam in 2015 in zijn geheel 
vijfmaal bijeen voor de reguliere vergaderingen. Daarnaast zijn er nog specifieke 
bijeenkomsten met de Raad van Toezicht geweest.  Met het CvB heeft een bijeen-
komst plaatsgevonden over werkwijze en rol van Rvt en CvB. Met de medezeg-
genschapsraden hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over het Koersplan 
en over de gewenste invulling van vrijkomende plaatsen in de RvT. 

Auditcommissie Financiën
De vergaderingen van de Auditcommissie  
Financiën stonden onder meer in het teken van 
de analyse van de kwartaalrapportages, het 
bespreken van de management letter van de 
accountant, het bespreken van de voorlopige 
jaarcijfers en het bespreken van en toezicht 
houden op de aanpak besturing en inrichting 
van financiën en control.

Commissie Kwaliteit, Vitaliteit en Governance
De Commissie Kwaliteit, Vitaliteit en Governan-
ce boog zich over de onderwijskwaliteit; bereid-
de de ontmoeting met de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) voor; bereidde 
met de gemeente de wijzigingen in het con-
venant tussen ASG en de gemeente voor en 
participeerde in het overleg van de gemeente 

over horizontaal en publiek verantwoorden. 
Dat heeft ten doel om niet alleen verantwoor-
ding af te leggen aan de overheid, maar ook 
aan andere stakeholders, zoals ouders en me-
dewerkers. 

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie geeft vorm aan het 
werkgeverschap van de Raad van Toezicht. 
Zij voerde onder meer de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken met de leden van het 
College van Bestuur. Ook sprak de remuneratie-
commissie met het CvB over haar bestuurlijke 
opdracht in het Koersplan. Daarbij vond de RvT 
het belangrijk dat het CvB actief werkte aan 
het vormen van een leading coalition, samen 
met rectoren, clusterdirecteuren en leidingge-
venden bedrijfsbureau.



7.3 Rol en werkwijze van de toezichthouder
 
Om de rol van toezichthouder optimaal uit te oefenen, houdt de Raad van Toezicht met enige  
regelmaat een zelfevaluatie. Ook begin 2015 is zo’n zelfevaluatie gehouden. Afgesproken werd 
daarbij dat de Raad (naast de aangeleverde informatie vanuit het College van Bestuur) ook haar  
oor te luisteren legt in verschillende geledingen van de organisatie. Hiermee is de Raad aan de slag 
gegaan. Tijdens het voorjaar 2015 heeft de RvT gefocust op de eigen rol, in relatie tot veranderin-
gen en ontwikkelingen in het toezichthouden. In het perspectief van de aanscherpingen van de 
Governance Code heeft de Raad besloten om zich nog meer te (laten) informeren, zowel formeel  
als informeel.

Intensiever contact met de organisatie
Het contact met het CvB is geïntensiveerd. Zo 
is het aantal vergaderingen met het CvB hoger 
geweest in 2015; in totaal ging het om vijf bij-
eenkomsten. Daardoor is er meer tijd en ruimte 
om met elkaar van gedachten te wisselen over 
koers, strategie en kwaliteit. 
Daarnaast hebben de leden van de RvT zich 
meer in de organisatie bewogen, om nog scher-
per te hebben wat er leeft en speelt. Hiervoor 
zijn twee sessies geweest met de medezeggen-
schapsraden. Ook hebben leden van de RvT 
deelgenomen aan meerdere bijeenkomsten in 
de organisatie, waaronder een masterclass, een 
programma van de ASG Academie en de Dag 
van de Leraar (bij deze laatste activiteit partici-
peren meerdere Almeerse schoolbesturen). 
Daarnaast is de Raad met een aantal leidingge-
venden in gesprek gegaan over het functione-
ren van het CvB, als voorbereiding voor de 

remuneratiegesprekken met de bestuurders. De 
RvT is blij te kunnen constateren dat er transpa-
rantie is en dat de gesprekken gevoerd konden 
worden vanuit vertrouwen en respect. Dergelij-
ke gesprekken hebben duidelijke meerwaarde 
voor de RvT, er is immers meer diepgang mo-
gelijk en er worden meer nuances aangebracht 
dan via een papieren feedbackformulier. 
Ten slotte heeft de RvT zich verdiept in ontwik-
kelingen binnen PO en VO.
De nieuwe werkwijze heeft de RvT nog meer 
feeling gegeven met wat er leeft in het on-
derwijsveld en binnen ASG. De Raad heeft de 
medezeggenschapsraadsleden en de leidingge-
venden beter leren kennen. Hiermee is in 2015 
de balans tussen afstand en nabijheid, waar 
elke Raad van Toezicht naar zoekt, verbeterd. 
De RvT bewaart afstand, maar houdt ook de 
vinger aan de pols. 

