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Voorwoord  

Voor u ligt het Jaarverslag van ABSA. Hierin wordt teruggekeken op het jaar 2019 waarin 

ABSA verder is gegaan om zich te professionaliseren naar een organisatie die zich op alle 

fronten ontwikkelt. Daarbij staat onze kwaliteitscultuur voorop. Een onderwijsorganisatie 

ontwikkelt zich alleen maar als er een goede kwaliteitscultuur is waarbij bestuur, 

bestuurskantoor en de scholen goed samenwerken. Dit doen we door elkaar te helpen, 

elkaar te ondersteunen, maar ook door kritisch naar elkaar te zijn in wat er beter kan. 

Dit past in onze doelstelling dat we met elkaar kwalitatief hoogstaand onderwijs willen 

realiseren. 

Onze kernwaarden Autonoom, Eigenwijs en Verbindend zijn daarbij leidend. Vertrouwen 

is de basis waarop we binnen ABSA samenwerken. Daarbij geven we de professional de 

ruimte om leidend te kunnen zijn in het onderwijsproces. Ze zijn tenslotte niet voor niets 

professional. 

Op financieel gebied is er binnen ABSA ook nog veel te doen. 2019 was een jaar om 

meer in control te komen. Dit betekent dat we vanaf september zijn gaan werken met 

een sterke partner die ons hierin ondersteunt. Daarbij is in de eerste periode stevig 

ingezet om enerzijds achterstand weg te werken, maar ook om ervoor te zorgen dat we 

een betere planning en controlcyclus ingericht hebben.  

De verwachting is dat we de vruchten hiervan in 2020 al kunnen plukken. 

Ik kijk dan ook terug op een heel goed investeringsjaar waarin ik samen met het bestuur 

en de directies heb gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van ABSA. 

GeertJan Nelson  

Directeur Bestuurder  
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I: Bestuursverslag  

In dit jaarverslag leggen we, met name vanuit de bedrijfsvoering, in cijfers en woorden 
verantwoording af over het kalenderjaar 2019 van Stichting ABSA. Daarnaast kijken we 
vooruit en zoomen we in op toekomstige ontwikkelingen. 

Het netto exploitatieresultaat komt dit jaar fors lager onder de begroting uit. Dit ondanks 
de toegekende aanvullende rijksbijdragen die via de personele bekostiging 2018/2019 en 
2019/2020’ van november 2019, zijn uitgekeerd. Deze dienen in de jaarrekening 2019 
als baten verantwoord dienen te worden.  Voor ABSA betekent dit een extra baat van € 
332.000. 
De vermogenspositie is licht gedaald. ABSA handhaaft haar vermogenspositie, die nog 
wel boven de signaleringsgrenzen van het Ministerie OCW uitkomt. De realisatiecijfers 
2019 waren aanleiding om toekomstige maatregelen door te voeren om de financiële 
positie toekomstig te borgen. Een en ander is tot uiting gekomen in de begroting 2020 – 
2023 waarin structurele maatregelen zijn genomen om de financiële beheersing verder 
op orde te brengen. 
In 2019 is ABSA wederom geconfronteerd met een licht dalend aantal leerlingen en de 
toenemende druk op de arbeidsmarkt. Het blijft voor de organisatie een uitdaging om de 
continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs, een ononderbroken kindontwikkeling en de 
bedrijfsprocessen te kunnen waarborgen. Dit vraagt aanpassingen in onze manier van 
werken, kortom, ABSA verkeert in een overgangsfase.  
Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat we samen goed op weg zijn.  

2. Juridische Structuur en organisatiestructuur  

2.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

ABSA is één van de 46 schoolbesturen die actief zijn in het Amsterdamse basisonderwijs.  

De Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) verzorgt algemeen bijzonder 
primair onderwijs in Amsterdam. De ABSA Scholengroep is in 2009 gestart vanuit 
zelfstandige 1-pitters en respecteert de gelijkwaardigheid tussen alle religies en 
levensbeschouwingen. De ABSA Scholengroep bestaat uit 6 scholen met ruim 2200 
leerlingen en ongeveer 220 medewerkers.  

Wij zijn trots op: 

• onderscheidende scholen en schoolconcepten, 

• de autonomie en het ondernemerschap bij de professionals, 

• het ambitieniveau van de professionals om hoge kwaliteit te leveren; 

• de nieuwsgierigheid bij onze professionals naar onderwijsvernieuwing, 

• het ABSA kwaliteitskader, waarmee we onze  kwaliteit waarborgen, 

• de beperkte omvang van ons bestuursbureau waardoor het grootste deel van het 

geld naar de kinderen gaat, 

• de grote betrokkenheid van onze ouders. 

Missie:  

Wij zien het als onze opdracht dat de professionals in onze gemeenschap bijdragen aan 

de brede ontwikkeling van alle kinderen. De professionals doen dit door kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs te bieden, waarbij er een goede balans is tussen de cognitieve, 
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Op al onze scholen zijn kinderen, ouders en professionals verantwoordelijk voor een 

veilig klimaat. 

Visie 

De ABSA Scholengroep is een open en transparante gemeenschap gericht op 

samenwerking. 

Vertrouwen in het leren van en met elkaar is de basis hiervoor.  

Onze kernwaarden zijn: 

Eigenwijs 

De verschillende schoolconcepten bieden kinderen en professionals de ruimte om zich op 

eigen wijze en naar eigen kunnen optimaal te blijven ontwikkelen.  

Verbindend 

De ABSA Scholengroep verbindt de professionals om vanuit de verschillende 
onderwijsconcepten te leren van en met elkaar, met behoud van autonomie. 

Autonoom 

Wij zijn zelfstandig, kritisch en maken bewuste keuzes waarbij onze missie en visie 

leidend is. 

MOTTO: 

Vertrouwen is de basis! 

De basis van onze strategie 

Algemeen 
Onze scholen staan middenin de samenleving. Kinderen geven we goed onderwijs om 
succesvol te kunnen zijn in de samenleving. De leerkracht heeft hierin de leidende rol en 
we zien ouders hierbij als educatieve partners. In onze strategie is dit als volgt 
omschreven. 

De ABSA scholengroep staat midden in de samenleving  

Onze scholen spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving. Deze 
ontwikkelingen maken dat de ABSA scholengroep zich expliciet richt op toekomstgericht 
onderwijs, waarin waarden en normen een centrale rol innemen. Tevens bereiden wij 
kinderen voor op deelname in onze democratische samenleving als actief en zelfstandig 
burger. Om dit binnen de grootstedelijke context van Amsterdam te kunnen realiseren 
werken ABSA scholen samen aan eigentijds en kwalitatief goed onderwijs.  

Goed onderwijs 
Kinderen hebben recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde 
opvoeding (Rechten van het kind). ABSA scholen betrekken de kinderen daarom actief bij 
de eigen ontwikkeling op cognitief-, sociaal- en persoonlijk gebied door hen onder andere 
medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Dit veronderstelt een veilig 
schoolklimaat en een uitdagende leeromgeving.  

De leerkracht heeft de leidende rol.  

Een goed gekwalificeerd leerkrachtenteam is gebaseerd op diversiteit en kwaliteit. Om 
die reden staat binnen de ABSA scholengroep het leren van en met elkaar centraal en 
wordt er binnen de stichting gezocht naar binding en verbinding.  De ABSA scholengroep 
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geeft richting en biedt de professional de ruimte en ruggensteun die nodig is om zich 
voortdurend te blijven ontwikkelen naar toekomstgericht onderwijs. 

ABSA scholen hebben een krachtige visie en uitstraling. ABSA scholen werken vanuit 
eigen kracht en onderwijsconcept. ABSA scholen staan open voor nieuwe kennis en 
inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen van kinderen en medewerkers.  

De ABSA scholengroep heeft een kwaliteitskader, dat gebaseerd is op het cyclisch werken 
op alle niveaus en daarmee de onderwijspraktijk en –resultaten te monitoren en te 
borgen. Kwaliteit van onderwijs is in onze visie echter niet alleen dat wat meetbaar is, 
maar juist ook dat wat de medewerkers van ABSA bij de kinderen waarnemen en 
ervaren. Goed onderwijs stimuleert ieder kind zijn eigen talenten verder uit te bouwen. 

Ontwikkeling met directieteam. 

In 2019 is met de directies van de ABSA-scholen verder nagedacht over de uitwerking 
van het strategisch meerjarenbeleid van ABSA. Daarmee hebben de directeur bestuurder 
en het directieteam de transitie ingezet om van een meer beheersmatige organisatie 
naar een bewust ontwikkelende organisatie gaat die wendbaar en op de toekomst gericht 
is. De ontwikkeling van de scholen is daarbij leidend. De rol van het bestuurskantoor ligt 
vooral op het helder krijgen van de ontwikkelvragen van de scholen en op basis hiervan 
faciliteren en coördineren.  
Het bestuurskantoor ziet erop toe dat de ABSA-scholengroep als geheel financieel 
gezond is en blijft. Dit geldt ook voor de onderwijskwaliteit, passend onderwijs en 
huisvesting. 
Deze uitwerking heeft zijn weerslag gekregen in geformuleerde doelstellingen per 
beleidsterrein. 
Om de doelstellingen te realiseren wordt er vanaf oktober 2019 gewerkt met 
focusgroepen en ontwikkelteams. 
De focusgroepen zijn gericht op continue verbetering van de staande organisatie. Deze 
focusgroepen werken aan de hand van een jaarcylcus met jaarplannen en doelstellingen 
die zijn afgestemd met het directieoverleg. De focusgroepen leggen verantwoording af 
aan de directeur bestuurder. 
Ontwikkelteams 
ABSA ontwikkelt en professionaliseert zich door te werken met ontwikkelteams. 
Ontwikkeling van de scholen is hierbij het leidende principe. Ontwikkelteams bestaan 
voornamelijk uit senior leerkrachten (L11) die gericht zijn professionalisering door 
kennisdeling en het ophogen en verbreden van kennis en competenties. Het is 
nadrukkelijk de opdracht dat deze professionalisering wordt teruggebracht in de teams 
van de scholen. De ontwikkelteams werken met duidelijke doelstellingen in opdracht van 
het directieoverleg. Ontwikkelteams zijn zelfsturend en worden gefaciliteerd naar 
behoefte. 

Ouders als partner voor ABSA     
Ouders zijn een belangrijke partner binnen de ABSA scholengroep en zijn dan ook in 
diverse gremia van de ABSA scholengroep vertegenwoordigd. Hun inbreng is essentieel 
bij de ontwikkeling van het kind, van de individuele scholen en van de scholengroep. 

2.2 Besturing 

2.2.1 Juridische structuur 

De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Algemeen Bijzondere 

Scholengroep Amsterdam.  De stichting is opgericht in januari 2009 en is gevestigd te 
Amsterdam. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34319180.  
Aan de stichting zijn geen nadere partijen verbonden.  
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Bestuurssamenstelling 

Toezichthoudend 

  Hoofdfunctie en overige nevenfuncties 

Voorzitter I.J.G Harmsen Zelfstandig adviseur onderwijs en bibliotheken 

Bestuurslid A. Deul Directeur Springhouse  

Bestuurslid J.J. Weening Advocaat Generaal 

Bestuurslid M.P. Eecen Roadmanager  
Bestuurslid  J.R Coops Directeur arbeidsmarkt 

Uitvoerend  

Nevenfuncties 

Directeur/bestuurder G.J. Nelson geen 

bestuurder P. Kranenburg geen 

Het bestuur van ABSA heeft in het kader van de wet op de scheiding van bestuur en 
toezicht gekozen voor het zogenaamde one-tier model, waarbij sinds 1 augustus 2011 
het bestuur bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel. Het uitvoerend deel 
wordt het dagelijks bestuur genoemd en bestaat uit een onbezoldigd lid met o.a. de 
portefeuille huisvestiging, en een bezoldigd lid, de directeur/bestuurder, die de overige 
portefeuilles beheert en de dagelijkse leiding van de organisatie heeft. Het 
toezichthoudend deel bestaat uit 5 leden. Het uitvoerend en toezichthoudend deel van 
het bestuur vergaderen 8 keer per jaar. De beschreven structuur, maar ook de rol en 
taken zijn vastgelegd in nieuwe statuten die in december 2012 de notaris zijn 
gepasseerd. Het bestuur baseert zich in haar handelen op de code ‘Goed Bestuur’ van de 
PO Raad.  

Organogram per 31/12/2019 : 

Werkwijze Flynth Audit B.V. 
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Binnen het door het bestuur vastgelegde beleid, vastgelegd in het ABSA beleidsplan, 
hebben de uitvoerende bestuurders en directeuren van de scholen de taak om het beleid 
voor te bereiden en uit te voeren. De directeur/bestuurder en de schooldirecteuren 
vormen samen het directieoverleg. Dit overleg treedt op als beleidsadviserend en als 
uitvoerend orgaan. Uitgewerkte beleidsdocumenten van het directieoverleg komen via 
een vaste route langs verschillende geledingen: bestuur, GMR en teams. Het 
toezichthoudend bestuur wordt geïnformeerd over de resultaten van het beleid via de 
managementrapportage tijdens de bestuursvergaderingen.  

Directeur/bestuurder 

De leiding van ABSA is in handen van directeur bestuurder de heer GeertJan Nelson. De 
taak van de directeur bestuurder bestaat uit de dagelijkse leiding van de stichting, de 
aansturing van de schooldirecties, de agendering van de bestuursvergadering, de mede-
agendering van het ABSA-directieoverleg, ondersteuning bij de voorbereiding van de 
vergaderingen van de GMR en de aanwezigheid bij een deel van die vergaderingen. De 
directeur bestuuurder voert 2 maal per jaar een voortgangsoverleg op de scholen. Deze 
twee voortgangsoverleggen bestaan uit een dashboardgesprek waarbij de 
schoolresultaten centraal staan en een voortgangsgesprek over de schoolontwikkeling. 
Daarnaast vindt er jaarlijks met alle directeuren een functioneringsgesprek plaats. In het 
managementstatuut wordt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur, 
directeur/bestuurder en schooldirecteuren vastgelegd.  

Vertegenwoordiging van directeur/bestuurder namens het bestuur 

• De lokale overleggen op bestuurscommissie niveau 
• De Passend Onderwijs overleggen in het samenwerkingsverband 
• Het stedelijke overleg van het Amsterdams Bijzonder Onderwijs in het ABPO 
• Het Breed Bestuurlijk Overleg: Vereniging van schoolbesturen op stedelijk niveau 
• Bestuurlijke aangelegenheden bij de PO Raad 
• Het administratiekantoor Groenendijk te Beverwijk.  
• Bij de ARBO dienstverlening: Arbobutler  

Communicatie  

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor de informatiestromen van, naar en 
tussen bestuur, schooldirecties, HR-medewerker, kwaliteitsmedewerker, GMR, 
administratiekantoor, Stadsdelen/bestuurscommissies, gemeente Amsterdam en DUO 
alsmede voor de zaken die op organisatieniveau geregeld zijn of geregeld moeten 
worden zoals ARBO dienst, scholing voor BHV en vertrouwenscontactpersoon, 
schoolverzekeringen, schoonmaakbedrijf, e.d.  
Een groot deel van deze informatiestromen vindt plaats middels de interne nieuwsbrief: 
De VERBINDING. Deze brief verschijnt elke eerste dag van de werkweek en gaat naar de 
bestuursleden, schooldirecties, HR-medewerker, kwaliteitsmedewerker, leden van de 
GMR, interne begeleiders, administratief medewerkers van de scholen en het 
administratiekantoor. Middels de VERBINDING worden alle geledingen geïnformeerd over 
actuele ontwikkelingen en wordt informatie bij de scholen opgevraagd die nodig is voor 
bestuurlijke beleidsvorming. 

