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Voorwoord College van Bestuur 
 
Met bijzonder veel genoegen wil ik in dit jaarverslag kort terugblikken op het verslagjaar 2019. 
Natuurlijk is de inleiding voorbehouden aan het voltallige bestuur, maar in deze bijzondere situatie 
mag ik deze schrijven. Bijzonder omdat het voor mij, na bijna 24 jaar voor de organisatie te hebben 
gewerkt, de laatste keer zal zijn dat ik via een jaarverslag terug zal kijken op het afgeronde kalender- 
en boekjaar. Met ingang van 1 januari 2021 zal ik met pensioen gaan en de organisatie verlaten. 
 
Voor mij, voor ons als College van Bestuur, was 2019 een bijzonder jaar. Was 2018, het eerste jaar na 

de fusie van opvang en onderwijs nog het jaar van wennen aan elkaar en veel zaken in de steigers 

zetten. Dan is 2019 toch echt het jaar dat we het willen laten zien. Blosse Opvang en Onderwijs staat 

in de steigers en de contouren van een prachtige woning worden zichtbaar. Wat is het dan mooi om 

op de professionaliteit van al onze medewerkers te kunnen bouwen. En 2019 was dan ook wel een 

bijzonder bouwjaar. “Zonder relatie geen prestatie” is ons motto en op alle niveaus is volop ingezet 

op het bouwen aan die relatie. Het samenvoegen van de teams van opvang en onderwijs op locatie 

binnen het kindcentrum, het wennen en waarderen van de collega leidinggevenden, het samen op 

trekken van het College van Bestuur en de relatie met Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 

Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en natuurlijk de Raad van Toezicht; overal inzet op elkaar 

beter leren kennen. 

En wat was het dan prachtig om te zien hoe deze cultuurverandering breed werd gedragen in de 

grote groep van leidinggevenden. Zowel de leidinggevenden van de locaties, het kernteam 

(leidinggevenden van het servicebureau) en het College van bestuur hadden de focus op de ‘why’ van 

ons werk voor kinderen. Dit intensieve traject, waar we bijna een jaar mee bezig zijn geweest, leidde 

niet alleen tot prachtige kernwaarden, maar ook tot een missie/visie, een strategie passend bij onze 

organisatie en een bestuursfilosofie. Met ondersteuning van alle betrokkenen zijn er een aantal 

prachtige, doorleefde, overzichtelijke en beknopte documenten gerealiseerd die staan voor Blosse. 

En uiting geven aan waar Blosse voor staat. Een unieke propositie in onze veranderende 

samenleving. 

Wat een dynamiek, wat een uitdagingen, wat veel om al trots op te zijn, maar wat moet er ook nog 

veel gebeuren. We realiseren ons dat we pionieren met onze unieke organisatie in een samenleving 

die hier om vraagt, maar met wet- en regelgeving die jaren achter loopt. Dat geeft ons energie. En 

die halen we vooral uit het feit dat wij dagelijks ervaren hoe onze richting, onze zienswijze en onze 

werkwijze het beste naar boven lijkt te halen bij onszelf, onze medewerkers en de kinderen die aan 

onze zorgen zijn toevertrouwd. 

Namens het College van Bestuur Blosse 

Jeanette de Jong en Jeroen Spanbroek 

 

Adrie Groot 

voorzitter 
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Toelichting College van Bestuur  
 

Voor wat betreft de financiële huishouding van onze organisatie kan het even niet anders dan toch 

echt ook onderscheid te maken in Blosse opvang en Blosse onderwijs. 

Bij Blosse onderwijs kon gebruik gemaakt worden van een ict-platform (AFAS, Sharepoint Office 365) 

en de ervaringen van de directeuren Onderwijs om budgetverantwoordelijk te zijn voor de eigen 

locatie. Het jaar 2019 stond vooral daarbij in het teken van het optimaliseren van de ict-omgeving, 

het verbeteren van de begrotings- en verantwoordingscyclus en het versterken van de eigen kennis 

en vaardigheden van de budgetverantwoordelijken daarin. Bijkomend element vanuit de herijking 

van de kernwaarden is het vergroten van de transparantie in de bekostiging. En in voorbereiding naar 

de (meerjaren) begroting 2020 en verder, is gewerkt aan het 100% inzichtelijk maken van de totale 

budgetten die binnenkomen per locatie en de allocatie van deze middelen naar locatie en organisatie 

(overhead en beleid). Het jaar 2020 zal daarmee vooral in het teken staan van het bespreken, met 

name in het domein F&B, van de in het verleden gemaakte keuzes en de financiële consequenties 

daarvan. Daarbij zal, meer dan tot nu toe, organisatiebeleid, vastgesteld op basis van onze 

overlegstructuur, bekostigd worden door de locaties. Het zal daarbij ook duidelijk zijn dat de afbouw 

van de strategische reserve een extra motivatie is om kritisch naar alle beleidselementen te kijken en 

naar de structurele bekostiging daarvan. 