7.4 Toezicht op uitvoering Koers-
plan 2015-2018

Het Koersplan is ambitieus. Met name in de 
startfase is er veel energie in gestopt om mensen 
mee te krijgen. De uitvoering van het plan is nu 
in een stroomversnelling gekomen. Het CvB en de 
leidinggevende laag daaronder dragen de doelen 
van het plan uit. De professionaliserings-program-
ma’s van de ASG Academie dragen eraan bij dat 
het draagvlak breder wordt en de uitvoering op 
steeds meer plekken in de organisatie zichtbaar 
wordt. Dat geeft vertrouwen voor de verdere im-
plementatie van het Koersplan de komende jaren. 

Kwaliteit in de breedste zin van het woord is een 
belangrijk thema geweest in 2015. Met name de 
kwaliteit van onderwijs, maar ook de randvoor-
waarden zoals een verantwoord financieel beleid. 
Het goed op orde hebben van de financiële situa-
tie was een regelmatig terugkerend onderwerp in 
2015. Op dat terrein zijn goede stappen gezet in 
2015. Wat de Raad nu met name belangrijk vindt, 
is het borgen van de verbeteringen en het behou-
den van scherp zicht op financiën en administra-
tie. Daarbij blijft voortdurende aandacht nodig 
om ervoor te zorgen dat de organisatie niet voor 
financiële verrassingen komt te staan.

7.5 Toezicht op diverse 
aandachtspunten
In 2015 is de RvT zoals ook afgelopen jaren met 
het CvB in gesprek geweest over publieke verant-

woording. Een initiatiefgroep met onder meer 
ASG-bestuurder Ingrid Verheggen heeft enige 
jaren geleden het thema Publiek Verantwoorden 
opgepakt. Met de gemeente Almere en andere 
publieke instellingen is het initiatief genomen om 
rond dit thema een commissie op te zetten, waar-
in ook de RvT vertegenwoordigd is. De RvT hecht 
aan deze ontwikkeling. Publieke verantwoording 
raakt onder meer aan de in het Koersplan beoog-
de maatschappelijke verankering. Het draait hier 
om de verantwoording die een organisatie aflegt 
aan de samenleving. Dit thema krijgt nog verdere 
uitwerking in de komende tijd. 
Daarnaast heeft de RvT gesproken over het 
(herschreven en vastgestelde) convenant met de 
gemeente. Eveneens punt van gesprek was de 
intentieovereenkomst met de gemeente voor 
buitenonderhoud van de scholen. In 2016 blijft 
het belangrijk om toe te zien op een sluitende 
onderhoudsbegroting en passende financiering 
vanuit de gemeente. Daar wil de RvT goed zicht 
op blijven houden.

7.6 Vooruitblik
In 2016 zet de RvT haar werkwijze voort zoals 
ingezet in 2015. Zij wil blijven toezien op de 
verdere implementatie van het Koersplan. Daarbij 
heeft de RvT oog voor goede samenwerking, nog 
meer contacten en uitwisseling tussen PO en VO 
en kwaliteitsborging. Op de agenda voor 2016 
staat ook een ontmoeting met een raad van toe-
zicht van een andere grote onderwijsorganisatie. 
Daarbij hoopt de RvT ervaringen uit te wisselen 
en van elkaar te leren.  
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25OVERZICHT FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES RVT EN CVB 

Functie

mevrouw C.P.M. Schilte
Karina (voorzitter)

de heer drs. ing. M.E.V. Schippers MMC 
CMC
Edwin (vicevoorzitter)

mevrouw J.C. Roelofs
José 
 
mevrouw mr. N.W.J. Lopes Cardozo MHA
Nathalie 

de heer D. Lodewijk MBA
Douwe 
 
 

 
 
 
de heer drs. R. Hatzmann MBI
Riekus 
 

 
de heer W.H. Reedijk
Wim 
 

 
Mevrouw drs. I. Verheggen
Ingrid 
 
 
De heer H. Griffioen
Herbert

Partner Adviesgroep Zorg Baker Tilly Berk 
 
 
 
Directeur Change Web 
 
 
Secretaris Raad van Bestuur en hoofd bestuursbureau Reade 
 
 
Partner Claassen, Moolenbeek & Partners 
 
 
 
 

 
 
Partner bij Van de Geijn Partners 
 
 

 
 
Directie Expertisecentrum Flexwonen 
Mede-eigenaar Huiswerk Advies & Projecten 

 

 
Voorzitter 
College van Bestuur Almeerse Scholen Groep 
 
 
Lid
College van Bestuur Almeerse Scholen Groep

Naam Belangrijke nevenfunctie

8. Overzicht functies en nevenfuncties RvT en CvB 
Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

• Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Pré Wonen 
• Vicevoorzitter Nationaal Bestuur vereniging de Zonnebloem
• Voorzitter stichting Haarlemse opera 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Voorzitter MR Watergraafsmeerse Schoolvereniging 
 
 
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vrijescholen Ithaka
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Alkmaar 
• Vicevoorzitter/Voorzitter Auditcommissie Ceder Groep 
• Lid Raad van Advies Academie Artemis 
• Districtsvoorzitter Amsterdam Nederlands Centrum voor Commissarissen en   
   Directeuren
• Lid Raad van Toezicht Koraal Groep 
 
• Raad van Toezicht de nieuwe bibliotheek, Almere
• Raad van Advies Edge BV
• Penningmeester Vereniging Botterbehoud Nederland
• Voorzitter Golfclub Spandersbosch
• Partner en trekker Van de Geijn Network of Professionals 
 
• Bestuurslid Stichting Woonkwaliteit
• Voorzitter Gradus Hendriks Stichting
• Lid Raad van Advies SKW-certificatie
• Lid Raad van Commissarissen SKG-IKOB B.V.