Schooldirecteuren 
De schooldirecteuren zijn integraal schoolleider, hetgeen inhoudt dat zij 
verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de managementgebieden: 

- Onderwijskundig ondernemerschap 
- Uitvoering personeelsbeleid op schoolniveau 
- Organisatiebeheer- en beleid, waaronder financieel beleid op schoolniveau 

Binnen het directieberaad worden de ambities, de doelen en de bestuurlijke thema’s 
besproken met de directeuren. De schooldirecteuren komen maandelijks bij elkaar samen 
met de directeur bestuurder. 
Dit overleg heeft 3 doelstellingen: 

1. Beleidsvoorbereiding vertalen naar beleidsuitvoering 

2. Monitoren van gevoerd beleid en evalueren van de resultaten van het beleid 
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3. Intervisie en uitwisseling van ervaringen door middel van collegiale consultatie 
Input voor het overleg gebeurt op verschillende manieren. De gevormde werkgroepen, 
bestaande uit directieleden, IB-ers, HR-medewerker, werken aan vraagstukken en 
komen met voorstellen in het directieoverleg. Daarnaast worden er regelmatig experts 
uitgenodigd zoals medewerkers van het administratiekantoor, arbodienst, 
samenwerkingsverband en externe adviseurs van onderwijskundige bureaus.  

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Stichting ABSA kent al sinds haar oprichting een goed functionerende 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen 
vertegenwoordigd middels één leerkracht en één ouder. Het uitvoerend bestuur  
vertegenwoordigt het bevoegd gezag in het overleg. De GMR heeft op basis van een 
reglement advies- dan wel instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het bestuursbeleid. 
De GMR is 7 keer per jaar bijeengekomen. Het voorzitterschap is in handen van Anno 
Pander. De GMR heeft voor de uitvoering van haar secretariaat professionele 
ondersteuning ingehuurd.  

Administratiekantoor 

In 2019 heeft administratiekantoor Groenendijk in Beverwijk een ondersteunende rol 
naar de directeur bestuurder en de schooldirecties gespeeld. Het werken met een klein 
administratiekantoor met korte lijnen past geheel in de visie van ABSA. 
Naast het administratiekantoor maakt ABSA gebruik van een extern controller. 

Leerlingaantallen 

Leerlingaantallen  

Per 1 oktober 2019 2018 2017 2016 

Brin 

23FB De Zevensprong 393 399 402 399 

23FF Het Gein 368 397 387 389 

27PT Piet Hein 417 411 428 420 

27PU De Zuiderzee 233 223 261 300 

28BZ Elzenhagen 400 413 393 382 

29RV Het Podium 381 415 470 513 

Totaal 2.192 2.258 2.341 2.403 

Landelijk is sprake van een demografische krimp. Hierin zijn grote regionale verschillen 
te zien. In het verzorgingsgebied van ABSA is ook sprake van krimp. Op teldatum 1 
oktober 2019 lag het leerlingenaantal 66 kinderen lager dan het jaar ervoor.  
Een dalend aantal leerlingen heeft directe gevolgen voor de inkomsten van de stichting, 
hetgeen weer gevolgen kan hebben voor het personeelsbestand en de huisvesting. Als 
het aantal leerlingen onder een bepaalde grens komt, de opheffingsnorm, kan het 
voortbestaan van de bewuste school zelfs in gevaar komen 

Het is echter de prognose dat wij op termijn met 5 scholen van rond de 400/420 

leerlingen zullen werken.  Het is wel zo dat ABSA zich oriënteert op een 7e school in 

Amsterdam. Recent is voor Bijlmer West opnieuw een stichtingsverzoek ingediend. De 

eventuele realisatie van de school zal niet voor 2023 plaatsvinden. 

De langetermijnprognoses geven een stabiel beeld aan voor ABSA. Het Podium laat een –
geplande- daling zien, die te sterk is ingezet. Elzenhagen groeit en Het Gein laat een 
lichte daling zien in 2019 en zal zich daarna stabiliseren. De Zuiderzee had naar 
verwachting een terugloop naar ongeveer 200, de trend lijkt echter gekeerd.  De 
Zevensprong en Piet Hein laten een stabilisering van het aantal leerlingen zien. 
Het is de prognose dat wij op termijn met 5 scholen van rond de 400/420 leerlingen 

zullen werken.  Voor de Zuiderzee zetten we in op een stabilisering op zo’n 240 
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leerlingen. Door de school beter te profileren en door te ontwikkelen naar een Integraal 

Kind Centrum is de verwachting dat we een lichte groei kunnen realiseren. 

3. Onderwijsbeleid 

In 2019 heeft ABSA nadrukkelijk gekeken hoe we scholen in hun context sterker kunnen 

maken. Daarvoor is het belangrijk dat we enerzijds helderder zicht krijgen op wat de 

bedoeling is van ons onderwijs, anderzijds dat we nadenken over de inrichting en 

onderlinge afstemming van onze kwaliteitszorg, ons innovatiebeleid en ons 

professionaliseringsbeleid. Dit doen we vooral middels ons strategisch beleid. 

De basis van onze strategie 

Algemeen 

Onze scholen staan middenin de samenleving. Kinderen geven we goed onderwijs om 

succesvol te kunnen zijn in de samenleving. De leerkracht heeft hierin de leidende rol en 

we zien ouders hierbij als educatieve partners. In onze strategie is dit als volgt 

omschreven. 

De ABSA scholengroep staat midden in de samenleving  

Onze scholen spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving. Deze 

ontwikkelingen maken dat de ABSA scholengroep zich expliciet richt op toekomstgericht 

onderwijs, waarin waarden en normen een centrale rol innemen. Tevens bereiden wij 

kinderen voor op deelname in onze democratische samenleving als actief en zelfstandig 

burger. Om dit binnen de grootstedelijke context van Amsterdam te kunnen realiseren 

werken ABSA scholen samen aan eigentijds en kwalitatief goed onderwijs.  

Goed onderwijs 

Kinderen hebben recht op goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde 

opvoeding (Rechten van het kind). ABSA scholen betrekken de kinderen daarom actief bij 

de eigen ontwikkeling op cognitief-, sociaal- en persoonlijk gebied door hen onder andere 

medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Dit veronderstelt een veilig 

schoolklimaat en een uitdagende leeromgeving.  

De leerkracht heeft de leidende rol.  

Een goed gekwalificeerd leerkrachtenteam is gebaseerd op diversiteit en kwaliteit. Om 

die reden staat binnen de ABSA scholengroep het leren van en met elkaar centraal en 

wordt er binnen de stichting gezocht naar binding en verbinding.  De ABSA scholengroep 

geeft richting en biedt de professional de ruimte en ruggensteun die nodig is om zich 

voortdurend te blijven ontwikkelen naar toekomstgericht onderwijs. 

ABSA scholen hebben een krachtige visie en uitstraling. ABSA scholen werken vanuit 

eigen kracht en onderwijsconcept. ABSA scholen staan open voor nieuwe kennis en 

inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen van kinderen en medewerkers.  

De ABSA scholengroep heeft een kwaliteitskader, dat gebaseerd is op het cyclisch werken 

op alle niveaus en daarmee de onderwijspraktijk en –resultaten te monitoren en te 

borgen. Kwaliteit van onderwijs is in onze visie echter niet alleen dat wat meetbaar is, 

maar juist ook dat wat de medewerkers van ABSA bij de kinderen waarnemen en 

ervaren. Goed onderwijs stimuleert ieder kind zijn eigen talenten verder uit te bouwen. 
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Ontwikkeling met directieteam. 

In twee studiedagen met de directies van de ABSA-scholen is nagedacht over de 

uitwerking van het strategisch meerjarenbeleid van ABSA. Daarmee heeft de directeur 

bestuurder en het directieteam de transitie ingezet om van een meer beheersmatige 

organisatie naar een bewust ontwikkelende organisatie gaat die wendbaar en op de 

toekomst gericht is. De ontwikkeling van de scholen is daarbij leidend. De rol van het 

bestuurskantoor ligt vooral op het helder krijgen van de ontwikkelvragen van de scholen 

en op basis hiervan faciliteren en coördineren.  

Het bestuurskantoor ziet erop toe dat de ABSA-scholengroep als geheel financieel 

gezond is en blijft. Dit geldt ook voor de onderwijskwaliteit, passend onderwijs en 

huisvesting. 

Deze uitwerking heeft zijn weerslag gekregen in geformuleerde doelstellingen per 

beleidsterrein. 

Om de doelstellingen te realiseren zal er vanaf medio 2019 gewerkt met beheergroepen, 

ontwikkelgroepen en leerteams. 

De beheergroepen zijn gericht op continue verbetering van de staande organisatie. Deze 

beheergroepen werken aan de hand van een jaarcylcus met jaarplannen en 

doelstellingen die zijn afgestemd met het directieoverleg. De beheergroepen leggen 

verantwoording af aan de directeur bestuurder. 

Ontwikkelgroepen en leerteams 

ABSA ontwikkelt en professionaliseert zich door te werken met ontwikkelgroepen. 

Ontwikkeling van de scholen is hierbij het leidende principe. Ontwikkelgroepen bestaan 

uit senior leerkrachten (L11) die gericht zijn professionalisering door kennisdeling en het 

ophogen en verbreden van kennis en competenties. Het is nadrukkelijk de opdracht dat 

deze professionalisering wordt teruggebracht in de teams van de scholen. De 

ontwikkelgroepen werken met duidelijke doelstellingen in opdracht van het 

directieoverleg. Ontwikkelgroepen zijn zelfsturend en worden gefaciliteerd naar behoefte. 

Leerteams 

Deze teams zijn gevormd rondom concrete ontwikkelvragen en gericht op 

professionalisering van leerkrachten en onderwijsondersteuners. Bijvoorbeeld realiseren 

soepele overgang van groep 2 naar 3. Leerteams ontstaan alleen op basis van 

vraagsturing. 

Ouders als partner voor ABSA     

Ouders zijn een belangrijke partner binnen de ABSA scholengroep en zijn dan ook in 

diverse gremia van de ABSA scholengroep vertegenwoordigd. Hun inbreng is essentieel 

bij de ontwikkeling van het kind, van de individuele scholen en van de scholengroep. 

De herkenbaarheid van ABSA op vier beleidsthema’s welke in de volgende 

subhoofdstukken aan bod zullen komen.  

3.1 Onderwijs & kwaliteit 

● Stichting ABSA biedt een rijke variëteit aan herkenbare en toekomstgerichte 

onderwijsconcepten; 

● garandeert effectief management en verstevigt het leiderschap op strategisch 

tactisch en operationeel niveau; 

● communiceert duidelijk en transparant; 

● legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over de 

doelen en resultaten van het onderwijs en voert daarover actief een dialoog;  

● heeft een eigen kwaliteitskader, dat cyclisch wordt geëvalueerd en bijgesteld;  
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● ziet en benadert ouders als educatieve partners; 

● streeft naar een bovengemiddelde ouder-tevredenheid; 

● anticipeert op stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam waar het ABSA past. 

ABSA scholen 

● stimuleren een brede ontwikkeling van kinderen op cognitief, sociaal en 

persoonlijk gebied; 

● volgen systematisch de ontwikkeling van kinderen en stemmen het pedagogisch- 

didactisch handelen hierop af; 

● communiceren duidelijk en transparant en maken daarbij gebruik van ICT en 

Social Media. 

Als we de CITO tussen- en eindtoetsen hanteren als meetinstrument voor onze 
onderwijsresultaten scoren de ABSA scholen op de eindtoets in 2015 tot en met  2019 
volgt: 

Gecorrigeerde 
standaardscore 

2015 2016 2017 2018 2019 

Het Gein 536,8 529.9 540,74 533 535,9 

De Piet Hein 534,4 536.0 535,18 537 538,2 

De Zuiderzee 533,9 537.4 533,81 83 (IEP) 83,7 (IEP) 

Het Podium 537,5 539.1 536,20 540 540,9 
Elzenhagen 540,2 533.4 538,30 535 533,5 

De Zevensprong 534,8 534.7 536,00 537 360,6(DIA) 

Voor alle ABSA scholen gold aan het begin van 2019 een voldoende/basistoezicht van de 
onderwijsinspectie. 

De onderwijskundige en programmatische zaken binnen ABSA kunnen als volgt worden 
verantwoord:  

Alle ABSA scholen werkten in 2019 met verrijkingsprogramma’s. Het Podium, De 
Zuiderzee en de Piet Hein sinds 2015 met gezamenlijke verrijkingsgroepen.  
Per school is een selectie gemaakt van kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Deze 
kinderen komen een dagdeel per week bij elkaar en krijgen les van een gespecialiseerde 
docent van een van de deelnemende scholen. 
Elzenhagen, De Zevensprong en Het Gein nemen deel aan Day-A-Week-School. Op deze 
scholen is tevens een selectie gemaakt van kinderen die meer uitdaging nodig hebben.  

De ABSA werkgroepen zijn in 2019 opgegaan in de focusgroepen. De werkgroep passend 
onderwijs is ondergebracht in de focusgroep Onderwijs en Kwaliteit.  
De groepen hebben zich concrete doelen gesteld, komen geregeld bij elkaar en geven 
adviezen aan het Directie-overleg en/of de directeur bestuurder. De focusgroepen 
bestaan uit directeuren en de stafmensen.  
Het IB-netwerk neemt een belangrijke plek in als ontwikkelteam binnen ABSA. In dit 
ontwikkelteam gaat het voornamelijk om kwaliteitsontwikkeling van de scholen als het 
gaat om de extra ondersteuning aan kinderen. Dit netwerk wordt begeleid door de 
kwaliteitsmedewerker. Om de kwaliteitszorg te kunnen borgen is in  2013 het idee van 
eigen collegiale audits op basis van zelfanalyses ontstaan. In Amsterdam werd toen het 
Kwaliteitsbureau PO opgericht, dat in 4 jaar tijd op alle Amsterdamse basisscholen een 
audit wilde uitvoeren. ABSA vond dit veel te grootschalig en heeft het initiatief genomen 
voor de opzet van eigen collegiale audits, die vooraf worden gegaan door een 
zelfevaluatie van de school.  

In 2014 is er een ABSA-kwaliteitskader opgesteld. Dit kader bestaat uit een pakket 
indicatoren waaraan een goede ABSA school moet voldoen en heeft een duidelijke relatie 
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met standaarden en indicatoren van de Inspectie. In 2015 heeft de eerste audit 
plaatsgevonden op de Piet Hein. Sinds 2015 is er een interim kwaliteitsmedewerker 
aangesteld die enkele scholen ondersteunt bij verbeteringsactiviteiten. De 
kwaliteitsmedewerker is in 2019 opgevolgd door een nieuwe externe 
kwaliteitsmedewerker. De kwaliteitsmedewerker heeft dit werk ook in 2019 voortgezet 
deels op middelen vanuit de door de gemeente Amsterdam beschikbaar gestelde 
scholenbeurzen. 

Voorafgaand aan deze audit hebben 8 mensen een training gehad ter voorbereiding op 
de audit. Tijdens deze training is er onder andere aandacht besteed aan het voeren van 
feedback gesprekken. Na het afronden van de audit was er in het najaar een studiedag 
voor directies, IB en de kwaliteitsmedewerker om het kwaliteitskader verder te 
ontwikkelen. De ervaringen van de eerste audit werden hierin meegenomen. Op De 
Zuiderzee heeft in mei 2016 een audit plaatsgevonden en in november op Het Podium. Er 
is vanaf 2018 een groep van auditoren ontstaan, die we jaarlijks trainen t.a.v. hun 
vaardigheden. Inmiddels heeft in 2018 ook op Het Gein een audit plaatsgevonden. De 
werkwijze is tussentijds geëvalueerd en er is een set aanbevelingen vastgesteld. In 2019 
is naar tevredenheid de audit op de Zevensprong uitgevoerd. In 2020 voeren we op 
Elzenhagen een audit uit. Als op alle ABSA scholen een audit heeft plaatsgevonden, zal er 
een eindevaluatie plaatsvinden en het vervolg worden gepland, waarin we mogelijk gaan 
werken met een 4-5 jaarlijkse cyclus van audits-zelfevaluaties.  
In 2019 heeft ook het bestuursgericht inspectieonderzoek plaatsgevonden. 
Samenvattend oordeel is omschreven als: 
Het antwoord op de centrale vraag van dit vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en 

scholen van ABSA is positief. De kwaliteit op de onderzochte standaarden is voldoende 
tot goed. 
Het bestuur zorgt in het algemeen voor onderwijs van minimaal basiskwaliteit. De brede 

basisontwikkeling van kinderen is passend bij de kernwaarden ABSA: Autonoom, 
Eigenwijs en Verbindend en komt tot uiting in het profiel van de scholen. Via de 

gesprekkencyclus met de directeuren, schoolbezoeken en rapportages is de 

directeur/bestuurder op de hoogte van de schoolontwikkeling en de resultaten van zijn 
scholen. Indien nodig kan de kwaliteitsmedewerker de directeuren bijstaan. 