Aan de andere kant Blosse opvang waarbij de administratie geheel centraal geregeld is en waarbij 

ook nog gebruik maakte van veel verschillende systemen. We zijn in 2019 daarom eerst gestart met 

een analyse van de huidige softwaresystemen en hebben daar een aantal keuzes in gemaakt. De 

implementatie daarvan is in 2019 gestart en zal doorlopen in 2020. Met de introductie van KidsVision 

verwachten we een enorme professionaliseringsslag te gaan maken in de administratie en de 

beschikbaarheid van data. Tevens is ervoor gekozen om de financiële administratie (het personele 

deel) al over te brengen naar AFAS. Een majeure omzetting die met veel inzet van de medewerkers 

van kantoor is gerealiseerd. De uitdaging in 2019 en verder in 2020 is om alle leidinggevenden nu ook 

wegwijs te maken in deze nieuwe systemen. Aanvullend heeft Blosse Opvang ook te maken met een 

sterk groeiende organisatie. Groei door het openen van nieuwe locaties, maar ook autonome groei 

op de huidige locaties en overname van andere locaties of fusies. Zo is in 2019 de peuterspeelzaal ‘t 

Puttertje overgenomen en is de fusie met Stichting Kinderopvang Harenkarspel afgerond. Dit heeft 

uiteindelijk geresulteerd in een groei van de omzet die in vergelijking met 1 januari 2018 en kijkend 

naar 31 december 2019 ongeveer 70% zal zijn.  

Enorme veranderingen die alleen maar mogelijk zijn omdat er een stevig financieel fundament is. Het 

is bijzonder om in 2019 te mogen ervaren hoe, terwijl onze ‘woning’ er toch heel anders gaat uitzien, 

alle basisprocessen niet alleen gewoon doordraaien, maar ook innovatief meebewegen op de 

omvangrijke cultuurverandering in de organisatie. Vanuit de kernwaarden is het noodzakelijk dat 

iedereen, binnen zijn/haar verantwoordelijkheid, de beschikking heeft over actuele informatie, 

heldere kaders en keuzeruimte, om zo de eigen verantwoordelijkheid inhoud te kunnen geven. De 
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druk om de primaire administratieve processen daarop in te richten was en is groot, maar er worden 

enorme stappen gezet. 

En in deze hectiek lukt het ook nog om planmatig om te gaan met de meerjarenbegroting van Blosse 

Onderwijs en de begroting van Blosse Opvang. De afbouw van de strategische begroting gebeurt 

transparant, planmatig en schematisch volgens de kaders en procedures die de Raad van Toezicht 

heeft gesteld. En de ontwikkeling naar budgetverantwoordelijkheid in de opvang per locatie heeft 

geleid tot de implementatie van andere systemen. Daarbij verdient het wel aandacht om alle 

leidinggevenden ook goed te instrueren in het gebruik van alle systemen om zo het maximale te 

kunnen halen uit de beschikbare informatie. 

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De 

crisis heeft over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de 

feitelijke situatie op balansdatum. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen 

grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat alle scholen gesloten 

blijven tot 11 mei 2020, daarna wordt er gefaseerd werd gestart op de scholen. De sluiting heeft 

direct gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Op korte termijn is 

dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de leerlingen, de leerkrachten 

en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op 

lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond 

de verzwaring van de zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de 

huidige informatie gaan we er vanuit dat de beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale 

ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten we geen directe 

grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook 

geen gevolgen voor de continuïteit van Blosse onderwijs. 

Fijn om te mogen ervaren dat het College van Bestuur niet alleen beschikt over voldoende kennis en 

ervaring om richting te geven aan deze complexe ontwikkelingen, maar ook werkt aan verdere 

professionalisering. Dit doet zij o.a. door het deelnemen aan landelijke professionaliseringstrajecten 

(Next level, Essential Schools, Doordecentralisatie) en ook door individueel te blijven ontwikkelen 

door de inzet van persoonlijke coaching op de eigen ontwikkelingen door bijv. Deel te nemen aan 

bijeenkomsten met bestuurders uit andere sectoren. Daarmee zorgt het bestuur ook dat ze alert 

kunnen inspelen op wat er leeft en werkt in de organisatie en in relatie met de ontwikkelingen in de 

samenleving. Waarmee dit gekoppeld kan worden aan onze missie: “Blosse zet in op maximale 

ontwikkelkansen voor elk kind” en onze visie: “Een kindcentrum in elke wijk of elk dorp in onze regio. 