• Stichting School en Veiligheid: voorzitter Raad van Toezicht
• PO-Raad: lid Algemeen Bestuur
• Stichting Theater en Productiehuis Almere: lid van Bestuur

Functies en nevenfuncties leden College van Bestuur



26

9. MEDEZEGGENSCHAP

MEDEZEGGENSCHAP

9.1 Jaarverslag BBMR VO

De BBMR-VO heeft zich in 2015 beziggehouden met zaken die voortvloeien uit de CAO 2014-2015 
en uit het Koersplan 2015-2018 van het College van Bestuur. In het kader van de CAO is uitgebreid 
gesproken over het Transitieplan (zie artikel 8.4 van de CAO). In het kader van dit plan is uitgebreid 
gesproken over werkgelegenheidsbehoud, het aantal lesweken en onderwijsweken, de lesdefinitie 
en de lessentabel en de werkdruk. Op 18 mei 2015 heeft de BBMR ingestemd met het Transitieplan. 
In het kader van het spreiden van de werkdruk, de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs 
heeft de personeelsgeleding ingestemd met een regeling die eraan bijdraagt dat de inzet van de 
uren Individueel Keuzebudget zoveel mogelijk leidt tot een verlichting van de werkdruk.

Tekst door BBMR-VO, GMR-PO en MR ENTRADA.

 
 
Het Koersplan 2015-2018 is in samenspraak 
met alle stakeholders tot stand gekomen. In 
het plan zijn de strategische ambities gefor-
muleerd. De kaders van de opdracht aan de 
organisatie zijn in ‘tegels’ verwoord op de deel-
gebieden. De BBMR heeft een positief advies 
gegeven bij het Koersplan. 
De BBMR heeft ook ingestemd met de stukken  
“Visiedocument werken met competenties” en 
“Gesprekscyclus”.  Deze onderwerpen vloeien 
voort uit de tegel “Goed werkgeverschap en 
goed werknemerschap” van het Koersplan. 
De competentieprofielen zijn getoetst in een 
klankbordgroep VO, waarin ook de BBMR was 
vertegenwoordigd.
In de tweede helft van 2015 is de nadere invul-
ling van het Koersplan besproken, met name 
het onderwerp “Professionalisering”.  Ook is 
onder meer de begroting 2016 aan de orde 
geweest. De vergadering van 9 november 2015 
was geheel gewijd aan Passend Onderwijs. 

9.2 Jaarverslag GMR-PO

De GMR-PO bestaat uit een aantal leerkrachten 
en ouders PO die hun taak met veel toewijding 
en inzet uitvoeren. De goed bezochte openbare 
vergaderingen van de GMR-PO dragen bij aan 
het op juiste wijze uitoefenen van de medezeg-
genschaptaken van dit orgaan. 
In 2015 heeft de GMR-PO zich voornamelijk  

 
 
beziggehouden met de uitvoering van de doe-
len zoals die in het Koersplan 2015-2018 zijn 
genoemd. Daarbij ging het met name over de 
activiteiten die voortvloeien uit het Koersplan. 
Zo is geadviseerd over de nieuwe gesprekscy-
clus in het PO en het visiedocument “werken 
met competenties”. Daarnaast is veel aandacht 
besteed aan de invoering van het programma 
‘Maximum’. Dit heeft tot doel de leerkrachten 
en docenten van ASG opleidingsmogelijkheden 
te bieden, die voldoen aan de eisen die gesteld 
worden voor registratie in het Lerarenregister. 
Dit register wordt vanaf 2017 verplicht.

De uitvoering van de CAO-PO heeft eveneens 
veel aandacht van de GMR-PO geëist. Er is een 
aantal informatieve bijeenkomsten georga-
niseerd voor alle betrokkenen en er is goed 
geluisterd naar alle vragen, onduidelijkheden 
en verschillen bij de diverse scholen. De GMR-
PO blijft het proces kritisch volgen, maar legt 
de controle en verantwoordelijkheid van de 
juiste toepassing van de CAO bij de medezeg-
genschapsraden op de scholen. 

Ook bij de keuze van een nieuwe arbodienst is 
de GMR-PO betrokken geweest. Daarnaast zijn 
we in nauwe samenwerking met de BBMR-VO 
gekomen tot de voordracht van twee nieuwe 
leden voor de Raad van Toezicht.
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9.3 Jaarverslag MR Entrada 

De medezeggenschapsraad Entrada (MR) heeft 
als doel om de belangen van de werknemers 
van stichting Entrada te behartigen. Onze 
gesprekspartner daarbij is het CvB, die deze 
taak heeft gedelegeerd aan de directeur van 
het bedrijfsbureau. De MR voert haar taken uit 
krachtens de wet medezeggenschap op scholen 
en het MR-reglement. We oefenen advies- of 
instemmingsrecht uit op de binnen de wet- en 
regelgeving genoemde plannen. Dit gebeurt 
ook indien de directie daar niet expliciet om 
vraagt. De MR wil haar taken uitvoeren in goed 
overleg en daarin gezamenlijk met de directie 
optrekken. Bij haar besluiten zal de MR ook 
altijd het bedrijfsbelang meewegen. 