Verder creëert het bestuur voorwaarden voor een professionele cultuur en legt zowel in- 
als extern verantwoording af over de behaalde resultaten. Tevens zien we op de korte of 

middellange termijn geen risico's voor de financiële continuïteit bij ABSA. 
De besturingsfilosofie van ABSA is verwoord in: Richting, Ruimte en Ruggensteun. ABSA 
ontwikkelt zich van een beheersorganisatie naar een ontwikkelorganisatie waarin door 

planmatig en cyclisch te werken de bestuurder meer zicht krijgt op de individuele 

ontwikkeling van zijn scholen en de realisatie van de kernwaarden. 
Daarnaast richten breed samengestelde ontwikkelteams en leerteams zich op vergroting 

en verbreding van kennis, het delen van kennis met elkaar en specialisatie. De leraren 
die deelnemen aan deze teams zorgen ervoor dat de opgedane kennis weer gedeeld 

wordt in de scholen. Het bestuur wil zo een dynamiek laten groeien van enerzijds grote 
betrokkenheid van leraren bij de eigen schoolontwikkeling en anderzijds leren met en 
van elkaar op organisatieniveau. Het uiteindelijke doel is professioneel personeel dat 

kennis deelt, elkaar op kan zoeken en samen nadenkt over de realisatie van 
toekomstgericht onderwijs. 

Het verbeteren en monitoren van onze kwaliteit doen we ook aan de hand van feedback 
van ouders. Klachten van ouders zijn na bemiddeling en gesprekken en of acties na 
tevredenheid afgehandeld. Er is in 2019 1 klacht ingediend bij de Stichting 
onderwijsgeschillen. Deze klacht is echter weer ingetrokken. 

Internationalisering:  

ABSA heeft nog geen beleid op internationalisering. Dit onderwerp komt in 2021 aan de 
orde. 
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Passend Onderwijs: 

Sinds 01 augustus 2014 is wet passend onderwijs van toepassing in Nederland. Om 
deze wet goed te kunnen uitvoeren, in relatie tot het geven van onderwijs, is Nederland 
verdeeld in een aantal regio’s. In elke regio is een samenwerkingsverband passend 
onderwijs opgericht, dat de uitvoering coördineert. Voor Amsterdam is het 
Samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam-Diemen opgericht. 

Het SWV heeft in 2016 het 2e ondersteuningsplan 2016-2020 vastgesteld. Hierin is de 
visie en missie vastgelegd en zijn de doelstellingen en de uitgangspunten nader 
uitgewerkt (zie verder: Ondersteuningsplan SWV Amsterdam-Diemen 2016-2020). De 
besturen van het SWV hebben gekozen voor het schoolmodel. De verantwoordelijkheid 
en de middelen voor de basis- en extra ondersteuning zijn bij de schoolbesturen belegd. 
Dit betekent dat besturen in overleg met hun schoolteams en 
medezeggenschapsorganen, binnen de kaders die met het SWV zijn afgesproken, eigen 
keuzes kunnen maken op basis van de populatie en de ondersteuningsvragen. De 
besturen dragen de verantwoordelijkheid dat de middelen (voor basisondersteuning en 
extra ondersteuning) die het SWV beschikbaar stelt voor de scholen, rechtmatig en 
doelmatig in te zetten. Binnen het SWV is de afspraak om bij de verantwoording van 
aanvragen voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) gebruik te maken 
van het Groeidocument. Vanaf 2018 is een pilot gestart om scholen de verantwoording te 
laten doen via ParnasSys – Kindkans. Na evaluatie is besloten om dit in 2019 bij alle 
scholen binnen het SWV in te voeren. 
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1. Bestuurlijke samenwerking Passend Onderwijs: Lokaal PO 
De vijf schoolbesturen AMOS, ASKO, ABSA, KBA Nieuwwest en El Amal hebben sinds 1-
8-2014 een steunpunt/adviesloket Lokaal PO ingericht, waarbij ruim 70 basisscholen 
betrokken zijn.  
Lokaal PO werkt met adviseurs en begeleiders Passend Onderwijs. De adviseurs (2 
personen), die al vanaf 1-8-2014 werkzaam zijn voor Lokaal PO, fiatteren aanvragen 
voor extra ondersteuning (arrangementen). Daarnaast bieden zij, samen met de 
begeleiders de scholen ondersteuning bij het vormgeven van passend onderwijs. De 
adviseurs en de begeleiders zijn sinds 1-8-2016 formeel ondergebracht bij het ASKO-
bestuur. Vanaf 1-8-2014 is er een projectleider Lokaal PO aangesteld, die de organisatie 
aanstuurt. Vanaf 1-8-2016 is een tijdelijke projectleider aangesteld. De besturen hebben 
een “kosten gemene rekening” opgesteld, waarbij de kosten van Lokaal PO naar 
leerlingaantal wordt verdeeld over de vijf besturen. 

Bestuurlijke opdracht Lokaal PO 
De opdracht van de besturen aan Lokaal PO is de scholen te ondersteunen bij het 
vormgeven van passend onderwijs op de scholen en bij het snel, efficiënt en verantwoord 
inzetten van de middelen voor extra ondersteuning. De besturen hechten daarbij veel 
waarde aan de autonomie en verantwoordelijkheid van individuele scholen. Scholen 
worden zo in staat gesteld vanuit hun eigen kracht passend onderwijs vorm te geven en 
verder te ontwikkelen. 
De adviseurs geven een aantal scholen feedback op aanvragen voor arrangementen en 
fiatteren de aanvraag. Zowel de adviseurs als de begeleiders komen op de scholen om 
ondersteuning te bieden met name waar het gaat om leerlingen waarvoor (mogelijk) een 
arrangement moet worden aangevraagd. Dat betekent dat de scholen hen kunnen 
betrekken bij het voortraject van leerlingen die extra ondersteuning nodig zouden 
hebben en bij het vormgeven van het arrangement. Er is vastgelegd welke taken de 
begeleider daarbij op school kan uitvoeren. Scholen bepalen zelf welke taken zij passend 
vinden bij hun situatie en maken daar afspraken over. 
De projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bestuurlijke opdracht van 
Lokaal PO. Hij/zij legt verantwoording af aan de besturen door eens per 6-8 weken 
overleg te voeren en bespreekt jaarlijks de Monitor van aanvragen, waarin kwalitatieve 
en kwantitatieve gegevens zijn verzameld. 
Tevens komen de besturen van Lokaal PO vier à vijf keer per jaar bij elkaar om het 
gezamenlijk beleid te bespreken. In 2018 is ook gestart met bijeenkomsten van de 
beleidsmedewerkers van de besturen van  Lokaal PO om gezamenlijk nieuw beleid te 
ontwikkelen. 

Op weg naar zelf fiatteren 
Vanaf augustus 2017 werken steeds meer scholen binnen Lokaal PO vanuit de opvatting 
dat scholen zelf verantwoordelijkheid moeten dragen en uit moeten gaan van “eigen 
kracht”. De zogenaamde “zelffiatteerscholen” gaan op zoek naar vormen waarbij zij snel, 
efficiënt en verantwoord arrangementen kunnen inzetten. Dat betekent dat zij geen fiat 
hoeven te vragen aan Lokaal PO, maar dit intern organiseren met een “critical friend”. De 
scholen leggen op de afgesproken wijze vast in het Groeidocument of ParnasSys welke 
HGW-stappoen zijn genomen om de extra ondersteuning in te zetten.  De 
zelffiatteerscholen hebben de ruimte om de extra middelen zodanig in te zetten dat dit 
het beste aansluit bij wat de school nodig vindt. Zij leggen daarover inhoudelijk en 
financieel verantwoordelijkheid af aan de beleidsmedewerker, die zich bezighoudt met 
Passend Onderwijs. De zelffiatteerscholen kunnen wel gebruik blijven maken van de 
diensten van Lokaal PO (adviseur en begeleider). 
Vanaf 1-9-2019 zijn er alle 6 de scholen zelffiatteerscholen. De zelffiatteerscholen 
hebben de beschikking over het budget voor extra ondersteuning, dat door het 
schoolbestuur is vastgesteld. Het gaat dan om een bedrag van €210 per leerling. 
Zelffiatteerscholen hebben daarvoor een begroting opgesteld. 
Op een aantal scholen is de fiatteerrol nu nog belegd bij de begeleider passend 
onderwijs. We beschouwen deze werkwijze als een goede overgang naar het zelf 
fiatteren van scholen. Flynth Audit B.V. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
De besturen hebben gedurende het jaar 2018 plannen ontwikkeld om de scholen steeds 
meer zelf verantwoordelijk te maken voor de inzet, de verdeling en de verantwoording 
van de inzet van extra ondersteuning. Daar hoort bij een geleidelijke afbouw van de 
taken van Lokaal PO en het ontwikkelen van een flexibele expertiseschil, waarbij 
medewerkers die op de scholen van Lokaal PO werken, een bijdrage leveren bij de 
ondersteuning, de advisering en de uitvoering van extra ondersteuning. Deze 
ontwikkeling zal verder uitgebouwd gaan worden in 2019. 
De ontwikkeling naar zelffiatteerscholen is ingezet omdat Lokaal PO wordt opgeheven. De 
besturen nemen vanaf 1 augustus 2020 zelf de verantwoordelijkheid voor het 
organiseren van Passend Onderwijs.   

2. De allocatie van middelen binnen het bestuur 
Passend onderwijs op de reguliere basisschool  
Het schoolbestuur ontvangt van het SWV Amsterdam-Diemen een bedrag voor 
basisondersteuning én een bedrag voor extra ondersteuning.  
• Het budget voor basisondersteuning 
Op ABSA-scholen zetten we de middelen voor basisondersteuning in voor formatieve 
uitbreiding van de IB-er. Hierdoor stellen we de IB –er in staat om zijn/haar rol ten 
aanzien van het ondersteunen van leerkrachten bij het vormgeven en kwalitatief 
versterken van de basisondersteuning goed vorm te geven.  
• Het budget voor extra ondersteuning  
Het SWV Amsterdam Diemen bekostigd de besturen € 172 per leerling vanaf 1-8-2019. 
Deze middelen voor extra ondersteuning zijn ingezet voor het bekostigen de 
werkzaamheden van Lokaal PO én voor de uitvoering van arrangementen, waarbij een 
bestuur ook bovenschools bedragen kan afromen. De kosten voor Lokaal PO waren per 
1-1-2019 € 30 per leerling en zijn vanaf 1-8-2019 op €20 per leerling vastgesteld. 
Het bestuur heeft per school het budget vastgesteld dat als richtlijn dient bij de 
besteding voor de middelen voor extra ondersteuning. Er zijn bovenschools geen 
middelen gereserveerd voor specifieke doelen. Bovenstaande betekent dat er per school 
€ 152 beschikbaar is per leerling. 
Er zijn afspraken gemaakt dat de scholen dat de jaarbudgetten over twee jaren mogen 
verdelen. Dat kan betekenen dat er een schooljaar heel weinig middelen ingezet worden 
voor extra ondersteuning en het schooljaar daarop veel meer (wel binnen de budgetten 
van twee schooljaren). 
In 2019 zijn de budgetten voor extra ondersteuning vrijwel geheel ingezet door onze 
scholen.  

Lokaal PO maakt per schooljaar voor het bestuur een Monitor, waarin kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens worden verzameld. De Monitor 2018-2019 is in november 2019 
met het schoolbestuur besproken en er zijn beleidsadviezen geformuleerd. Uit de 
Monitorgegeven 2018-2019 komt het volgende naar voren: 
- Uit de gegevens van Lokaal PO blijkt dat in het schooljaar 2018-2019 69 
arrangementen uitgevoerd zijn.  
- 16% van de aanvragen betreft groepsarrangementen. De rest van de 
arrangementen zijn op individuele leerlingen gericht. 
- Rond de 22% van de individuele arrangementen zijn gericht op meisjes. 
- Arrangementen hebben in 23% betrekking op (alleen) de cognitieve ontwikkeling 
en in 17% op (alleen)  de sociaal emotionele ontwikkeling.  Bij 57% van de 
arrangementen is sprake van ondersteuning van zowel de cognitieve als de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen. De overige 3% van de arrangementen was 
gericht op diverse ontwikkelingsgebieden. 
- Per arrangement (groeps- en individueel) is gemiddeld €3500 ingezet. 
- Bij de uitvoering van arrangementen maken de scholen o.a. gebruik van externe inhuur 
(ondersteuning door instanties en/of particuliere bureaus). Voor de scholen is 41% 
besteed aan externe inhuur. De rest van de scholen heeft de uitvoering van 
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arrangementen met medewerkers in een dienstverband geregeld. Soms is er sprake van 
zowel interne als externe inzet. 
Als een school de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden bereikt en een 
verwijzing naar een SBO- of SO-school voor de leerling de beste oplossing lijkt, loopt de 
verwijzing door middel van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die toegekend wordt 
door de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Voor 
onze scholen zijn er 7 TLVs afgegeven voor SBO en 1x een TLV SO.  
Omdat de noodprocedure per 1-9-2017 is afgeschaft, was het niet meer mogelijk 
leerlingen met spoed aan te melden bij het SWV voor plaatsing in het SO of het SBO. 
In 2019 heeft ABSA te maken gehad met 2 thuiszitters.  De veiligheid van 
medeleerlingen en teamleden was hierbij in het geding. Gelukkig heeft de periode van 
thuiszitten relatief kort geduurd en is een passende onderwijsplek gevonden. 

3. Formele geschillen 
Binnen ons bestuur hebben zich in 2019 geen formele geschillen voorgedaan inzake 
zorgplicht of de omvang /kwaliteit van de onderwijsondersteuning. 

4. Ervaringen met passend onderwijs: 

Rondom het vragen van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) bij het SWV ervaren ABSA-
scholen knelpunten. Het traject duurt lang, de plaatsing in het speciaal onderwijs kan 
niet altijd snel plaatsvinden en de contacten met het SWV worden niet altijd als helpend 
en ondersteunend ervaren. 
Samenwerking in de wijken verloopt heel verschillend. Het wijkoverleg loopt bij een 
aantal ABSA-scholen soepel en levert veel op, bij anderen vindt het weinig plaats en 
wordt dit niet als toegevoegde waarde beschouwd. 
In de totstandkoming van het nieuwe ondersteuningsplan bleken meer schoolbesturen 
tegen dezelfde knelpunten op te lopen. In het nieuwe ondersteuningsplan worden deze 
knelpunten opgepakt om de dienstverlening te verbeteren. 
Binnen de ABSA-scholengroep functioneert al een aantal jaar een werkgroep Passend 
Onderwijs, die 6 keer per jaar allerlei onderwerpen rondom PO bespreekt en monitort. 
Deze werkgroep is inmiddels ondergebracht in de focusgroep Onderwijs en Kwaliteit. 

3.2 Personeel & Organisatie  

ABSA heeft op het bestuurskantoor een HR-adviseur. De HR medewerker werkte in 2018 

2,5 dagen per week op het bestuurskantoor en ondersteunt scholen en de bestuurder bij 

onder andere de uitvoering van het personeelsbeleid en bij complexe casussen.  

Stichting ABSA   

● richt haar bestuur in volgens de richtlijnen van goed onderwijs en goed bestuur; 

het ABSA bestuur is faciliterend en stimuleert, dat scholen hun eigen ambities 

formuleren en hier doelgericht aan werken; 

● streeft naar een maximale omvang van 3000 kinderen; 

● garandeert modern personeelsbeleid, dat ruimte biedt en voorwaarden schept;  

● werkt door strategische personeelsplanning aan een toekomstbestendig 

personeelsbeleid en biedt perspectief in de ontwikkeling van ‘Boeien en Binden’. 