Het beste van opvang en onderwijs voor elk kind”. 
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Organisatiestructuur Blosse 
Blosse werkt volgens de volgende organisatiestructuur: 

 

RAAD VAN TOEZICHT 
Naam      Functie 

Mevrouw J.M. Hendriks   Voorzitter, Remuneratiecommissie 

Mevrouw P.A.G. Groeneveld   Lid, auditcommissie Onderwijs, Opvang en Personeel 

De heer A.J. Groot    Lid, auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering 

De heer S. Sanders    Lid, Remuneratiecommissie 

De heer drs. P.A. Renses   Lid, auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering 

De heer drs. R. van Seventer   Lid, auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering 

Mevrouw mr. D. Vrielink   Lid 

De heer dr. H. van der Weijden   Lid, auditcommissie Onderwijs, Opvang en Personeel 

De heer R. Zut     Lid, auditcommissie Onderwijs, Opvang en Personeel  
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De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De raad vergadert 
ongeveer vijfmaal per schooljaar, of meer indien nodig. De Raad van Toezicht kent een 
Auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering die zich bezighoudt met financiële vraagstukken, een 
Auditcommissie Opvang, Onderwijs en Personeel die zich bezighoudt met personele en 
onderwijskundige vraagstukken en een Remuneratiecommissie (RC) die verantwoordelijk is voor de 
invulling van het werkgeverschap naar het College van Bestuur en zich onder andere buigt over het 
bezoldigingsbeleid voor de leden van het CvB en de Raad van Toezicht. 
Vanuit het samengaan van Stichting Flore en Stichting Kinderopvang Heerhugowaard is op advies van 
de Raad van Advies, met vertegenwoordiging van beide organisaties, voor 2018 om de Raad van 
Toezicht tijdelijk uit negen personen te laten bestaan. In de vergadering van 30 oktober 2018 is 
besloten om ook voor 2019 de Raad van Toezicht uit 9 personen te laten bestaan.  

COLLEGE VAN BESTUUR 
Naam     Functie 

De heer A.J.M. Groot    Voorzitter 

Mevrouw J.M. de Jong    Lid 

De heer J.J.C. Spanbroek   Lid 

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en legt hiertoe 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

DAGELIJKS BESTUUR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BLOSSE 

ONDERWIJS 
Naam     Functie 

Mevrouw M. Bakker    Voorzitter  

Mevrouw M. Krijgsman   Lid 

De heer D. Bulthuis    Lid  

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten 
van de kindcentra van Blosse Onderwijs. 
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ONDERNEMINGSRAAD BLOSSE OPVANG  
Naam     Functie 

Mevrouw C. Klaver    Voorzitter 

Mevrouw R. Koenraadt    Secretaris  

Mevrouw H. Beuckens    Lid (afgetreden voorjaar 2019) 

Mevrouw L. Deutekom    Lid (afgetreden voorjaar 2019) 

Mevrouw T. Boting    Lid  

Mevrouw D. Reus    Lid (afgetreden voorjaar 2019) 

Mevrouw E. Bakker    Lid  

Mevrouw J. Tesselaar   Lid  

Blosse opvang heeft conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een ondernemingsraad (OR). 
De OR bestaat uit medewerkers die namens het personeel overleg voeren met het College van 
Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.  

CENTRALE CLIËNTENRAAD BLOSSE OPVANG  
Naam     Functie 

Mevrouw M. Himmelreich   voorzitter 

Mevrouw J. Zeilstra    lid (t/m 1 november 2019)  

Mevrouw S. van Haaster   lid   

Mevrouw M. Mettau   lid 

Mevrouw L. Girigorie   lid  

De heer S. van Waard    lid (vanaf 1 oktober 2019) 

Mevrouw M. Zandhuis   lid (vanaf 21 november 2019) 

Blosse opvang kent een Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit 
vertegenwoordigers uit de oudercommissies van alle opvanglocaties van Blosse opvang. Zij 
behartigen de gezamenlijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. Ze adviseren het 
College van Bestuur op verschillende beleidsterreinen zoals prijswijzigingen, pedagogisch beleid, 
kwaliteitsbeleid, voedingsbeleid en de klachtenregeling.  