Communicatie
Voor communicatie met de medewerkers is 
een MR-Entrada-groep op ASG Wijzer (intra-
net) gemaakt. Deze is te vinden in de groep 
Medewerkers Entrada. Op deze pagina worden 
alle goedgekeurde en openbare MR stukken 
geplaatst. Een reactiemogelijkheid via deze 
pagina is in de maak, zodat medewerkers 
binnenkort ook via deze weg hun opmerkingen 
kunnen doorgeven aan de MR. 

Samenstelling 
De MR bestaat uit zes leden, die werkzaam zijn 
op diverse afdelingen (ICT, ASG Academie, Con-
trol en FA). Leden waren in 2015 Bert Spruijt  
(voorzitter), Chantal Dieke-Bouman (secretaris  
tot 1 augustus), Sylvia Mostertman (tot 1 juni), 
 

 
 
Bert van Spijker (vanaf 1 juni), Jan Harm Lager- 
waard en Arie Muizelaar (secretaris vanaf 1 
augustus). 

Activiteiten en thema’s
De medezeggenschapsraad kwam het afgelo-
pen schooljaar vijf keer bij elkaar. Hoofdpunten 
in de vergaderingen waren met name: 

• instemming herinrichting PSA en FA
• nieuwe inrichting huisvesting
• begroting Entrada
• werktijden Entrada.
 
Herinrichting PSA en FA
De MR heeft op verzoek (achteraf) instem-
ming verleend met de herinrichting van de 
Personeels- en Salarisadministratie (PSA) en de 
Financiële Administratie (FA). Hierbij hebben 
we overwogen dat de extra functie van Mana-
ger Administratie ook na het implementatiejaar 
binnen de financiële kaders geschiedt van het 
totale bedrijfsbureau (zonder dat dit gevolgen 
zal hebben voor het zittende personeel). Ook 
de volgende overwegingen speelden een rol: 
in de toekomst zal ook herschikking van taken 
aan de MR voorgelegd worden; de MR zal tijdig 
geïnformeerd worden over de resultaten van 
de externe audit en de eventuele gevolgen die 
daaruit voortvloeien. De MR zag zich genood-
zaakt instemming te verlenen, aangezien er ten  
tijde van het voorleggen aan de MR reeds ver-
plichtingen aangegaan zijn door de organisatie.

 
Nieuwe inrichting huisvesting
Het onderhoud van de PO-scholen komt door 
een wetswijziging bij ASG te liggen. ASG zal dit 
met een vooraf vastgesteld budget gaan behe-
ren. Het onderhoud wordt uitbesteed aan een 
derde partij. Uitbreiding van de formatie van 
Entrada wordt (financieel gezien) gedekt door 
een hogere vergoeding van het rijk.

Begroting Entrada
Door krimpende leerlingaantallen laat de be-
groting een tekort zien. Naar verwachting zal  
dit opgevangen kunnen worden door natuurlijk 
verloop en herverdeling van werkzaamheden. 
Behoud van werkgelegenheid staat daarbij 
voor de MR voorop. 

Werktijden Entrada
Er is bevestigd dat voor de hele stichting 
Entrada een (vrijwillige) aanvangstijd van de 
dagelijkse werkzaamheden tussen 07.00 en 
09.00 uur geldt. 

Interne deskundigheidsbevordering
Leden van de MR hebben deelgenomen aan 
de volgende scholing of workshops: Workshop 
Begroting  (VOO), MR start (ASG Academie), 
MR verdieping (ASG Academie) en Workshop 
voor Voorzitters en secretarissen (AOB).
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EUR EUR EUR EUR

 Vaste activa  
 
1.2 Materiële vaste activa 
 

 
 
 Vlottende activa 
  
1.4 Voorraden
 
1.5 Vorderingen 
 
1.7  Liquide middelen 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
2.1 Eigen vermogen 

 
2.2  Voorzieningen 
 
 
2.3 Langlopende schulden 
 
 
2.4 Kortlopende schulden 
 

 
 Totaal passiva

 
12.702.879  

 
 
 

 
 

285.880 
 

9.766.054 
 

11.855.001

 
12.726.097 

 
 
 

 
 

      312.943  
 

   8.444.524 
 

   8.224.507 

12.702.879 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21.906.935 
 
 

34.609.814 
 
 

  9.385.278 
 
 

  5.723.062 
 
 

       58.251 
 
 

19.443.223 
 
 
 

34.609.814

 12.726.097 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 16.981.974 
 
 

 29.708.071 
 
 

 9.080.654
 
 