Strategisch personeels beleid : 

Als ABSA willen wij onderscheidend personeelsbeleid realiseren met aandacht voor 
werving en behoud van onze professionals.  Binnen ABSA is de professional leidend. Wij 
willen de talenten van onze medewerkers benutten door hen professionele ruimte en 
eigenaarschap te geven. Om dit succesvol te laten verlopen is samenwerking tussen 
professionals een vereiste.  Ons strategisch personeelsbeleid moet aansluiten bij:  

• Demografische ontwikkelingen; Flynth Audit B.V. 
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• Visie op onderwijs; 
• Gewenste en noodzakelijk aanpassingen aan onderwijs. 

Verzuim: 

In 2018 is het ziekteverzuim behoorlijk gestegen. Om het hoge ziekteverzuim op een 

kordate manier terug te dringen is de samenwerking met de ARBO-dienst veranderd. 

Vanaf 1 januari 2019 wordt niet meer gewerkt met een werkvermogenspecialist van de 

ARBO-dienst maar is de ziekteverzuimbegeleiding in handen van de HR-adviseur van 

ABSA. Daarnaast is er een direct contact met de ARBO-arts. Door de nieuwe aanpak is 

het ziekteverzuim snel gedaald en zit ABSA weer onder het landelijk gemiddelde. 

Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag:  

ABSA probeert verplichtingen zoveel mogelijk te beheersen door vooraf risico’s in kaart 
te brengen in termen van te verwachten uitkeringslasten. Dit staat momenteel op 
gespannen voet met de krapte op de arbeidsmarkt. Het is een uitdaging om hierin het 
evenwicht te bewaren.  

Vervanging: 

Vervanging voor zwangerschapsverloven wordt (grotendeels) bekostigd vanuit het UWV, 

Op het moment dat er een vervanging nodig is, heeft dit een extra salarislast tot gevolg, 

welke van invloed is op de formatie van een school.  

Vanaf 01-01-2017 is de stichting uit het Vervangingsfonds getreden en eigen risicodrager 

(ERD) geworden. Afwijkend ten opzichte van vorig jaar is dat Stichting ABSA 

medewerkers die langdurige afwezig zijn inzichtelijk hebben gemaakt. Deze kosten 

dienen te worden opgebracht door de Stichting. 

AVG 

In 2019 is veel aandacht geweest voor de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). In dat kader is een zogenoemd privacy team opgesteld. In 2019 zijn grote slagen 

gemaakt voor wat betreft het beleid. De vertaalslag van dit beleid in concrete procedures 

en richtlijnen krijgt vervolg in 2020.  

Werkdrukmiddelen 

De acties van leerkrachten hebben ook geleid tot extra werkdrukmiddelen. De kracht van 

deze middelen was dat ze op schoolniveau konden worden ingezet. Teams maakten 

hierin eigen keuzes, in nauw overleg met de medezeggenschapsraden. De gelden zijn 

onder meer benut voor de inzet van extra (onderwijsondersteunend) personeel en 

vakleerkrachten, en ondersteuning bij projecten op school. Concreet betekent dit dat het 

volgende stappenplan is gevolgd: 

1. Gesprek voeren met het team over de inzet van de werkdrukmiddelen. 

2. Op basis van de uitkomst van het gesprek een bestedingsplan opstellen voor de 

werkdrukmiddelen. 

3. Het bestedingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de Personeels-MR. 

Onderstaand tabel is een overzicht van de besteding van werkdrukmiddelen. De totale 

bekostiging bedroeg  

€ 419.384 waarvan is besteed volgens onderstaande tabel :  
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Prestatiebox 

In het verslagjaar 2019 heeft de stichting de ontvangen rijksvergoeding prestatiebox 

toegekend aan de betreffende scholen. 

De schooldirecteuren hebben er voor gekozen een deel van de vergoeding ten gunste te 

brengen van de formatieve inzet. Hierdoor komen er meer handen in de klas met als doel 

het versterken van het opbrengstgericht werken.  

Het resterende deel is ingezet om door scholingsactiviteiten de leraren en schooldirecties 

te ondersteunen in hun professioneel handelen.  
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3.3 Financieel beleid 

Werkprocessen 

De financiële functie voldoet aan de minimaal hieraan te stellen eisen.  

Er wordt geïnvesteerd in de verbetering van de registratie-, administratie- en 

verantwoordingsfunctie vanuit de Planning en Control cyclus. Betrouwbare financiële 

informatie vormt hiermee een solide basis waarop ABSA verder kan bouwen. ABSA zal 

zich verder ontwikkelen binnen het domein financieel beleid om die partner in business te 

zijn en ondersteunt vanuit de bedoeling.  

De afdeling financiën staat voor de uitdaging om de veranderende informatiebehoefte 

vanuit de interne organisatie (directeuren, College van Bestuur, toezichthouder) en de 

externe stakeholders (accountant en het Ministerie van OCW) vorm te geven. Dat doet 

zij niet alleen. De gehele organisatie is hierbij betrokken. 

Europese aanbestedingen 

Voldoen aan wet- en regelgeving omtrent Europese aanbestedingen blijft ook in 2020 en 

verder een belangrijk aandachtspunt. Ondanks dat ABSA onder de normen vanuit de 

wetgeving blijft, wordt dit wel gemonitord. Aanbestedingen zijn intensieve trajecten. Niet 

alle kennis is in huis.  Het inhuren, toekomst gericht van externe expertise voor onder 

meer juridisch advies, publicatie op tendernet en de nota van inlichtingen behoort dan 

zeker tot de mogelijkheden. De directeuren worden dan betrokken in deze trajecten, 

zodat de uitvraag aansluit bij de organisatiebehoeften.  

Verder is Stichting ABSA financieel gezond, maakt efficiënt en effectief gebruik van de 

onderwijsbekostiging, en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële 

verplichtingen. 

Meerjarenplannen 

In 2019 zijn wij begonnen met te praten over het ontwikkelen van een 

meerjareninvesteringsplan, de uitvoering is doorgeschoven naar 2020. De 

meerjarenbegroting is derhalve beleidsarm opgesteld. Het actualiseren van het vigerende 

meerjarenonderhoudsplan middels de componentenmethode vindt pas op zijn vroegst 

plaats in 2020. Dit aangezien er nog geen duidelijkheid is omtrent de regelgeving op dit 

onderwerp.   
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3.4 Huisvestingsbeleid 

Alle ABSA scholen, met uitzondering van De Piet Hein, hebben hun eigen schoolgebouw. 

De Piet Hein is gevestigd in het gebouw De Schijf, een verzamelgebouw -ooit bedoeld als 

kantoorgebouw- waar tevens de dependance van een andere school in gevestigd is. 

Het Podium had, naast het eigen schoolgebouw, nog een dependance waar enkele 

groepen in waren gehuisvest. Deze dependance is vanaf begin schooljaar 2019-2020 

afgestoten, omdat deze door een daling van het aantal leerlingen niet meer nodig is.  

Ook in 2019 heeft ABSA wederom deelgenomen aan het Amsterdams Stedelijk 

Toelatingsbeleid. 

Binnen ABSA staat het huisvestingsbeleid hoog op de agenda. Dit resulteert in de 

volgende in de onderstaande doelstellingen: 

● Er wordt zorg voor gedragen dat scholen beschikken over gebouwen met een 

aantrekkelijke uitstraling waar de inrichting van een gebouw zorgt draagt voor 

een positief werk- en leefklimaat bij de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. 

● ABSA streeft gedurende de schooldag voor schone en veilige gebouwen en 

buitenruimtes en regelt met haar externe partner het uitvoerprogramma voor het 

gebouwenbeheer (klein en groot onderhoud).Verder is er veel aandacht voor de 

duurzaamheid en het klimaat neutraal zijn van de schoolgebouwen. Hierdoor zijn 

de scholen van ABSA uitgerust met zonnepanelen. Deze aandacht komt op de 

scholen, buiten gebouwelijke aanpassingen, ook tot uiting in de keuze van 

leermaterialen, leerinhouden, e.d. 
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4. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

GMR Jaarverslag 2019 

Jaarverslag 

Op het moment van schrijven bevinden we ons in ‘Corona-tijd’, waarin het primair 

onderwijs danig op zijn kop is gezet. Mede doordat in deze periode de digitalisering op de 

scholen noodgedwongen een hoge vlucht heeft genomen, is ook de blik op hoe het 

onderwijs in de toekomst georganiseerd kan worden verruimd. Of deze ervaring op de 

korte termijn ook daadwerkelijk zal leiden tot concrete veranderingen is koffiedik kijken, 

maar het zet 2019 wel in een ander licht. Vorig jaar werd er nog met steun van het 

bestuur gestaakt voor minder werkdruk en meer financiële waardering om het 

lerarentekort tegen te gaan. Nu heeft niet alleen de zorgsector, maar ook het onderwijs 

haar waarde voor de maatschappij bewezen en aan kunnen tonen, dat leerkracht zijn een 

vak is. Tegelijkertijd hebben de leerkrachten zich de afgelopen maanden een extra slag 

in de rondte gewerkt om het onderwijs op afstand vorm te kunnen geven, maar met een 

economische crisis op komst praat voorlopig niemand meer over de bijbehorende 

financiële waardering. Hoewel het onderwijs in 2019 dus volop in  de schijnwerpers 

stond, lijkt deze aandacht voor het onderwijs nu door het coronavirus te verbleken. 

Jaarverslagen zijn daarom nuttige epistels, die ons helpen om de gebeurtenissen van 

toen weer de kleur op de wangen te geven, die ze verdienen. Hieronder de belangrijkste 

punten in het afgelopen jaar. 

Organisatie 

Voor de zomervakantie heeft Marc Kleinveld onder dankzegging van de leden en het 

bestuur de voorzittershamer neergelegd en afscheid genomen van de GMR. Een lastige 

vacature, die vooreerst is als interim is overgenomen door Anno Pander, die deze functie 

in de beginjaren van ABSA al eerder heeft vervuld. Gelukkig is met de komst van Katie 

Roosemalen een oude wens van de GMR in vervulling gegaan: een secretaris voor alle 

geledingen binnen de stichting, die niet alleen een arbeidsintensieve taak overneemt van 

vaak druk bezette medewerkers en vrijwilligers binnen de stichting, maar in deze functie 

ook het overzicht heeft en houdt op de diverse activiteiten en afspraken. Ook de website 

van ABSA wordt door Katie bijgehouden, waardoor de goedgekeurde notulen van de GMR 

weer regelmatig worden geüpload. 

Financiën 

Zoals gebruikelijk werd de opgestelde begroting in januari aan de GMR voorgelegd. Voor 

de meeste leden vaak een lastig te beoordelen document. Gelukkig hebben wij een 

financieel expert in ons midden, die deze vergadering namens de GMR voorbereid. Met 

de komst van een nieuw extern controller (bureau STERK) vormt deze expert nu met een 

vrijwilliger van buiten de GMR de financiële werkgroep van de GMR. Deze werkgroep is in 

november proactief geïnformeerd tijdens het opstellen van de begroting 2020. Hiermee is 

de rol van de GMR als geheel in het beoordelen van en instemmen met de begroting 

meer zinvol, dan in het verleden wel eens het geval is geweest.  

Focusgroepen 

Naast het kunnen beoordelen van de begroting, bestond er binnen de GMR ook behoefte 

om meer geregeld geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen binnen de stichting 

om daarmee haar taak beter te kunnen vervullen. Dit heeft zich vertaald in het 
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voornemen om de voorzitters van de 4 focusgroepen, die door het bestuur in het leven 

zijn geroepen, jaarlijks uit te nodigen en afspraken te maken over hoe de GMR door hen 

geïnformeerd op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. (Inmiddels hebben 

de eerste kennismakingen plaatsgevonden). Ook een jaarlijkse evaluatie van het 

schooljaar met het bestuur is na een geslaagde ontmoeting in 2019 opgenomen in de 

planning.    

Overige onderwerpen 

Op de agenda van dit jaar stonden onder andere het door de stichting zelf in beheer 

nemen van taken van de ARBO-dienst, het vormgeven van het huidige taakbeleid op de 

diverse scholen, het (nieuwe) kwaliteitskader, het beëindigen van PO Lokaal, het 

benoemen van een nieuwe (externe) kwaliteitsmedewerker en het herijken van de 

procedure rond de L11 benoemingen (waarbij de onbetaalde inwerkperiode is komen te 

vervallen). 

Tot slot 

Minpuntje is, dat de GMR op dit moment (helaas) functioneert als een elftal; er wordt 

nog naarstig gezocht naar een ouderlid namens de Zevensprong, maar we hopen na de 

zomer weer compleet te zijn. Ook heeft de GMR het plan opgevat om het artikel uit het 

huishoudelijke reglement, waarin de GMR zichzelf verplicht een GMR/MR avond te 

organiseren weer op te pakken. Helaas heeft deze avond ondanks de goede 

voorbereidingen door het corona-virus nog niet plaats kunnen vinden. Daarmee wij zijn 

we weer terug bij waar dit jaarverslag mee begon: Corona! Dat neemt niet weg, dat de 

GMR nog steeds een goed functionerende geleding is binnen de stichting, die haar 

steentje ook in 2020 hoopt bij te kunnen dragen. Waarvan akte. 

Namens de GMR 

Anno Pander (voorzitter) 
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5. Raad van Toezicht 

Toezichthoudend bestuur Algemeen Bijzondere scholengroep Amsterdam 

Voor het jaarverslag van het kalenderjaar 2019 is het verplicht om als toezichthouders 

een apart verslag in te dienen naast het gebruikelijke verslag dat zij ieder jaar maakt ter 

verantwoording en rekenschap van de stakeholders van ABSA.  

Toezichthouden in de praktijk van het onderwijs 

Organisatiestructuur bestuur 

De Stichting Algemeen Bijzondere scholengroep Amsterdam heeft de functie van bestuur 

en intern toezicht vastgelegd in het one-tiermodel. Binnen het bestuur van ABSA zijn de 

taken verdeeld tussen een bezoldigde en uitvoerende bestuurder, een niet bezoldigde 

uitvoerder en vijf toezichthouders. Het model dat ABSA hanteert voldoet hiermee aan de 

wetgeving. De uitvoerende bestuurders maken deel uit van het algemeen bestuur en 

dragen bestuurlijke verantwoordelijkheden en voeren ook bestuurlijke taken uit. In het 

bestuur van ABSA zijn bestuursleden vertegenwoordigd uit verschillende disciplines: 

bouwwereld, bankwezen en financial consultancy, human resource management, 

openbaar ministerie en onderwijsonderzoek en advies.  

In 2019 is mevrouw Schouten afgetreden op eigen verzoek en in verband met het 

aflopen van haar benoemingstermijn. Na een oproep zowel onder de ouders als buiten de 

ouders van ABSA is de heer Deul voorgedragen door de selectiecommissie aan het 

bestuur. De voordracht is aan de GMR voorgelegd ter advies, volgens artikel 11. 

Adviesbevoegdheid.  

NB. Er is binnen de statuten van ABSA ruimte voor max drie ouderleden. 

Bestuurslid Rol Benoemd Herbenoemd 

Mevrouw I. Harmsen Vrij lid  
toezichthoudend 

2010 11 dec 2018 

Mevrouw J. Weening Ouder lid 
toezichthoudend 

Dec 2015 11 dec 2018 

De heer Coops Vrij lid  
toezichthoudend 

1 jan 2015 11 dec 2018 

De heer Eecen Ouder lid  
toezichthoudend 

Sept 2013 11 dec 2018 

De heer Deul Vrij lid  
toezichthoudend 

2019  

De heer Kranenburg Vrij lid/dagelijks 
bestuur 

2010 11 dec 2018 

De heer Nelson Bezoldigd 
lid/dagelijks bestuur 

2017  

Rol toezichthoudend bestuur Flynth Audit B.V. 
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In haar toezichthoudende taak heeft het bestuur kennisgenomen van het 

accountantsverslag 2018 en heeft zij de jaarrekening goedgekeurd. In 2019 heeft het 

bestuur ook de begroting 2020 en de aanscherpingen op de meerjarenbegroting 2019-

2023 vastgesteld. 