Een oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over de uitvoering van het 
kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de 
groepsbezetting en het pedagogisch beleid), het algemeen beleid op het gebied van voeding, 
opvoeding, veiligheid en gezondheid, de openingstijden, het beleid rondom voorschoolse educatie, 
vaststelling en wijziging van de klachtenregeling en de wijzigingen van de prijs van de kinderopvang 
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Om de continuïteit in de besluitvorming te waarborgen en om logistieke redenen hebben de 
oudercommissies de CCR gemachtigd het adviesrecht over te nemen op het algemene 
kwaliteitsbeleid van de organisatie, het algemene pedagogisch beleidsplan, het algemene beleid op 
het gebied van veiligheid en gezondheid, het algemene voedingsbeleid, de vaststelling of wijziging 
van een klachtenregeling en de wijzigingen van de prijs.  

De CCR is in 2019 zeven keer bijeengekomen, waarvan twee keer een ingelaste bijeenkomst met een 

deel van de CCR over de adviesaanvraag voor de tussentijdse wijziging van de opvangpakketten en 

een bijeenkomst over de adviesaanvraag voor de tarieven en aanbod voor 2020.   

In 2019 zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• stand van zaken ontwikkeling Blosse; 

• begroting 2019; 

• tarieven en dienstenaanbod 2020; 

• aangepaste klachtenregeling en voordracht vertrouwenspersonen;  

• klachten en ongevallen;  

• GGD-inspecties; 

• alternatieve ouderraadpleging voor locaties waar geen oudercommissies actief zijn; 

• samenwerking tussen Centrale Cliëntenraad, ondernemingsraad en gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van Blosse; 

• beleid veiligheid en gezondheid; 

• wenbeleid;  

• tussentijdse wijziging van tarieven en aanbod van de opvangpakketten en tarieven voor onze 

locaties in Heerhugowaard, Waarland en Egmond te wijzigen per 1 oktober 2019 

(adviesaanvraag); 

• pedagogisch beleid; 

• regeling schorsing en verwijdering;  

• bezetting oudercommissies en leden werven.  

OVERLEG LEIDING KINDCENTRA 
Overleg tussen de leidinggevenden van de kindcentra vindt plaats in het maandelijks Samen Delen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde die breed in de organisatie beschikbaar is.  

Vanaf het schooljaar 2018-2019 functioneert de cultuurgroep die bestaat uit leidinggevenden van 
opvang en onderwijs als adviesorgaan gericht op de kernwaarden en Blosse cultuur naar het 
Kernteam en het College van Bestuur. 

DIRECTEUR ONDERWIJS 
De schooldirecteur is belast met de algehele leiding van de school en geeft direct leiding aan de 
medewerkers. De schooldirecteuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur en de 
Medezeggenschapsraad (MR) van de school. 
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MANAGER KINDEROPVANG 
De manager kinderopvang is belast met de algehele leiding van de kinderopvang op de locatie en 
geeft direct leiding aan de medewerkers. De managers kinderopvang leggen verantwoording af aan 
het College van Bestuur en de Ouderraad (OR) van de kinderopvanglocatie. 

DIRECTEUR KINDCENTRUM 
Op enkele locaties is een kindcentrum directeur aangesteld. Deze directeur of soms ook 
meerhoofdige directie is integraal verantwoordelijk voor zowel het basisonderwijs als de 
kinderopvang op deze locatie.  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De onderwijsafdeling op het kindcentrum heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een 
gelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van de school. 

OUDERCOMMISSIE BLOSSE OPVANG 
De opvangafdeling van het kindcentrum waar meer dan 50 kinderen worden opgevangen heeft een 
oudercommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders die kinderopvang afnemen. 
Ook het gastouderbureau heeft een oudercommissie. Een oudercommissie adviseert de 
opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet Kinderopvang 
zijn vastgelegd. 

Op de kindcentra zonder oudercommissie (waar minder dan 50 kinderen worden opgevangen) 
werken we met een alternatieve ouderraadpleging. Jaarlijks worden twee centrale ouderavonden 
georganiseerd: een avond over pedagogiek en een avond over een ander onderwerp in de lijn van 
voeding en veiligheid. Deze avonden koppelen we aan een adviesaanvraag via ons ouderportaal: de 
ouders van de kindcentra zonder oudercommissie ontvangen het verzoek om algemeen advies uit te 
brengen op de kwaliteit van de opvang naar aanleiding van de informatie die zij op de centrale 
ouderavond hebben gehoord. Desgewenst kan door een ouder achtergrondinformatie opgevraagd 
worden. 