 3.577.837
 
 

        72.438
 
 

 16.977.142 
 
 
 

 29.708.071 

10.1 ASG: balans 

2015 2014Balans per 31 december 2015  

ASG (inclusief Stichting Nieuwe Wijken)  
na resultaatbestemming
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EUR EUR EUREUR EUR EUR

 Baten 
 
3.1 Rijksbijdragen 
 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

3.5 Overige baten
 
 
 Totaal baten 
  

 Lasten 
 
4.1 Personeelslasten
 
4.2 Afschrijvingen 
 
4.3  Huisvestinglasten 
 
4.4 Overige lasten 
 
 
 Totaal lasten 

 Saldo baten en lasten 

 
5  Financiële baten en lasten 
 
 
 
 Resultaat

 
112.531.364 

 
2.635.457 

 
5.789.257 

 
 

 

 
92.852.518 

 
3.065.403 

 
7.934.127 

 
16.973.043

 
106.982.863

 
1.955.282 

 
8.480.358 

 
 

 

 
89.451.438

 
2.805.327 

 
7.684.450 

 
17.576.139

 
106.305.169

 
2.281.629 

 
10.550.168 

 
 

 

 
90.484.546 

 
3.043.965 

 
7.398.283 

 
18.390.320

120.956.078 

 
 
 

120.825.091
 

130.987 

 
173.637 

 
 
 

304.624

117.418.503 

 
 
 

117.517.354
 

-98.851 

 
187.100 

 

 
88.249

119.136.966 

 
 
 

119.317.114
 

-180.148

 
221.442 

 
 
 

41.294

ASG: staat van baten en lasten 

2015 2015 2014
BEGROTING

Staat van baten en lasten 2015  

ASG (inclusief Stichting Nieuwe Wijken)
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EUR EUR EUR EUR

 Vaste activa  
 
1.2 Materiële vaste activa 
 

 
 
 Vlottende activa 
  
1.5 Vorderingen 
 
1.7  Liquide middelen 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
2.1 Eigen vermogen 

 
2.2  Voorzieningen 
 
 
2.4 Kortlopende schulden 
 

 
 Totaal passiva

 
3.960.785 

 
 
 

 
 

2.705.322  
 

8.060.403

 
3.533.563  

 
 
 

 
 

       2.465.533 
 

 5.796.526 

3.960.785
 
 
 
 
 
 

 
 10.765.725 

 
 

14.726.510 
 
 

  7.768.674  
 
 

 1.138.552 
 
 

5.819.284
 
 
 

14.726.510

 3.533.563
 
 
 
 
 
 
 
 

8.262.059 
 
 

 11.795.622 
 
 

 7.734.920  
 
 

 542.236 
 
 

 3.518.466  
 
 
 

 11.795.622  

10.2 ABVO Flevoland: balans

2015 2014Balans per 31 december 2015  

ABVO Flevoland na resultaatbestemming
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EUR EUR EUREUR EUR EUR

 Baten 
 
3.1 Rijksbijdragen 
 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

3.5 Overige baten
 
 
 Totaal baten 
  

 Lasten 
 
4.1 Personeelslasten
 
4.2 Afschrijvingen 
 
4.3  Huisvestingslasten 
 
4.4 Overige lasten 
 
 
 Totaal lasten 

 Saldo baten en lasten 

 
5  Financiële baten en lasten 
 
 
 
 Resultaat

 
30.310.444 

 
59.064 

 
2.105.006 

 
 

 

 
24.947.236 

 
583.911 

 
2.268.371 

 
4.644.195

 
29.824.013

 
42.500 

 
2.049.067 

 
 

 

 
24.486.179

 
598.137 

 
2.393.290 

 
4.712.112

 
28.543.362

 
31.500 

 
2.018.290 

 
 

 

 
23.217.853 

 
582.683 

 
2.229.761 

 
4.693.224

32.474.514
 
 
 

32.443.713
 

30.801 
 
 

2.953 
 
 
 

33.754

31.915.580

 
 
 

32.189.718
 

-274.138 

 
-
 

 
-274.138

30.593.152

 
 
 

30.723.521
 

-130.369 

 
3.045 

 
 
 

-127.324

ABVO Flevoland: staat van baten en lasten

2015 2015 2014
BEGROTING

Staat van baten en lasten 2015  

ABVO Flevoland 
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EUR EUR EUR EUR

 Vaste activa  
 
1.2 Materiële vaste activa 
 

 
 
 Vlottende activa 
  
1.5 Vorderingen 
 
1.7  Liquide middelen 
 
 
 
 
 Totaal activa
 
 
2.1 Eigen vermogen 

 
2.2  Voorzieningen 
 
 
2.4 Kortlopende schulden 
 

 
 Totaal passiva

 
306.190   

 
 
 

 
 

1.057.816  
 

82.494 

 
173.407

 
 
 
 

    
 

   129.190  
 

   59.003 

306.190  
 
 
 
 

 
 
 

1.140.310 
 
 

   1.446.500  
 
 

  278.147 
 
 

          79.214  
 
 

1.645.433  
 
 
 