De toezichthouders zijn zich bewust van hun rol en willen los van de uitvoerende 

bestuurder, zich laten informeren, adviseren, inspireren, uitdagen, zodat ze kunnen 

optreden als gesprekspartner van de directeur-bestuurder.  Er zijn vaste topics zoals 

Passend Onderwijs, Relaties Amsterdam, Financiën, Onderwijskwaliteit, HRM verdeeld 

over de toezichthouders, met als doel dat iedere toezichthouder zich verdiept in het topic 

en de informatie verspreidt en deelt binnen de toezichthoudende vergadering. De 

toezichthouder benoemt, in haar rol, ook de externe accountant die verslag uitbrengt aan 

de toezichthouder en het bestuur van ABSA.  

De toezichthouders van ABSA zijn voortdurend in professionele distantie, zij moeten 

toezicht houden op het onderwijs, mensen en de rechtmatige verweving en rechtmatige 

en doelmatige besteding van middelen. Om de taak goed uit te voeren is het van belang 

om te weten wat er speelt om advies, feedback of een oordeel te geven. In 2019 is het 

toezichthoudende deel door de directeur-bestuurder geïnformeerd over de scholen via 

‘De Verbinding’, de vergaderingen en de bilaterale formele en informele momenten. De 

toezichthouders hebben vanuit hun expertise, maar ook vanuit hun verantwoordelijke rol 

hun informatie opgehaald en gedeeld in verschillende constellaties. Naar ieders wens en 

tevredenheid is de informatie open en transparant gedeeld. 

Werkgeversfunctie 

Tweemaal per jaar voeren twee leden van het bestuur een voortgangsgesprek met de 

heer Nelson in de functie van directeur-bestuurder van ABSA. 

In 2019 zijn de bestuursleden met de directies van de scholen in gesprek gegaan over de 

samenwerking met de directeur-bestuurder en het bestuurskantoor.  

Schoolbezoeken 

Het bestuur van ABSA heeft in 2019 vier schoolbezoeken afgelegd. De inhoud van de 

schoolbezoeken heeft zich gericht op gesprekken met de kinderraden van de ABSA-

scholen. Het bestuur is voornemens in 2020 de ouders van ABSA te ontmoeten tijdens de 

schoolbezoeken. 

Het doel van de jaarlijkse schoolbezoeken is om de toezichthouders te informeren over 

de scholen, hun ambities en de wijze waarop zij werken aan schoolontwikkeling in relatie 

tot de strategisch koers van ABSA. Naast de schoolbezoeken is het de bedoeling dat de 

toezichthouders zich in de omgeving informeren over onderwijsinhoudelijke 

ontwikkelingen binnen en buiten de school.  

Inspectie van het onderwijs 

In het kader van het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie van het onderwijs heeft 

ABSA in november 2019 een positieve beoordeling ontvangen. Het onderzoek richtte zich 

op bestuur- en schoolniveau. De inspectie hanteerde daarbij vier deelvragen gericht op 

de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel 

beheer. De inspectie concludeerde dat de kwaliteit op de onderzochte standaarden 

voldoende tot goed is. Tijdens het onderzoek zijn geen wettelijke tekortkomingen 

geconstateerd. Twee toezichthouders hebben een uitgebreid gesprek gevoerd met de 
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twee inspecteurs. De feedback van de inspectie voor het toezichthoudende deel van het 

bestuur is direct na het verschijnen van de eindrapportage uitgebreid geëvalueerd in de 

daarop volgende bestuursvergadering. In de reactie op het onderzoeksresultaat van de 

inspectie heeft het bestuur het volgende gemeld: 

“We zijn zeer content dat in het rapport beschreven is dat naar het oordeel van de 

Inspectie de ABSA-scholengroep zich heeft ontwikkeld naar een lerende organisatie en 

dat dit tot uitdrukking komt in een goede beoordeling voor onze kwaliteitscultuur. Het 

bestuur en de scholen zijn in dialoog en werken samen om goed onderwijs verder te 

ontwikkelen. We ontwikkelen de lerende organisatie verder door het vertrouwen aan de 

professional te geven en de professional leidend te laten zijn. De inspectie heeft tijdens 

het eindgesprek toegelicht hoe de voldoende voor onze kwaliteitszorg tot stand is 

gekomen. Wij hebben toen duidelijk gemaakt dat we de ambitie hebben om ook hier een 

goede beoordeling voor te krijgen. We doen dit door op een systematische en planmatige 

wijze op zowel bestuurs- als op schoolniveau aan de streefdoelen en ambities te werken. 

De kernwaarden eigenwijs, autonoom en verbindend krijgen hierbij verder invulling. De 

komende jaren maken alle ABSA-scholen hun toegevoegde waarde in de ontwikkeling 

van kinderen nog meer zichtbaar. Het ABSA-bestuur kijkt kritisch naar de voldoende voor 

kwaliteitszorg in het rapport. We zouden het op prijs stellen als de inspectie duidelijk had 

gemaakt welke ontwikkelstappen we kunnen nemen om een goede beoordeling voor 

kwaliteitszorg te krijgen. Het bestuur is echter heel tevreden met het eindresultaat van 

het bestuur gerichte onderzoek zoals dat in het eindrapport en het eindgesprek tot 

uitdrukking is gekomen. We hebben allerlei zaken goed kunnen toelichten en aanvullen. 

Het feit dat de inspectie het vertrouwen heeft uitgesproken dat we ons verder op onze 

eigenwijze, autonome en verbindende manier blijven ontwikkelen, heeft ons veel 

vertrouwen en inspiratie gegeven voor de toekomst van de ABSA-scholengroep”. 

Strategische beleidsvoering 

Nadat in het schooljaar 2018-2019 het strategische plan is vastgesteld, is in de tweede 

helft van 2019 een start gemaakt met de concretisering van de uitgangspunten en de 

doelstellingen. Ter ondersteuning van de scholen buigen diverse werkgroepen zich op 

stichtingsniveau over de vraag welke beleidspunten, die op basis van dit strategisch 

beleidsplan zijn vastgesteld, samenwerking behoeven. Vervolgens worden plannen 

opgesteld om beleid verder te ontwikkelen op de drie verschillende beleidsterreinen:  

- Onderwijs & Kwaliteit 

- Personeel & Organisatie 

- Financiën & Huisvesting 

Er wordt periodiek en jaarlijks zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau 

geëvalueerd. Hiermee wordt horizontaal en verticaal verantwoording afgelegd naar de 

partners van ABSA scholen, ouders en belanghebbenden. 

Toekomstperspectief 

ABSA blijft in ontwikkeling. Na een periode van opbouwen van de organisatiestructuur en 

cultuur, het investeren in professioneel kapitaal, het werken aan gewenste resultaten en 

het beheren en uitgeven van de middelen, breekt er een volgende fase aan. Enerzijds is 

dit de fase van consolideren, wat goed gaat willen we behouden en anderzijds is dit de 

fase van door ontwikkelen en onderzoeken hoe we het onderwijs kunnen richten en 

inrichten passend bij de behoeften van kinderen. ABSA kan zich mede door het stevige 

fundament dat zij de afgelopen jaren heeft opgebouwd ontwikkelen op basis van 

vertrouwen in zichzelf, de kinderen en hun ouders. Flynth Audit B.V. 
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Hoewel er vol vertrouwen in de toekomst is, realiseert het toezichthoudende bestuur 

zich, dat met de komst van verschillende wetswijzigingen zoals de Wet op de 

medezeggenschap en de Wet op het Toezicht, het grote lerarentekort in de stad, regio en 

het land er vele thema’s zijn waar tegelijkertijd volle aandacht voor nodig is van de 

scholen en het bestuur. 

Daarom is het van belang dat er voldoende contact en samenwerking blijft tussen de 

stedelijke besturen onderling via het breed bestuurlijk overleg (BBO). Uiteindelijk hebben 

we ons allemaal gecommitteerd aan dezelfde maatschappelijke opdracht. 

Als ABSA-bestuur is het van belang dat ABSA haar eigen toegevoegde waarde aan 

kinderen en ouders kan overdragen. Zij zijn onze belanghebbenden en voor hen willen 

we het beste onderwijs bieden. 

Onze gekozen waarden: ‘eigenwijs, autonoom en verbindend’, helpen ons om vast te 

houden aan waar wij voor staan: 

- Eigenwijs zijn we, omdat we vertrouwen op onze eigen professionele 

deskundigheid en verantwoordelijkheid die we met elkaar in huis hebben. We 

zetten ons in om betekenisvol onderwijs te maken. Alle ABSA scholen hebben hun 

eigen onderwijskundige identiteit. Deze verscheidenheid vormt een eenheid in de 

scholengroep ABSA en daarmee dus het verschil voor alle kinderen. 

- Autonoom zijn we, omdat we keuzes maken op basis van ‘wat kwalitatief goed 

onderwijs is voor kinderen en hun ouders’.  

- Verbindend zijn we, omdat we gebruik maken van de kennis en ervaringen van 

alle leraren, ouders, kinderen en omringende netwerken. 

De invloed 

Ten aanzien van de dossiers huisvesting, innovatie, scholenbeurs, lerarenbeurs, Passend 

Onderwijs en het enorme lerarentekort is er op dit moment veel beweging, maar ook 

zorg. Is ABSA in staat om de kwaliteit ook in 2020 hoog te houden, als: 

- Het beroep van de leraar nog niet echt aantrekkelijk is geworden, terwijl het 

duizelt van de programma’s om mensen naar deze arbeidsmarkt toe te laten 

bewegen; 

- Leraren niet meer in Amsterdam willen werken, omdat de huizen onbetaalbaar 

zijn en de parkeerkosten geleidelijk worden opgevoerd; 

- Het lerarentekort in de G4 nog verder zal toenemen, zodat de bezetting in de 

scholen niet meer te realiseren is; 

- De overheid zich blijft vastbijten in het projecteren van de maatschappelijke 

thema’s die het onderwijs ook moeten aansnijden in de klas; 

Het bestuur van ABSA zal en kan invloed uitoefenen om mensen blijvend aan zich te 

binden en te boeien. ABSA zal in samenwerking met de morele eigenaren van ABSA en 

overige partners over de grenzen van de stad en het onderwijs kunnen kijken als het 

gaat om het aantrekken van hoogwaardig kwalitatief geschoolde leraren en professionals 

uit andere sectoren die een bijdrage kunnen leveren aan groei en ontwikkeling van 

kinderen. De eerste bijdrage is gerealiseerd doordat ABSA heeft meegedacht aan het 

‘Noodplan van Amsterdam’ rondom het lerarentekort in samenwerking met de overige 

besturen.  Flynth Audit B.V. 
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Het heruitvinden van onderwijs 

Een leraar met 30 kinderen is een uitvinding van een lange tijd geleden. De urgentie om 

een nieuwe uitvinding te creëren is onvermijdelijk als ABSA voor continue kwaliteit en 

ontwikkeling staat. Dit geeft de organisatie bestaansrecht en zegt iets over de 

toegevoegde waarde aan de wereld. ABSA heeft wat te doen in Amsterdam, ze kan 

luisteren naar de behoeften in de stad. ABSA kan zichzelf sturen als organisatie, ze kan 

snel wenden (agile) en de creatieve, praktische en de analytische denkkrachten in de 

organisatie aanboren. Vanuit deze organisatie kan professioneel kapitaal zich ontwikkelen 

en mensen zichzelf opnieuw uitvinden. Voor 2020 ligt er een belangrijke opdracht om 

deze heruitvinding te gaan concretiseren binnen de scholen en het onderwijskundig 

programma. 

Kapitaal 

Op initiatief van de vorige wethouder Onderwijs zijn er innovatieve onderwijsconcepten 

‘geselecteerd’, die een plek mogen krijgen binnen het bestaande onderwijsaanbod in de 

stad. In sommige delen van de stad (Noord) is de scholendichtheid groot en met de 

toenemende vergrijzing in wijken, en een lichte krimp hier en daar, zullen niet alle 

denominaties in elke wijk/buurt meer vertegenwoordigd kunnen zijn. Dergelijke 

ontwikkelingen vragen om verstandig omgaan met materieel kapitaal, zoals huisvesting, 

maar ook met menselijk kapitaal. Ook in de fasen van doorontwikkelen en heruitvinden is 

het van belang het kapitaal dat we opgebouwd hebben goed te benutten in dienste van 

de kinderen en hun ontwikkeling. ABSA heeft in 2019 het besluit genomen om een 

nieuwe school te bouwen in Amsterdam Zuidoost. Diverse maatschappelijk betrokkenen 

uit de wijk hebben het initiatief genomen om in contact te treden met ABSA. Dit was in 

eerste instantie voor onderwijskundig advies, vervolgens voor verdergaande oriëntatie 

van de realisatie van de initiatieven. Na een periode van zorgvuldige gesprekken met het 

bestuur, de initiatiefnemers uit Zuidoost en de ABSA-GMR en het Breed Bestuurlijke 

overleg, werd besloten om een aanvraag bij de gemeente Amsterdam in te dienen en de 

school op te nemen in het Scholenplan 2021-2024. De gemeenteraad van Amsterdam 

heeft op 19 mei, bij bijzonder besluit daartoe besloten. De initiatiefnemers zijn blijvend 

betrokken bij de verdere strategische verkenning en inrichting van de toekomstige 

‘school’, die we de werknaam ‘Pride Valley’ hebben gegeven. 

Passende uitdaging 

Passend onderwijs passend maken is een grote uitdaging voor besturen, schoolleiders en 

hun teams. Steeds vaker wordt duidelijk in de media, dat de Wet op Passend onderwijs 

nog niet de gewenste ontwikkeling teweeg brengt. Er is een verschuiving van 

leerlingproblematiek gaande in het primair onderwijs en binnen alle clusters. De 

geldstromen die beheerd worden door de verenigde besturen zijn onduidelijk en niet 

altijd navolgbaar voor alle belanghebbenden. Leerlingen moeten met hun dossiers langs 

meer loketten (toenemende bureaucratie) en ondersteuning in de klas is nog niet altijd 

optimaal. Deze beschrijving geeft een beeld van landelijke ontwikkelingen. Binnen ABSA 

is een goed en stevig netwerk van intern begeleiders opgebouwd. Actualiteit en kennis 

wordt gedeeld. Externe expertise wordt geregeld ingevlogen. Toch is het onontkoombaar 

dat het bouwen aan alle systemen, te veel aandacht vraagt en dat het niet altijd dekkend 

is met het hier en nu en de wezenlijke bedoeling van Passend Onderwijs, dat is onderwijs 

dat past bij het kind. Als bestuur van een stichting waar ‘hoogwaardig onderwijs’ wordt 

geboden is het vooral belangrijk dat de toezichthouders kritisch en autonoom blijven in 

hun denken en dat de bedoeling van het onderwijs niet vervaagt. Als bestuur dienen wij 
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onze verantwoordelijkheid te nemen in het bestuurlijke veld om te zorgen dat leraren 

hun werk kunnen doen zodat kinderen naar school kunnen en afgestemd op hun 

onderwijsbehoeften zich kunnen ontwikkelen en groeien. Wij wachten dan ook met 

spanning af wat de definitieve landelijke evaluatie van Passend Onderwijs zal opleveren. 

Toezicht in de toekomst 

Het bestuur zal zich ook in 2020 blijven informeren en haar bevindingen spiegelen met 

verschillende morele eigenaren van ABSA en deze toetsen in de praktijk. Het bestuur 

gelooft in de onderzoekende houding die nodig is om toezicht te houden. De dialoog is 

hierbij een middel die zij aan de bestuurstafel toepast en tijdens de schoolbezoeken met 

de teams zal blijven tonen. Het bestuur gaat er vanuit dat onderzoekende teams vanuit 

hun kwaliteitsbewustzijn en hun professionele houding het verschil willen en kunnen 

maken voor alle kinderen die de ABSA-scholen bezoeken. Wij zijn trots op al onze 

medewerkers en danken hun voor hun enthousiaste inzet van het afgelopen jaar. 