In mei heeft een ouderavond plaatsgevonden met het thema “Begrijp hoog sensitieve kinderen”. 
Juliska Bacher, eigenaar van Praktijk Eigentijdse Kinderen, heeft deze avond inzichten en praktische 
tips gegeven om de uitdagingen beter te hanteren en meer te genieten van de kwaliteiten van hoog 
sensitiviteit bij kinderen. Deze ouderavond was druk bezocht.  

In oktober organiseerde Blosse in samenwerking met de GGD Hollands Noorden een ouderavond 
over vaccinaties. Door te weinig aanmeldingen is deze ouderavond afgelast.  

SERVICEBUREAU  
De Raad van Toezicht, (RvT) het College van Bestuur en de leidinggevenden van de kindcentra laten 
zich ondersteunen door het servicebureau. Op het servicebureau wordt op een creatieve manier, op 
samenwerking gericht, de ontwikkeling van het beleid voor opvang en onderwijs ondersteund. 
Leidinggevenden, personeelsleden, maar ook ouders, kunnen er terecht met vragen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. Het servicebureau adviseert, ondersteunt en neemt veel werk uit 
handen van de (leidinggevenden op de) kindcentra, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: 
kinderen het beste uit zichzelf te laten halen.  
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KERNTEAM 
Naam      Functie 

Ottilio Christiaan    hoofd ICT 

Judith Koning     hoofd HRM  

Siebrand Konst     hoofd Kwaliteit 

Anjo Koppers     hoofd Financiën en Bedrijfsvoering 

Rianne van der Vliet    vervangend hoofd Financiën en Bedrijfsvoering   

Er wordt gewerkt binnen vier domeinen op het servicebureau. Dit zijn de domeinen Kwaliteit, 
Bedrijfsvoering, HRM en ICT. De verantwoordelijken van deze afdeling hebben vanaf 1 januari 2019 
ook een verantwoordelijkheid als kernteamlid. In deze rol nemen zij deel aan het kernteamoverleg, 
dat één keer per twee weken plaatsvindt. Ook vindt er één keer per twee weken overleg plaats met 
het College van Bestuur.   
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Toelichting Raad van Toezicht 

Het jaar 2019 stond in het teken van het borgen van veel ontwikkelingen binnen de interne 
organisatie. De focus lag hierbij op de inhoudelijke integratie van onderwijs en kinderopvang, op de 
achterkant van de organisatie en het aan de voorkant bewaken van alle kwaliteiten van Blosse. Dit 
alles volgens de gezamenlijk afgesproken kernwaarden, waarbij gelijkwaardigheid geldt en waarin 
ieder zich vanuit heelheid prettig voelt. Mede door een transparante communicatie werd de Raad 
van Toezicht volledig betrokken bij de aandachtgebieden en hield, naast sparringpartner te zijn, ook 
vanuit zijn toezichthoudende rol naar tevredenheid zicht op het proces. 

Tijdens dit jaar stond een aantal onderwerpen op de agenda die de moeite waard zijn te noemen. 
Blosse nam deel aan Next level. Tien schoolbesturen die bij elkaar kwamen om onderwerpen ten 
aanzien van kwaliteit met elkaar te delen en van elkaar te leren. Deze bijeenkomsten waren en zijn 
met name gericht op de volgende stap van kwaliteit. Aan de continuïteit van het College van Bestuur 
werd intensief gewerkt volgens een strakke planning. Onvermijdelijk daarbij was de inhoudelijke 
opzet en structuur van de stafdiensten, de overlegstructuur naar de leidinggevenden van scholen en 
de overleglijn naar de Raad van Toezicht. Hiertoe werd een klankbordgroep ingericht die tot 2021 bij 
elkaar komt. De klankbordgroep droeg mede aan de hand van onderzoeksvragen zorg voor een 
duidelijke en inzichtelijke koppeling tussen Raad van Toezicht, klankbordgroep en College van 
Bestuur. De evaluatie over de functie van het kernteam vond plaats in 2019 en werd uitgezet onder 
de leden van het kernteam, de leden van het College van Bestuur, het servicebureau en alle 
leidinggevenden van de organisatie. Aandachtspunten hierbij waren duidelijkheid van de nieuwe 
overlegstructuur, de communicatie, de rollen en taakverdeling. De evaluatie gaf overigens een 
passend beeld van de fase waarin de organisatie van 2019 zich bevond. De eindevaluatie vond plaats 
in oktober. Binnen de kinderopvang hebben GGD inspecties plaatsgevonden. Het College van Bestuur 
is met de GGD in gesprek gegaan om de samenwerking met hun te verduidelijken en te verbeteren. 