1.446.500

 173.407
 
 
 
 

 
 
 

       188.193 
 
 

       361.600 
 
 

           1.032 
 
 

        35.547 
 
 

 325.021 
 
 
 

 361.600 

10.3 Entrada: balans 

2015 2014Balans per 31 december 2015  

Entrada na resultaatbestemming
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EUR EUR EUREUR EUR EUR

 Baten 
 
3.1 Rijksbijdragen 
 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

3.5 Overige baten
 
 
 Totaal baten 
  

 Lasten 
 
4.1 Personeelslasten
 
4.2 Afschrijvingen 
 
4.3  Huisvestingslasten 
 
4.4 Overige lasten 
 
 
 Totaal lasten 

 Saldo baten en lasten 

 
5  Financiële baten en lasten 
 
 
 
 Resultaat

 
- 
 
- 
 

5.806.910 
 
 

 

 
4.711.130 

 
62.441 

 
247.782 

 
1.065.139

 
-
 
- 
 

5.563.500 
 
 

 

 
4.695.700

 
38.000 

 
243.600 

 
638.900

 
-
 
- 
 

5.627.343 
 
 

 

 
4.638.924

 
40.195 

 
222.565 

 
813.289

5.806.910 

 
 
 

6.086.492
 

-279.582 

 
403

 
 
 

-279.179

5.563.500 

 
 
 

5.616.200
 

-52.700 

 
-
 

 
-52.700

5.627.343 

 
 
 

5.714.973
 

-87.630

 
1.841 

 
 
 

-85.789

Entrada: staat van baten en lasten 

2015 2015 2014Staat van baten en lasten 2015  

Entrada

BEGROTING

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN TOELICHTING
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WERKELIJK BEGROTING SALDO

Stichting ASG (incl. stichting Nieuwe wijken)

Stichting ABO Flevoland 
 
Stichting Entrada 
 
 
Totaal Almeerse Scholen Groep

304.624
 

33.754   
 

-297.180

59.198

88.249

-274.138

-52.700
 
 

-238.589

216.375

307.892

-226. 480
 
 

297.787

De resultaten per stichting zijn als volgt.

10.4 Resultaten per stichting 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 59.000. Ten opzichte van de 
begroting is sprake van een positief verschil van 
€ 298.000.   
Een bijzondere post in het resultaat over 2015 
vloeit voort uit de aanpassing van de verslag-
gevingsvoorschriften. Het gaat om de vorming 
van nieuwe voorzieningen voor WW-uitke-
ringen en langdurig zieken. Daarnaast zijn de 
grondslagen voor de voorziening voor jubilea 
aangepast. Dit heeft geleid tot extra dotaties. 
Deze hebben het resultaat 2015 tot een to-
taalbedrag van € 1.552.000 nadelig beïnvloed. 
Exclusief deze extra last bedroeg het resultaat 
€ 1.611.000. Dit levert ten opzichte van de be-
groting een positief verschil op van € 1.850.000. 

Dit positieve verschil kan worden verklaard 
door de volgende bijzondere posten: 

• vrijval van de in de begroting opgenomen 
buffer voor calamiteiten ad € 850.000 lager 
of geheel niet-begrote eenmalige extra 
uitkeringen van Passend Onderwijs voor           
€ 706.000  

• vrijval van aanvullende bekostiging voor het 
Experiment Passend Onderwijs uit 2010, ad 
€ 363.000

• lagere personele lasten in het VO, van per 
saldo € 1.021.000. Dit komt door enerzijds 
lagere werkgeverslasten en vervanging van 
relatief duur door goedkoper personeel; 
anderzijds door meer inhuur van tijdelijk 
personeel. 

     
   

Tegenover deze hoger dan begrote baten staan 
ook een tweetal bijzondere lasten in vergelij-
king tot de begroting:

• stopzetten van de bekostiging van de school 
de Dubbeldekker vanaf 1 november 2014, 
die was begroot voor € 350.000;

• hogere lasten dan begroot voor boven-
formatieve medewerkers OP en OOP voor         
€ 473.000.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 EN TOELICHTING
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Primair onderwijs
 
Voortgezet onderwijs

Personele bezetting in FTE
Primair onderwijs: 
 
Management/directie 
 
Onderwijzend personeel 
 
Overige medewerkers 
 

Totaal

Voortgezet onderwijs: 
 
Management/directie 
 
Onderwijzend personeel 
 
Overige medewerkers 
 

Totaal 

11.397 

10.090

 
21.487 

 
 

60

672

112

844

56

668

268

992
  

1.836

11.185 

9.950

 
21.135 

 

59

650

107

816

55

647

259

961

1.777

10.885 

9.719 

 
20.604 

 
 

58

632

103

793

54

623

249

926

1.719

10.635 

9.481 

 
20.116 

 
 

57

624

102

783

53

608

242

903

1.686

2015 2016 2017 2018

De ontwikkeling van het leerlingaantal is een 
bepalende factor voor zowel de personele be-
zetting als het financiële meerjarenperspectief. 
Als gevolg van demografische ontwikkelingen 
wordt voor het primair onderwijs een jaarlijkse 
daling van 200 tot 300 leerlingen verwacht. 
Ook in het voortgezet onderwijs zet een daling 
in van het aantal leerlingen. De komende jaren 
zal analoog aan de daling van het leerlingaan-
tal de personele bezetting van ASG afne-
men. 