Namens het toezichthoudende bestuur van de Algemene Bijzondere Scholengroep 

Amsterdam (ABSA),  

Irene Harmsen (voorzitter) 

Mei 2020 
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6. Financiële situatie op balansdatum 

Het resultaat 

Het netto exploitatieresultaat is uitgekomen op € -390.121 (2018: € -625.150). Het 

resultaat is opgebouwd uit het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en een resultaat uit 

financiële baten en lasten. Het rendement op het vermogen tendeert naar nul. Met de 

huidige rentestand is het niet mogelijk om ‘in het verleden behaalde resultaten’ op 

liquide middelen te evenaren. In de begroting 2020 wordt voortaan dan ook uitgegaan 

van een nagenoeg nihil resultaat.   

De realisatie wijkt fors af van de begroting. Voor een groot deel komt dit omdat in de 

begroting geen rekening gehouden kon worden met  extra baten in het kader van de 

nieuwe cao welke pas in 2020 tot effect komt.  Daarnaast stijgen per saldo de lasten 

sterker dan de baten toenemen. De Rijksbekostiging komt uit op € 13.3 miljoen. Dit is 

ruim € 0.7 miljoen meer dan begroot en € 0.6 miljoen meer dan vorig jaar.  

In 2019 heeft ABSA via het Samenwerkingsverband Primair onderwijs  Amsterdam 

Diemen in het kader van passend onderwijs € 0.8 miljoen ontvangen. Deze inkomsten 

blijven hiermee nagenoeg gelijk ten opzichte van 2018. Het gaat specifiek om de 

middelen voor lichte ondersteuning en de arrangementen voor extra ondersteuning.  

Het resultaat is te verklaren door een aantal ontwikkelingen welke significant impact 

hebben gehad op het gerealiseerde resultaat.  Onderstaand treft u het genormaliseerde 

resultaat aan gecorrigeerd  voor de incidentele ontwikkelingen. 

De hogere Rijksbekostiging is verder te verklaren door de hogere beschikking in relatie 

tot werkdrukmiddelen.  

De hogere personele lasten (€ 1,0 miljoen) hebben ook te maken met de te vormen 

voorzienig langdurig zieken, transitievergoedingen, uitvoering van het werkdrukakkoord 

en het lerarentekort (hogere GPL en relatieve dure vervangingskosten bij ziekte en 

vacatures).   

Resultaat Exploitatie 2019 € -390.121

Nabetaling bekostiging:

Schooljaar SJ 19-20 (5/12 deel) € 107.827

Bijzondere aanvullende bekostiging 2019 € 224.106

Retouren belasting SVW 2017 & 2018 € 48.020

Dotatie voorziening langdurig zieken € -436.065

subtotaal € -56.112

Genormaliseerd resultaat € -334.009
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Resultaatbestemming 

Het exploitatieresultaat 2019 wordt geboekt ten laste van de algemene reserve. De 

mutaties in de bestemmingsreserves publiek en privaat komen ten gunste van de 

algemene reserve. Per saldo neemt de algemene reserve af met € 390.121 

Vermogenspositie 

Het totale vermogen is ultimo 2019 nagenoeg gelijk gebleven met 2019:  € 3,6 miljoen 

en in  2018:  € 3,5 miljoen). ABSA heeft hiermee een goede vermogenspositie. Het eigen 

vermogen daalt mee met het exploitatieresultaat en is gelijk aan € 0,8 miljoen. De 

liquiditeit daalt mee met de afname van de kortlopende schulden.  

Netto resultaat Realisatie begroot realisatie 

2019 2019 2018

Baten € 14.558.140 € 13.804.078 € 13.865.775

Lasten € 14.942.720 € 13.810.490 € 14.541.109

Saldo baten en lasten € -384.580 € -6.412 € -675.334

Buitengewoon resultaat € 0 € 0 € 0

Financiële baten en lasten -€ 5.541 -€ 3.230 -€ 3.377

Netto resultaat € -390.121 € -9.642 € -678.712

Mutatie algemene reserve 2019

Netto resultaat € -390.121

Mutaties bestemmingsreserves € 0

- reserves publiek € 0

- reserves privaat € 0

Toevoeging aan algemene reserve € -390.121

BALANS (Verkort) 31-dec-19 31-dec-18

ACTIVA

Materiële vaste activa € 1.657.644 € 1.658.107

Financiële vaste activa € 0 € 77.607

Vlottende activa

Vorderingen € 810.982 € 723.124

Liquide middelen € 1.101.427 € 1.057.990

Totaal activa € 3.570.052 € 3.516.828

PASSIVA

Eigen vermogen € 821.035 € 1.211.156

Voorzieningen € 1.190.347 € 818.465

Langlopende Schulden € 65.926 € 75.505

Kortlopende schulden € 1.492.745 € 1.411.702

Totaal passiva € 3.570.052 € 3.516.828

18 juni 2020



31 

Kengetallen vermogens- en budgetbeheer 

De kengetallen zijn een momentopname, berekend naar de in de jaarrekening vast-

gelegde situatie per 31 december. De trendmatige ontwikkeling van de kengetallen over 

meerdere jaren geeft een afspiegeling van het gevoerde financiële beleid. De solvabiliteit 

verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre op lange termijn aan 

de verplichtingen voldaan kan worden. De ondergrens, die het Ministerie van OCW 

hanteert, is 30%. De solvabiliteit ultimo 2019 is gelijk aan 56% (2018: 58%). Definitie: 

Eigen vermogen, inclusief voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 

(balanstotaal). 

Het weerstandvermogen (5%) relateert de omvang van het eigen vermogen aan de 

grootte van de stichting. De inspectie van het onderwijs hanteert een ondergrens van 

5%. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door de totale baten (exclusief bijzondere baten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden 

voldaan. Voor 2019 geldt dat de vlottende activa de kortlopende schulden overstijgen. 

De liquiditeit komt uit op 1,28 (2018: 1,26) en ligt daarmee onder de bovengrens van 

het Ministerie van OCW (1,5). Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som 

van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

De rentabiliteit geeft aan welk percentage van de totale baten (opbrengsten) overblijft na 

aftrek van de lasten (kosten). In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie 

gelegd tussen het behaalde resultaat 

en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. De rentabiliteit komt uit op  

-2,7% (2018: -4,9%). Definitie: het resultaat gewone bedrijfsvoering gedeeld door de 

totale baten uit gewone bedrijfsvoering x 100 procent.

Het Ministerie OCW heeft geen ondergrenzen vastgesteld voor de kengetallen 

budgetbeheer. Alleen voor de huisvestingsratio is een bovengrens vastgesteld. De 

waarden van de kengetallen zijn ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd. De 

Rijksbijdrage als percentage van de totale inkomsten is gelijk aan 92% en geeft weer dat 

ABSA bijna geen andere inkomsten naast de Rijksbijdragen kent (2018: 92%). De 

uitgaven aan gebouw-gerelateerde posten omvatten 6% van de totale lasten (2018: 

6%). De personele lasten als aandeel in de totale lasten is met 1% afgenomen tot 81%. 

De dekkingsgraad van het eigen vermogen ten opzichte van de totale lasten is 5% 

(2018: 8%). Het aandeel personele lasten als percentage van de Rijksbijdrage is gelijk 

aan 91% (2018:93%).  

Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten 

voldoen. Het onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel 

toezicht en het behalen van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het opheffen 

van aangepast financieel toezicht als daar sprake van is. De bepaling van aangepast 

financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een uitvoeriger onderzoek waarbij veel 

meer aspecten in ogenschouw worden genomen.  

Kengetallen budgetbeheer Signaleringgrenzen 2019 2018 

Kengetallen vermogensbeheer 2019 2018

onder boven

Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 56% 58% 30% geen

Solvabiliteit (EV/TV) 23% 34% geen geen

Weerstandsvermogen 6% 9% 5% geen

Liquiditeit (VA/VS) 1,28 1,26 0,75 1,50

Rentabiliteit -2,7% -4,9% 0,0% 5,0%

signaleringgrenzen
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onder boven 

Rijksbijdragen/baten: geen geen 92% 92% 

Personele lasten/totale lasten geen geen 81% 82% 

Huisvestingsratio geen 10% 6% 6% 

EV/totale lasten geen geen 5% 8% 

Personele lasten / rijksbijdragen geen geen 91% 93% 

Jaarrekeningcontrole 

De jaarrekening is gecontroleerd door Fynth Adviseurs-Accountants te Woerden. De 

accountant heeft haar werkzaamheden gebaseerd op de uitgangspunten die worden 

vastgelegd in het Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2019. De controle is gericht op de 

inrichting van de jaarstukken en de rechtmatige besteding en verkrijging van 

Rijksbijdragen.  

Treasury 

Het treasury-beleid van de stichting is risicomijdend en defensief. Daarbij worden de 

richtlijnen uit de OCW Regeling “Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016”, die het 

Ministerie van OCW heeft opgesteld (6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938), nageleefd. 

ABSA heeft een treasury-statuut waarin kaders zijn vastgelegd: uitgangspunten, 

doelstellingen, richtlijnen en limieten. ABSA belegt niet in derivaten en heeft geen 

leningen opgenomen noch uitgezet uit welke hoofde dan ook en heeft hierdoor geen 

koersrisico’s en kredietrisico’s. 

De beschikbare vrije middelen staan op betaalrekeningen en spaarrekeningen bij de ING 

Bank, een Nederlandse systeembank. Het gevoerde beleid zal in 2020 niet veranderen. 

De treasury-functie is beperkt en richt zich voornamelijk op geldstroombeheer en de 

administratieve organisatie omtrent de activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt 

betalingsverkeer.  

De financiële functie  

ABSA werkt met een Planning & Control cyclus (P&C-cyclus). Tweemaal per jaar 

verschijnen voortgangsrapportages (RAPs). De  RAP4 en de RAP8 vormen tijdens het 

boekjaar samen met de soft-close (RAP12), het geheel van rapportages over de 

financiële stand van zaken. Deze voortgangrapportages bestaan uit een analyse van de 

exploitatie, een prognose van de jaareindeverwachting met bijsturingsvoorstellen, een 

tussentijdse balanspositie, een overzicht van kengetallen vermogens- en budgetbeheer 

en een geactualiseerde liquiditeitsprognose. 
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7. Continuïteitsparagraaf 

Met de continuïteitsparagraaf kan iedere belanghebbende en belangstellende 

kennisnemen van de wijze waarop Signum omgaat met de financiële gevolgen van het 

gevoerde en nog te voeren beleid. De paragraaf draagt tevens bij tot tijdige signalering 

van situaties die mogelijk om maatregelen vragen. Daarmee wordt voorkomen dat in een 

(te) laat stadium de noodzaak tot ingrijpen helder wordt. Deze paragraaf volgt de 

leidraad van de Minister van OCW en bestaat uit een deel A: ‘gegevensset’ en een deel 

B: ‘overige rapportages’.  

DEEL A: GEGEVENSSET 

Kengetallen personeel 

De formatie van ABSA voor het jaar 2020 is gelijk aan 162.3 fte. Medewerkers die 

gedetacheerd worden, zijn hierin niet opgenomen. De formatie voor de komende drie 

schooljaren beweegt  mee met de verwachte leerlingendaling (1,0 fte per 25 leerlingen). 

De inzet OOP blijft ongewijzigd.

Leeftijdsopbouw personeelsbestand 

Onderstaande tabel laat de opbouw in het personeelsbestand zien:   

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 
Procentueel aandeel 

(afgerond)  

15 tot 25 jaar 5 1 6 3% 

25 tot 35 jaar 38 13 51 24% 

35 tot 45 jaar 43 15 58 28% 

45 tot 55 jaar 39 7 46 22% 

55 tot 65 jaar 33 8 41 20% 

65+ jaar 6 2 8 4% 

Totaal 164 46 210 100% 

Tabel: Leeftijdscohort Stichting ABSA Amsterdam  31/12/2019 

Formatie 2020 2021 2020 2023 2024

Formatie onderwijzend personeel 126,6 124,0 125,2 125,4 125,4

Formatie onderwijs ondersteunend personeel 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

Formatie directie 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Formatie Totaal 162,3 159,7 160,9 161,1 161,1
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Leerlingenprognose 

De leerlingenaantallen van 1 oktober 2018 en 2019 zijn afkomstig van het ministerie. De 

toekomstige 1 oktobertellingen betreffen een verwachting van de schooldirecties, welke 

wordt bepaald op basis van de uitstroom (groep 8) en de verwachte gemiddelde instroom 

Onderstaande tabel en grafiek geven inzicht in de ontwikkeling leerlingenaantallen op 

bestuursniveau per schooljaar en per kalenderjaar. 

Meerjarenbegroting 2020-2024 

ABSA werkt met een intern allocatiemodel waarbij middelen worden verdeeld op 

schoolniveau. Voor school-overstijgende zaken worden middelen op bestuursbureau, het 

gezamenlijke bovenschoolse beleid en het ondersteunende administratiekantoor 

gealloceerd.  

De geprognosticeerde leerlingaantallen zijn bepalend voor het vaststellen van de 

inkomsten voor de meerjarenbegroting. Het negatieve herverdeeleffect van de 

onderwijsachterstandsmiddelen hebben een negatieve invloed op de meerjaren 

begroting. Bij de uitgaven vormen de personele verplichtingen die ABSA heeft in het 

kalenderjaar 2020 het uitgangspunt welke meebeweegt met de ontwikkelingen van het 

aantal leerlingen. De meerjarenbegroting laat een resultaat zien dat boven de nullijn uit 

komt. Deze meerjarenbegroting is nu nog beleidsarm1 opgesteld. ABSA streeft ernaar om 

beleidsrijk te begroten. Dit betekent dat structurele lasten in evenwicht moeten zijn met 

structurele inkomsten. Vanaf het Bestuursformatieplan 2020/2021 zet ABSA in om 

meerjarig op deze evenwicht tussen structurele lasten en structurele baten uit te komen.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Peildatum  (t-1) 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2021 1-10-2023

23FB Zevensprong 399 393 390 400 400 400

23FF Het Gein 397 368 395 395 395 395

27PT Piet Hein 411 417 417 417 417 417

27PU De Zuiderzee 223 233 233 233 233 263

28BZ Elzenhagen 413 400 417 431 431 435

29RV Het Podium 415 381 370 350 350 330

2258 2192 2222 2226 2226 2240

School 
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Voor de goede orde wijzen wij de lezer erop, dat in de meerjarenbegroting geen rekening is gehouden met toekomstige (nog 
niet bekende) beleidswijzigingen en dat deze uitgaat van de huidige (bekende) wet- en regelgeving. Daarbij is de kans groot, 
dat de realisatie in de toekomst zal afwijken, mede omdat de praktijk weerbarstig is. In aanvulling hierop wijzen wij op de 
ontwikkelingen binnen de nieuwe CAO welke effect hebben gekregen in 2020. Op het moment van het opstellen van de 
meerjarenbegroting waren deze ontwikkeling niet bekend. 

Liquiditeitsprognose 

Voor de begrotingsperiode 2020-2024 is een liquiditeitsprognose opgesteld. Daarbij is 
uitgegaan van het meerjaren exploitatieresultaat, het investeringsschema en het 
onderhoudsprogramma. De liquiditeit voldoet , met uitzondering van 2020, aan de 
minimaal benodigde liquiditeit, welke gesteld is op 125% van de maandelijkse loonkosten 
(blauwe lijn in de grafiek). De trend laat zien dat ABSA vanaf 2021 boven de minimaal 
beoogde liquiditeit zal blijven. 

Meerjaren balans 2020-2024 

De balans is een momentopname ultimo verslagjaar en minder nauwkeurig te 

prognosticeren dan de baten en lasten. Onderstaand is opgenomen de balans in 

meerjarenperspectief. Vertrekpunt vormt de stand ultimo 2019. De ‘ontwikkeling’ van de 

balansposten, opgenomen in de begroting 2020, zijn aangehouden: 

• Boekwaarde materiële vaste activa (MVA) daalt en blijft daarna door 
vervangingsinvesteringen schommelen rond de € 0,9 mln.; 

• Nagenoeg ongewijzigd niveau vorderingen tot ultimo 2024; 

• Liquiditeit wijzigt mee met de kasstroom uit gewone bedrijfsvoering. 

Begroting 2020 -2024 jaarrekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW € 13.364.941 € 12.472.727 € 12.505.160 € 12.686.097 € 12.843.671 € 13.045.014

3.2 Overige overheidsbijdr. en -subs. € 766.571 € 827.139 € 826.800 € 826.800 € 826.800 € 826.800

3.5 Overige baten € 426.628 € 333.293 € 332.091 € 334.549 € 336.418 € 258.343

€ 14.558.140 € 13.633.159 € 13.664.051 € 13.847.446 € 14.006.889 € 14.130.157

Lasten

4.1 Personeelslasten € 12.108.174 € 11.123.464 € 11.125.463 € 11.111.464 € 11.516.386 € 11.532.804

4.2 Afschrijvingen € 340.682 € 340.200 € 312.577 € 280.961 € 226.722 € 193.085

4.3 Huisvestingslasten € 934.877 € 813.050 € 822.807 € 839.409 € 856.511 € 874.063

4.4 Overige instellingslasten € 1.558.988 € 1.335.503 € 1.281.474 € 1.496.699 € 1.292.790 € 1.416.332

€ 14.942.720 € 13.612.217 € 13.542.321 € 13.728.533 € 13.892.409 € 14.016.284

Saldo van baten en lasten € -384.580 € 20.942 € 121.730 € 118.913 € 114.480 € 113.873

saldo financiële baten en lasten € -5.541 € -4.306 € -2.385 € -4.410 € -4.410 € -4.410

Saldo reguliere bedrijfsvoering € -390.121 € 16.636 € 119.345 € 114.503 € 110.070 € 109.463
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• Het eigen vermogen daalt mee met het begrote rekening resultaat 2020-

2024; 

• Boekwaarde voorzieningen beweegt mee met het geplande 

uitvoeringsprogramma onderhoud; 

• Nagenoeg gelijkblijvend niveau van kortlopende schulden tot ultimo 2024. 

Kengetallen vermogens- en budgetbeheer 

Voor de kengetallen vermogens- en budgetbeheer geldt hetzelfde als de balans. De stand 

ultimo 2019 vormt vertrekpunt en de ontwikkelingen in de begroting zijn ‘gevolgd’. De 

solvabiliteit toont een lichte opwaartse trend. De liquiditeit neemt weer ietwat toe 

doordat structurele inkomsten en uitgaven beter op elkaar afgestemd geraken. De ken-

getallen budgetbeheer zijn over de jaren stabiel.  

DEEL B: OVERIGE RAPPORTAGES 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

BALANS 2019-2024 jaarrekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVA

Materiële vaste activa € 1.657.644 € 1.532.875 € 1.315.298 € 1.100.357 € 954.615 € 832.530

Vlottende activa

Vorderingen € 810.982 € 733.124 € 728.124 € 723.124 € 718.124 € 713.124

Liquide middelen € 1.101.427 € 806.416 € 1.140.308 € 1.389.723 € 1.546.805 € 1.640.023

Totaal activa € 3.570.053 € 3.072.415 € 3.183.730 € 3.213.204 € 3.219.544 € 3.185.677

PASSIVA

Eigen vermogen

algemene reserve € 466.192 € 482.828 € 602.173 € 716.676 € 826.746 € 936.209

bestemmingsreserves publiek € 354.843 € 354.843 € 354.843 € 354.843 € 354.843 € 354.843

bestemmingsreserves privaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Voorzieningen € 1.190.347 € 754.146 € 768.146 € 705.146 € 624.146 € 502.146

Langlopende Schulden € 65.926 € 58.896 € 51.866 € 44.837 € 37.807 € 30.777

Kortlopende schulden € 1.492.745 € 1.421.702 € 1.406.702 € 1.391.702 € 1.376.002 € 1.361.702

Totaal passiva € 3.570.053 € 3.072.415 € 3.183.730 € 3.213.204 € 3.219.544 € 3.185.677

Kengetallen vermogensbeheer 2020 2021 2022 2023 2024

onder boven

Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 30% geen 52% 54% 55% 56% 56%

Weerstandsvermogen 5% geen 6% 7% 8% 8% 9%

Liquiditeit (VA/VS) 0,75 1,50 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7

Rentabiliteit 0% 5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kengetallen budgetbeheer 2020 2021 2022 2023 2024

onder boven

Rijksbijdragen/baten: geen geen 91% 92% 92% 92% 92%

Personele lasten/totale lasten geen geen 82% 82% 81% 83% 82%

Huisvestingsratio geen 10% 6% 6% 6% 6% 6%

EV/totale lasten geen geen 4% 4% 5% 6% 7%

Personele lasten / rijksbijdragen geen geen 89% 89% 88% 90% 88%

Signaleringgrenzen

Signaleringgrenzen
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B1.  Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- en 

controlesysteem 

B2.  Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

B3.  Rapportage toezichthoudend orgaan. 

B1.  Planning & Control 

De P&C-cyclus voldoet aan de minimaal hieraan te stellen eisen. Het planning & control 

instrumentarium bestaat o.a. uit de begroting (inclusief schoolbegrotingen), het 

bestuursformatieplan, de tussentijdse voortgangsrapportages en de jaarrekening. In 

2019 is voor het eerste volledige jaar gedraaid met de begrotingsapplicatie CAPISCI van 

Datapass en hebben er een RAP6 en RAP 10 met een doorkijk naar het einde jaar 

gekeken. Met de vaststelling van het voorstel tot herziening van de Planning & control  

cyclus zal dit veranderd gaan worden naar een RAP4, RAP8 en RAP12  rapportage 

inclusief voorgangsgesprekken met de directeuren. 

In 2020 werkt ABSA aan de verdere ontwikkeling van de P&C-cyclus. De begroting 

versus realisatie kent aan de batenkant een aantal onzekerheden, die niet beïnvloedbaar 

en slecht te voorspellen zijn. Aan de lastenkant zijn er ook afwijkingen ten opzichte van 

begroting en ten opzichte van voorgaande prognoses. In 2019 fluctueren de prognoses 

van het exploitatieresultaat in de tussentijdse rapportages fors. ABSA wil meer grip 

krijgen op de fluctuaties in de prognoses van de baten en lasten om beter te kunnen 

sturen op resultaat en de realisatie van doelstellingen. Voor 2020 is reeds gestart met de 

uitrol van het versterken van het in control  komen/blijven. ABSA streeft met deze 

implementatie naar een wendbare bedrijfsvoering die continuïteit waarborgt en 

(financiële) ruimte creëert voor verandering, vernieuwing en verbetering (innovatie) in 

het primaire proces. Het verder ontwikkelen van de eerder genoemde begrotingssoftware 

CAPISCI zal een bijdrage leveren aan het genereren van betere prognoses. Met CAPISCI 

zal het mogelijk zijn om real-time inzicht te hebben in de financiële prestatie binnen 

ABSA. Bijkomend voordeel is dat doordat CAPISCI ook budgetbeheer op schoolniveau 

makkelijker maakt, directeuren beter in staat zijn om hun financiële stand van zaken te 

beheren. Hiermee wordt het eigenaarschap en de financiële bewustwording bij 

directeuren versterkt.  

B2. Risicoparagraaf 

Het risico- en beheersysteem binnen ABSA voldoet aan de minimaal hieraan te stellen 

eisen. Risicomanagement is geborgd in AO/IC-processen die gestructureerd en consistent 

worden uitgevoerd. Risico’s zijn geïdentificeerd en beheersmaatregelen zijn 

geformuleerd. Verdere ontwikkeling van het risicomanagement maakt deel uit van de 

ambitie binnen ABSA om risicobeheersing voortdurend de aandacht te geven binnen het 

bestuur, staffunctie en schooldirecteuren. Met het creëren van risicoalertheid zet ABSA 

een grote stap voorwaarts. 

. 

Strategisch risicoprofiel   
De context waarin ABSA opereert is sterk in beweging. De externe context 

kenmerkt zich door:  

• Onzekerheid over ontwikkelingen aangaande het onderwijsstelsel en de 

bekostigingsgrondslagen. 

• Steeds negatiever klinkende publiek debat over de vermogenspositie van 
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schoolbesturen PO en de roep om meer overheidssturing op besteding 

van middelen (meer middelen direct naar scholen in plaats van naar 

schoolbesturen). 

• Demografische ontwikkelingen voorspellen afnemende 

leerlingenaantallen.  

• Schaarste op de arbeidsmarkt en in mensen die vorm kunnen geven aan 

het onderwijs van de toekomst; 

• Technologische ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden; 

• Toenemende maatschappelijke aandacht voor veiligheid en bescherming 

van privacy; 

De interne context ontwikkelt zich als volgt:  

• De kwaliteit van het onderwijs is in de basis goed op orde. Ouders, 

kinderen en medewerkers zijn overwegend tevreden  

• Met het toepassen van de T-1 systematiek in de bekostiging loopt  ABSA 

het risico dat het bekostigingsniveau niet tijdig wordt aangepast aan 

wijzigingen in het noodzakelijke kostenniveau als gevolg van ontstane 

krimp in de leerlingaantallen. 

• Er is op dit moment te weinig kennis en toepassing op het gebied van 

risicomanagement. Dit met name op het gebied van het onderkennen en 

slagkracht waar het gaat om het beheersen van het risico.   

Risicobeheersmaatregelen 

Risico’s worden geïdentificeerd en beheersmaatregelen worden geformuleerd en 

opgevolgd. Gesprekken over risico’s en risicotolerantie vinden voortdurend plaats op alle 

niveaus binnen ABSA.   

Risicobereidheid en classificatie

Risico’s en kansen zijn in beeld en zijn voortdurend onderwerp van gesprek binnen 

ABSA:. Onderstaande tabel bevat de belangrijkste risico’s en onzekerheden voor de 

komende jaren. Deze zijn  ten opzichte van 2018 niet veranderd.  

Afnemend aantal 

Demografische 

ontwikkelingen 

voorspellen 

afnemende 

leerlingenaantallen 

Teruglopende 

inkomsten 

Bedrag per 

leerling ruim 

€6.100 

Middel 

(stichti

ng 

breed) 

Zowel in 

begroting als in 

formatie sturen 

op aantal 

groepen en 

aantal 

medewerkers 

per leerling. 

Tekort aan leraren 

(Schaarste op de 

arbeidsmarkt) 

Tekort aan 

kundig 

personeel, niet 

kunnen 

voldoen aan 

onderwijskundi

ge 

verplichtingen 

Onbekend Middel Actief 

personeelsbele

id om bestaand 

personeel te 

binden middels 

actieve 

samenwerking 

met PABO 

opleiding, 

traject voor zij-

instromers. 

Herziening 

achterstandenbeleid 

Teruglopen 

baten 

€ 135.000 in 

2022 

Hoog Lagere baten 

moeten binnen 
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de begroting 

worden 

opgevangen. 

Vereist scherp 

sturen op 

financiën. 

Opnieuw oplopend 

verzuim 

Hogere 

personeelslast

en voor 

vervangen 

zieke 

medewerkers 

Afhankelijk 

van 

verzuimperc

entage 

Middel Actief 

casemanage-

ment en 

voortdurende 

monitoring 

Negatieve 

beoordelingen 

instroomtoetsen 

Participatiefonds 

Door 

achterstanden 

bij het 

Participatiefon

ds zijn de 

afgelopen 

jaren oude 

instroomtoetse

n negatief 

beoordeeld. 

Leidt tot 

nabetalingen. 

Onbekend Laag Alle oude 

gevallen zijn 

inmiddels in 

beeld, 

waardoor risico 

beter 

beheersbaar 

is.  

De als te voorkomen of vermijdbaar geclassificeerde risico’s hebben betrekking op zaken 

waarbij ABSA een ‘zerotolerance’ hanteert. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om 

compliance met wet- en regelgeving.  

Corona 
In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor 
Stichting ABSA betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt ‘op 
afstand’ gegeven. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het 
onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op 
het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging 
door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald.” 

B3. Rapportage vanuit toezichthoudend orgaan.  

De reguliere planning en control documenten (begroting, jaarrekening, rapportages, e.d.) 

worden geagendeerd en ter goedkeuring aangeboden aan het toezichthoudend bestuur. 

Het Bestuur legt in iedere vergadering van de toezichthouder verantwoording af. Op deze 

wijze wordt het toezichthoudend orgaan betrokken bij het beleid en kan zij de 

bestuurders adviseren. Ook legt het Bestuur alle stukken en besluiten voor die conform 

de statuten en het handboek Governance vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht 

behoeven. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de governance wordt verwezen naar het 

volledige verslag van de Raad van Toezicht in hoofdstuk 5. 

Amsterdam , 

G.J. Nelson      

Directeur bestuurder      
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11.Toelichting op balans en staat van baten en lasten 

11.1  Algemene toelichting 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is 
het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt en 
dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

11.5  Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Prijsrisico 

ABSA is locatie-gebonden en loopt geen valuta- en marktrisico. ABSA is geen rente-
dragende langlopende schulden aangegaan (bijv. bij kredietinstellingen).  

Liquiditeitsrisico 

ABSA bankiert bij de Rabobank een niet-beursgenoteerde Nederlandse systeembank, en 
beschikt niet over kredietfaciliteiten bij deze huisbanken. 

Continuïteitsrisico 

De vermogenspositie is op orde. De kengetallen vermogens- en budgetbeheer laten dat 
zien. De liquiditeit is in het meerjarenperspectief op orde  en de meerjarenbegroting in 
balans. ABSA is een gezonde (financiële) organisatie.  

11.6  Activa 

Materiële Vaste Activa 

De in de balans opgenomen materiële vaste activa zijn onderverdeeld in zes categorieën:  
- Gebouwen & terreinen, 
- Meubilair 
- ICT 
- OLP & apparatuur,  
- Inventaris, 
- Overige vaste materiële activa. 

In 2019 neemt de waarde van de materiële vaste activa licht af tot € 1,6 miljoen. Er is 
voor ruim € 300K geïnvesteerd in voornamelijk meubilair en ICT. ICT investering blijft 
nodig om het netwerk en appratuur geschikt te maken aan de eisen van deze tijd. In de 
begroting 2019 werd rekening gehouden met een investeringsniveau van €  281K 
waarmee hier een extra investering is uitgevoerd van € 19K. 

Financiële vaste activa 

Tot het jaar 2018 werden de te verwachten vorderingen op het UWV in het kader van 
transitievergoedingen als een langlopende vordering aangemerkt. Dit jaar is de 
vordering, inclusief de dotatie voor het jaar 2019, geherrubriceerd onder de vlottende 
activa welke een looptijd van < 1 jaar betreft.   
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Vorderingen 

De vorderingen zijn ten opzichte van vorige jaar gestegen. Dit komt vloeit voor een groot 
gedeelte voort uit de herclassificatie  vanuit de hierboven genoemde Financiële vaste 
activa uit 2018 +(€ 77.000) en de opname van de uitbetaalde transisitievergoedingen 
gedurende het jaar 2019 (€ 41.000) welke in 2020 bij het UWV zullen worden geclaimd.  
De vordering op OCenW ontstaat door het betaalritme dat OCenW hanteert. Deze 
schommelt jaarlijks.  
Alle vorderingen hebben een verwachte looptijd van korter dan 1 jaar. Er zijn ultimo 
2019 geen dubieuze voderingen. 

Liquide middelen  

De liquide middelen nemen toe tot € 1.099.170. Het kasstroomoverzicht geeft een 
gedetailleerd inzicht in de componenten die deze toename hebben veroorzaakt. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de organisatie.. 

11.7  Toelichting bij kasstroomoverzicht 

De kasstroom 2019 is € 43.436 positief (2018: € 830.647 positief). De belangrijkste 
ontwikkelingen die de kasstroom verklaren zijn (zie ook kasstroomoverzicht):  

Exploitatieresultaat 2019        € - 384.580  

Toename voorzieningen        €   371.881 

Mutaties schulden en vorderingen     €     -6.185 

Mutaties uit investerings- en financieringsactiviteiten   €     68.028 

11.8  Passiva 

Eigen Vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, meerdere bestemmingreserves 
publiek. Na toevoeging van het resultaat 2019 komt het eigen vermogen ultimo 2019 uit 
op € 821.035. De algemene reserve bedraagt ultimo 2019 € 466.192 . De reserve neemt 
af met het resultaat 2019 . Er worden een drietal bestemmingsreserves publiek 
onderscheiden. Het exploitatieresultaat op schoolniveau komt ten gunste, dan wel ten 
laste van deze schoolreserves. Negatieve schoolreserves zijn niet toegestaan.  