10.5. Continuïteitsparagraaf
10.5.1 A1 Kengetallen 2015-2018: personele bezetting in FTE, leerlingaantallen
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37

Activa
 
Materiële vaste activa 

Voorraden 
 
Vorderingen 
 
Liquide middelen

Passiva
 
Eigen vermogen: 

Algemene reserves 
 
 
Voorzieningen 
 
Langlopende schulden 
 
Kortlopende schulden

16.970.000 

286.000 
 

11.422.000 
 

19.998.000

 
48.676.000 

 
 

16.876.000

6.941.000 
 

58.000 
 

24.801.000

48.676.000

18.000.000 

300.000 
 

11.500.000 
 

14.959.000

 
44.759.000 

 
 

16.659.000

6.800.000 
 

50.000 
 

21.250.000

44.759.000

17.876.000 

313.000 
 

11.500.000 
 

15.555.000

 
45.244.000 

 
 

16.564.000

7.380.000 
 

50.000 
 

21.250.000

45.244.000

17.674.000 

313.000 
 

11.500.000 
 

16.107.000

 
45.594.000 

 
 

16.914.000

7.380.000 
 

50.000 
 

21.250.000

45.594.000

2015 2016 2017 2018
Balans

10.5.2 A2 Meerjarenbegroting
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Baten
 
Rijksbijdragen 

Overige overheidsbijdragen 
 
Overige baten
 
 
Totaal baten

Lasten
 
Personeelslasten 

Afschrijving 
 
Huisvestingslasten 
 
Overige lasten 
 
 
Totaal lasten 
 
 
Saldo baten en lasten 
 
Financiële baten en lasten 
 
 
Totaal resultaat

142.842.000 

2.695.000 
 

6.255.000 
 
 

151.792.000 
 

122.059.000

3.712.000 
 

10.451.000 
 

15.688.000

151.910.000

-118.000 
 

177.000

59.000

138.207.000 

1.902.000 
 

8.603.000

148.712.000 
 
 

118.816.000

3.472.000 
 

11.123.000 
 

15.668.000

149.079.000

-367.000 
 

150.000

-217.000

131.454.000 

1.793.000 
 

7.185.000

140.432.000 
 
 

111.713.000

3.276.000 
 

10.928.000 
 

14.776.000

140.693.000

-261.000 
 

166.000

-95.000

128.884.000 

1.782.000 
 

6.985.000

137.651.000 
 
 

109.265.000

3.079.000 
 

10.866.000 
 

14.257.000

137.467.000

184.000 
 

166.000

350.000

2015 2016 2017 2018
Staat van baten  
en lasten

10.5.2 A2 Meerjarenbegroting
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Liquiditeit 

Solvabiliteit
 
 
Kapitalisatiefactor
 
Rentabiliteit
 
 
Reserve t.o.v. baten

De streefwaarden voor deze kengetallen (deels gebaseerd op de commissie Don) zijn als volgt: 

Liquiditeit    tussen 0,5 en 1,50 (Don) 

Solvabiliteit    ondergrens 20% (Don) 

Kapitalisatiefactor   bovengrens 0,35 (Don) 

Rentabiliteit    tussen 0% en 5% (Don) 

Reserve t.o.v. baten  8% - 25% (volgens het reservebeleid van ASG)

1,27

34,7% 
 

0,26 
 

0,0% 
 
 

11,1%

1,25

37,2% 
 

0,24 
 

-0,1% 
 
 

11,2%

1,27

36,6% 
 

0,26 
 

-0,1% 
 
 

11,8%

1,30

37,1% 
 

0,27 
 

0,3% 
 
 

12,3%

2015 2016 2017 2018
Kengetallen 10.5.3 Toelichting

Uitgangspunt voor het meerjarenperspectief 
tot en met 2018 is de jaarbegroting 2016 en de 
meerjarenbegroting 2016 t/m 2019. (Deze zijn 
geactualiseerd op basis van de uitkomsten van 
de jaarrekening 2015.) 
In 2016 zal het investeringsniveau fors hoger 
liggen dan gebruikelijk (5,2 miljoen, ten opzich-
te van normaal 3 tot 3,5 miljoen). Met name 
op het gebied van ICT staan vervangingsinves-
teringen gepland. Het resultaat zal in de jaren 
2016 en 2017 licht negatief zijn, om in 2018 op 
positief € 350.000 uit te komen.
Door het incidenteel hoge balanstotaal eind 
2015 is de solvabiliteit relatief laag. In het 
meerjarenperspectief wordt uitgegaan van een 
solvabiliteit van ongeveer 37%. De Almeerse 
Scholen Groep heeft in haar reservebeleid 
zowel een ondergrens (8%) als een bovengrens 
(25%) voor haar reservepositie benoemd. 
Gerelateerd aan het totaal van de baten is de 
prognose dat per ultimo 2018 sprake is van een 
reservepositie van 12%.