Voorzieningen 

In 2019 is er een nieuwe voorziening gevormd in relatie tot de doorbetaalverplichting van 
de langdurig zieken binnen ABSA. De dotatie aan de  voorzienig heeft een bedrag van  
€ 436.065 behelst welke ten laste van het exploitatieresultaat is gevormd. De 
boekwaarde van de voorziening jubilea neemt toe tot € 137.824. Dit is gelijk aan zo’n € 
825 per FTE. In 2019 is voor € 10.051 aan jubileumvergoedingen uitbetaald. Om de 
voorziening op niveau te houden was een dotatie van € 12.142 noodzakelijk.  

De waarde van de voorziening duurzame inzetbaarheid is toegenomen met € 3.097 tot € 
5.080.  

Voor het groot onderhoud aan de schoolgebouwen is een voorziening ingericht. Het gaat 
om de volledige instandhouding van onze gebouwen (binnen- en buitenkant). In 2019 is 
voor € 172.577 aan onderhoud uitgegeven. De dotatie is gelijk aan € 110.001. De 
boekwaarde van de voorziening is ultimo 2019 gelijk aan € 611.378. Vanuit de 
gebouwenschouw wordt het meerjaren onderhoudsprogramma bepaald. De financiering 
daarvan bepaalt de hoogte van de te hanteren dotatie voor de toekomst.  
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Langlopende schulden 

De langlopende schulden betreft een investeringssubsidie waaruit middels een jaarlijkse 
vrijval voor een aantal (oude) investeringen de afschrijvingen betaald worden.  

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden nemen toe met € 81K tot  € 1,5 miljoen. De volgende oorzaken 
liggen hier aan ten grondslag: De crediteurenstand is toegenomen met € 89K 
toegenomen tot € 281K. De nog af te dragen loonbelastingen en premies sociale 
voorzieningen bedragen ultimo 2019 zo’n € 0,5 miljoen wat ook een stijging is van  
€ 24K. dit is een resultante van hogere lonen en salarissen. De overlopende passiva 
bestaan uit diverse posten, waarbij de post vakantiegeld de grootste is. Tegenover 2018 
is deze post nagenoeg gelijk gebleven. De kortlopende schulden hebben een looptijd van 
< 1 jaar. 

11.9  Verantwoording subsidies 

Onderstaand de subsidies ontvangen van het Ministerie van OCenW waarvoor geen 
verrekenings-clausule geldt. De subsidies lopen door tot einde 2019. 
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11.11 Baten 

Rijksbijdragen Ministerie van OCenW 

De Rijksbekostiging 201 is uitgekomen op € 13,3 miljoen. Zo’n € 0,7 miljoen meer dan 
begroot en zo’n € 0,6 miljoen meer dan vorig jaar. De extra nabetalingen door OCenW 
cao en het werkdrukakkoord verklaren in belangrijke mate de ophoging van de 
normatieve Rijksbijdrage. Beide ontwikkelingen waren niet begroot. De ‘niet 
geoormerkte’ OCW-subsidies dalen licht en voor passend onderwijs is een nagenoeg 
gelijkblijvend bedrag vanuit het Samenwerkingsverband doorbetaald. Het gaat specifiek 
om de middelen voor lichte en extra ondersteuning.  

Overige overheidsbijdragen en subsidies 

Subsidies afkomstig van gemeente Amsterdam dragen bij in de ontwikkeling van 
specifieke beleidsterreinen, zoals vakleerkracht bewegingsonderwijs en cultuur, 
vroegschoolse educatie, kansenaanpak en andere kleine onderwerpen. Het zijn 
doelsubsidies waar cofinanciering voor geldt. Jaarlijks worden de specifieke 
projectsubsidies afgewikkeld en als incidentele resultaten ten gunste en ten laste van de 
exploitatie geboekt. Per saldo nemen de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van 2018 
toe met € 146.495 echter ten opzichte van de begroting zijn ruim € 49.000  minder 
inkomsten gerealiseerd mede door de lagere subsidie lerarenbeurs welke door hogere 
inkomsten op zij-instromers en teambeurs subsidies enigszins wordt gecompenseerd. 

Overige baten 

In de verhuur inkomsten worden de inkomsten opgenomen met betrekking tot 
gymzaalvergoeding en de vergoeding vanuit Partou kinderopvang .  
De baten schoolfonds zijn hoger dan begroot, hier staan ook uitgaven tegenover. De 
overige baten bestaan voornamelijk uit de ouderbijdragen, detacheringen van personeel 
aan andere Stichtingen. Ook hier staan kosten tegenover 

Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW

Rijksbijdragen 10.826.066 9.792.694 10.161.686

Personeel- en arbeidsmarktbeleid 1.275.771 1.642.000 1.315.365

12.101.837 11.434.694 11.477.051

3.1.2 Overige subsidies OCW

Geoormerkte subsidies 0 0 0

Niet- geoormerkte subsidies 485.055 454.368 543.706

485.055 454.368 543.706

3.1.3 Af: inkomensafdrachten

Doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden 778.049 738.586 761.396

778.049 738.586 761.396

Totaal rijksbijdragen OCW 13.364.941 12.627.648 12.782.153
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11.12 Lasten  

Personele lasten  

De personele lasten maken meer dan 80% uit van de totale lasten en zijn te splitsen in 
loonkosten enerzijds en in personeel gerelateerde uitgaven anderzijds. De realisatie 2019 
is uitgekomen op € 12,1 miljoen. Zo’n € 0,9 miljoen meer dan begroot en € 0,2 miljoen 
meer dan in 2018. De volgende ontwikkelingen verklaren het verschil:  

De te vormen voorziening ten behoeve van de verplichtingen jegens langdurige 

zieken (€ 436.000) 

Het werkdrukakkoord. Vanaf het schooljaar 18/19 is € 155 per leerling oplopend naar 

€ 220 in schooljaar 19/20  aan hogere vergoedingen beschikbaar gesteld (€ 

419.384). De teams op de scholen hebben vooral gekozen voor extra fte inzet.  

Externe vervanging. Door het lerarentekort worden vacatures en vervangingen veelal 

op uitzendbasis ingevuld. Hier zit een prijsnadeel aan vast (btw en marge 

uitzendorganisatie). In 2018 zijn de uitgaven aan inhuur via uitzendbureaus gestegen 

tot € 0,2 miljoen.  

Hoger inkomsten ten behoeve van zij-instromers hebben aan de personele kant ook 

geleid tot meer uitgaven (€ 100.000) 

De vergoedingen vanuit UWV ter compensatie voor zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof is licht gedaald tot € 183.165  Deze inkomsten zijn moeilijk te 

begroten. Hier staan loonkosten tegenover.  

3.2 Overige overheidsbijdragen Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

3.2.1 subsidies 766.571 814.760 620.076

Totaal overige overheidsbijdragen 766.571 814.760 620.076

3.5 Overige baten Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 55.359 63.785 56.208

3.5.5 Baten schoolfonds 163.580 129.000 151.231

3.5.6 Overige baten 207.689 168.885 256.107

Totaal overige baten 426.628 361.670 463.546

4.1 Personele lasten  Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

4.1.1 Lonen & salarissen 

Lonen en salarissen 11.276.767 10.809.543 11.315.735

4.1.2 Overige personele lasten

Overige personeelskosten 1.014.972 433.025 778.560

1.014.972 433.025 778.560

4.1.3 Uitkeringen

Uitkeringen -183.565 -53.199 -194.238

-183.565 -53.199 -194.238

Totaal personele lasten 12.108.174 11.189.369 11.900.058
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Onderstaand de personele lasten gesplitst naar brutolonen, sociale lasten en 
pensioenpremies. Het formatiegetal heeft peildatum 31 december 2019. 

Onderstaand een toelichting op de overige personele lasten. In 2018 is € 1.0  miljoen 
uitgegeven. Meer dan begroot en ook meer  dan vorig jaar. De dotatie van de eerder 
genoemde voorziening langdurig zieken en hogere inzet vervangingen verklaren het 
verschil. De jubileumuitkeringen lopen via de daarvoor ingerichte voorziening. Om de 
boekwaarde op niveau te houden is er € 12.142 gedoteerd.  

Afschrijvingen  

Het investeringsniveau 2019 is uitgekomen op € 340.219. Er is voor ruim € 300K 
geïnvesteerd in voornamelijk meubilair en ICT. De afschrijvingen zijn uitgekomen op € 
340.682 en liggen ten opzichte van de begroting nagenoeg in lijn. Vervangings- of 
uitbreidingsinvesteringen met een relatief korte afschrijvingstermijn, bijvoorbeeld ICT, 
beïnvloeden de hoogte van de jaarlijkse afschrijvingen.  

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten nemen ten opzichte van vorig jaar toe en overschrijden de 
begroting met € 115.398. De hogere uitgaven aan ‘energie en water verklaren de 
afwijking ( € 90.000). Eindafrekeningen inclusief  achterliggende periodes, liggen hier 
aan ten grondslag.  Voor de uitgaven omtrent schoonmaak is of geanalyseerd wat de 
redenen voor de overschrijding is ( € 24.000). Waar nodig is deze toekomstgericht 
neerwaarts bijgesteld en indien nodig  is in de begroting geanticipeerd door hoger te 
begroten.  
Uitgaven voor klein onderhoud aan schoolgebouwen laten zich moeilijk begroten. Op 
basis van ervaringen wordt de begroting opgesteld maar de realiteit is weerbarstig en 

Uitsplitsing lonen en salarissen Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

Uitsplitsing lonen en salarissen

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 8.339.024 8.549.219

4.1.1.2 Sociale lasten 1.634.083 1.662.642

4.1.1.3 Pensioenlasten 1.303.660 1.103.874

11.276.767 10.809.543 11.315.735

Uitkeringen - vanuit vervangingsfonds & UWV -183.565 -194.238

11.093.202 10.809.543 11.121.497

Gemiddeld aantal FTE's 31-12-2019 31-12-2018

FTE directie 9,74 10,64

FTE OP-ers 133,87 138,87

FTE OOP-ers 26,74 24,08

170,34 173,59

Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

4.2.1 Afschrijving Gebouwen en terreinen 14.007 13.803 13.855

4.2.2 Afschrijving inventaris en apparatuur 75.851 75.864 72.043

4.2.3 Afschrijving Meubiliair 59.834 63.091 59.078

4.2.4 Afschrijving ICT 179.410 172.765 162.708

4.2.5 Afschrijving inventaris 9.548 9.315 12.436

4.2.6 Afschrijving Speel en Sportmateriaal 2.032 2.431 5.410

Totaal afschrijvingen 340.682 337.269 325.531
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laat zich niet leiden door de begroting. ( € 48.000). Binnen de overige huisvestingslaten 
zijn de kosten verantwoord in relatie tot het programma Gezonde schoolgebouwen (GSA) 
2018 waar het schoolgebouwen de Zevensprong is uitgerust met een beter 
binnenklimaat (€ 23.448). Deze kosten hadden nog betrekking op 2018 en waren in de 
begroting 2019 niet meegenomen.  
Als tegenhanger op de overschrijding is dat de geplande dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud neerwaarts gedurende het jaar is bijgesteld ( € 70.000 lager). De nieuwe 
schouwrapporten lieten een lager uitgavenniveau zien.  

Instellingslasten 
De instellingslasten wijken met € 96.000 af van 2018, en overstijgen de begrote uitgaven 
met € 94.000. De afwijking heeft voornamelijk  te maken met de begrotingssystematiek 
voor passend onderwijs en kosten schoolfonds. Deze worden wel als uitgaven begroot 
maar bewegen mee met de inkomsten die hierop worden ontvangen. Niet begroot zijn de 
kosten vanuit hogescholen in relatie tot zij-instromers. Hier staan (gedeeltelijke) 
inkomsten tegenover maar worden door de organisatie wel ingezet om het tekort aan 
leraren tegen te gaan. 

De uitgaven aan ‘administratie en beheer’ overstijgen de begrote uitgaven met € 20.262. 
De meest opvallende verschillen zijn de overschrijding van de accountantskosten en dan 
specifiek de kosten betrekking hebbend op de jaarrekening. In 2019 is, in afwijking ten 
opzichte van 2018 en eerderen jaren,  besloten de overeengekomen kosten voor het 
honorarium 2019 in zijn geheel te laten drukken op het jaar waar dit betrekking op heeft. 
Dit geeft een zuiverder beeld (€ 15.000). Verder maken hogere juridische kosten (€ 
5.104), hogere kosten vanuit de financiële- en personeelsondersteuning (€ 31.000)  
maar lagere kosten reis-en verblijfskosten (€ 34.250) maken de verklaring compleet. 

De scholen van ABSA hebben afgelopen jaar € 0,5 miljoen besteed aan ‘leermiddelen’. 
Meer dan begroot (€ 13.351) en minder dan vorig jaar( € 15.538).  Het is een mengeling 
van diverse verschillen waarbij de kopieerkosten de grootste overschrijding weergeeft.  

4.3 Huisvestingslasten Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

4.3.1 Huur huisvesting/terrein 51.025 53.000 68.618

4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 110.001 183.179 110.001

4.3.3 onderhoud gebouw en installaties 155.292 107.500 159.597

4.3.4 Energie en water 229.094 139.500 149.156

4.3.5 Schoonmaakkosten 291.851 268.000 290.904

4.3.6 Publiekrechtelijke heffingen 36.510 25.500 35.282

4.3.7 Tuinonderhoud 3.389 9.500 4.141

4.3.8 Beveiliging en bewaking 17.586 19.300 19.265

4.3.9 Aanschaf klein inventaris 11.504 10.000 9.965

4.3.10 Overige huisvestingslasten 28.625 4.000 5.702

Totaal huisvestingslasten 934.877 819.479 852.630

Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

4.4.1 Administratie en beheerslasten 237.562 217.300 212.464

4.4.2 Overige 791.120 730.298 704.584

4.4.3.Leermiddelen 530.306 516.775 545.843

1.558.988 1.464.373 1.462.891
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11.13  Financiële baten en lasten 

De financiële baten blijven dalen. De financiële lasten zijn hoger dan de baten, waarbij de 
aan ABSA doorgerekende bankkosten zijn gestegen. 

12.1 Resultaat bestemming  

Het exploitatieresultaat 2019 wordt geboekt ten laste van de algemene reserve. De 
mutaties in de bestemmingsreserves publiek en privaat komen ten gunste van de 
algemene reserve. Per saldo neemt de algemene reserve af met € 390.121 

12.2 Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers in de jaarrekening. 

“Corona

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor 
Stichting ABSA betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Het onderwijs wordt ‘op 
afstand’ gegeven. Dit heeft impact op het proces van onderwijsgeven, alhoewel het 
onderwijs wel door kan gaan. Op dit moment wordt verwacht dat de financiële impact op 
het vermogen en het jaarresultaat 2020 beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging 
door OCW) gecontinueerd worden en ook het personeel gewoon wordt doorbetaald.” 

Exploitatie Begroting Exploitatie

2019 2019 2018

Financiële baten

rente baten Rente baten 14 0 429

overige financiële batenOverige financiele baten 0 0 0

Financiële lasten

rente lasten Rente lasten 0 0 0

overige financiële lasten (bankkosten) 5.555 3.230 3.806

Saldo financiële baten en lasten -5.541 -3.230 -3.377
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KENGETALLEN

20182019

Liquiditeit 1,261,28

Solvabiliteit 1 34,4423,00

Solvabiliteit 2 57,7156,34

Rentabiliteit -4,89-2,68

Weerstandsvermogen excl. MVA -3,50-6,26

Weerstandsvermogen incl. MVA 8,735,64

Huisvestingsratio 5,966,35

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 81,8281,00

Personele lasten / totale lasten (in %) 81,8481,03

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 18,1819,00

Materiële lasten / totale lasten (in %) 18,1618,97

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd 
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en 
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. 
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op 
te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 

18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020



18 juni 2020