10.5.4 B1 Risico’s en 
beheersingssysteem

De Almeerse Scholen Groep heeft in 2015 beslo-
ten om voor haar risicomanagement gebruik te 
maken van het instrument ‘Risico’s in beeld’. Dit 
is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de 
sectororganisatie. Aanvullend hierop is ook een 
eigen instrument ontworpen. Dit instrument, 
RIEO (Risico’s In Een Oogopslag), geeft per 
school op compacte wijze inzicht in de scores 
op de diverse relevante risico’s. Met het gebruik 
van beide instrumenten wil de Almeerse Scho-
len Groep haar risicoprofiel inzichtelijk maken 
en beheersen. Dit zowel op concernniveau 
(Risico’s in beeld) als op het niveau van de
individuele school (RIEO).   
  
Met de implementatie van het project ‘Bestu-
ring en Inrichting Financiën en Control’ zijn in 
2015 de eerste stappen gezet voor de transitie 
van financial control naar business control. Dit 
heeft geleid tot het aanpassen van de kwar-
taalrapportage. Waar deze rapportage tot en 
met 2014 met name financieel van karakter 
was, is deze in 2015 uitgebreid met informatie 
en scores op de domeinen Onderwijskwaliteit, 
Leerlingen en Personeel. De in 2014 ingezette 
risicobeheersing op het gebied van verzuim 
heeft in 2015 geleid tot een verdere daling van 
het verzuim. Het verzuimpercentage is nu gelijk 
aan het landelijk gemiddelde.

10.5.2 A2 Meerjarenbegroting
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Onderwijskwaliteit
ASG heeft veel energie gestoken in maatrege-
len gericht op het versterken van de onder-
wijskwaliteit. Deze inspanningen zijn succesvol 
geweest; tegelijkertijd is geconcludeerd dat 
het een uitdaging is de onderwijsopbrengsten 
structureel op een goed niveau te houden. Eind 
2015 kent ASG twee zwakke PO-scholen en 
twee VO-scholen met een zwakke afdeling.  
    
Onderwijshuisvesting: overcapaciteit/onderca-
paciteit schoolgebouwen
De daling van het aantal PO-leerlingen leidt tot 
leegstand van lokalen in de schoolgebouwen 
van het PO. Per ultimo 2015 was er sprake van 
een leegstand van 110 lokalen. Hiervan zijn 24 
lokalen verhuurd aan met name organisaties 
voor kinderopvang. De “netto-leegstand” be-
draagt derhalve 86 lokalen. De rijksvergoeding 
voor huisvestingskosten is gebaseerd op leerlin-
gaantal. Dalende leerlingaantallen impliceren 
een lagere rijksvergoeding, terwijl de huisves-

10.5.5 B2 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 10.5.6 B3 Rapportage toezichthoudend orgaan

Zie het in hoofdstuk 7 opgenomen verslag van de Raad van Toezicht.tingslasten voor een belangrijk deel constant 
van karakter zijn.  
Aan de andere kant kampt ASG als gevolg 
van gebiedsontwikkelingen (Poort, Columbus-
school) en de  aantrekkingskracht van nieuwe 
concepten (Helen Parkhurst, technasium) met 
een tekort aan lokalen in specifieke schoolge-
bouwen. Hierdoor zijn aanvullende investerin-
gen voor eigen rekening nodig.

Kosten van renovatie
Tussen ASG en de gemeente Almere lopen ge-
sprekken om renovatie te regelen in de nieuwe 
Verordening voorzieningen onderwijshuisves-
ting. Deze wordt in 2016 door de gemeente 
afgerond, in overleg met de schoolbesturen. 
Het risico voor ASG is dat, als de gemeente 
hierin niet voorziet, ASG verantwoordelijk blijft 
voor het totale onderhoud van de schoolgebou-
wen totdat door de gemeente in vervangende 
huisvesting wordt voorzien.
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11. TREASURYVERSLAG
Bij haar activiteiten op het gebied van treasury (beleggen en belenen) is de  
Almeerse Scholen Groep gehouden aan zowel wettelijke bepalingen als interne 
richtlijnen. De wettelijke bepalingen worden gevormd door de “Regeling beleg-
gen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”. De inter-
ne richtlijnen zijn opgenomen in het treasury-statuut van de Almeerse Scholen 
Groep. Deze richtlijnen behelzen onder meer een verdere aanscherping van de 
wettelijke bepalingen. 
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de interne richtlijnen heeft de 
Almeerse Scholen Groep haar tijdelijk overtollige middelen uitgezet op deposi-
to- en spaarrekeningen bij drie financiële instellingen (ING, ABN/AMRO en Rabo). 
De gehele groep heeft over 2015 ruim € 177.000 aan rentebaten gerealiseerd; dit 
komt neer op een rentepercentage van 0,90. Per ultimo 2015 waren alle bancaire 
tegoeden vrij opneembaar.

TREASURYVERSLAG
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