De Raad van Toezicht ondersteunde het College van Bestuur met betrekking tot de visie en aanpak 
van de onderwijsstaking. Een vertegenwoordiging van vijf scholen is tezamen met een paar leden van 
het College van Bestuur op bezoek geweest in Boston en New York in het kader van de Essential 
Schools. Ze zijn deelgenoot gemaakt van de common principles van de Essential schools, hebben in 
de klas gekeken en met leerkrachten, directeuren, leerlingen en ouders gesproken en deze qua 
aanpak pedagogiek en didactiek als zeer waardevol ervaren. 

Tenslotte: De leden van de Raad van Toezicht zijn trots onderdeel te zijn van Blosse en hebben groot 
vertrouwen in de kwaliteit van alle medewerkers van Blosse! 

Johanne Hendriks 
Voorzitter Raad van Toezicht Blosse 
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TOEZICHT 
De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur 
en de algemene gang van zaken bij Blosse Opvang en Onderwijs. De Raad van Toezicht ziet erop toe 
dat het gevoerde beleid overeenkomt met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de 
continuïteit wordt gewaarborgd. 

De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs (in 
2004 vastgesteld door de werkgroep Code Bestuurlijk Handelen Primair Onderwijs).  

De raad is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en heeft zo 
contact met andere toezichthouders. Ook is Blosse Onderwijs aangesloten bij de 
werkgeversorganisatie Verus en de PO-Raad. 

Inzicht in het toezicht 
Onderstaande kaders hebben als doel het inzicht in het toezicht te vergroten en een helder beeld te 
krijgen van het te lopen proces. 

Tot nu toe zijn onderstaande kaders mondeling en schriftelijk door de bestuurder tijdens de 
vergadering toegelicht wel of niet vergezeld van relevante stukken. Dit gebeurde in 2019 door de 
bestuurder zorgvuldig en uitvoerig en is vastgelegd in notulen. 

We hanteren tevens de goverance code onderwijs en opvang. Er hebben in het jaar 2019 zich hierin 
geen wijzigingen voorgedaan. 

Kaders:  

- Wijze waarop toezicht is gehouden op de strategie van de doelrealisatie van de organisatie.  

- Inzicht verkregen op de maatschappelijke en onderwijskundige functies van de organisatie. 

- Inzicht hoe de raad is geïnformeerd over de risico’s van de organisatie. 
Relatie en contacten met accountant en andere externe deskundigen (commissie Financiën – 
Beheer). 

- De rol van de Raad als klankbord voor de bestuurder. (Vooroverleg CvB met de voorzitter van 
de RvT en gedurende de vergaderingen door de hele Raad van Toezicht.) 

- Besluiten die zijn genomen en statutaire goedkeuringen die zijn verleend. Dit is geheel 
volgens de inhoudelijke agendaonderwerpen ingepland, opgepakt, besproken en 
geaccordeerd. 

VERANTWOORDING 
In 2019 werden, in aanwezigheid van het CvB, zeven reguliere vergaderingen van de Raad van 
Toezicht gehouden. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten vond overleg plaats tussen de voorzitter 
van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Tijdens dit overleg werd de algemene gang van 
zaken in de organisatie besproken, werd de agenda voor de vergadering van de Raad van Toezicht 
voorbereid en kwamen personele (waaronder arbeidsrechtelijke) zaken aan de orde. 

Belangrijke thema’s tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht vormde het bespreken van de 
voortgangsrapportages van het strategisch beleidsplan 2016-2019 en de organisatieontwikkeling. 
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Naast aandacht voor het onderwerp doordecentralisatie was deze er ook voor de Blosse strategie. De 
voorzitter en de leden van de remuneratiecommissie hebben met het CvB gesprekken gevoerd over 
de doelstellingen voor het schooljaar 2018-2019. Deze zijn ook geëvalueerd. 

De gebruikelijke jaarlijkse rondrit van de Raad van Toezicht waarbij zij enkele kindcentra van Blosse 
bezoeken heeft plaats gevonden in maart 2019. De RvT heeft de scholen De Doorbraak en De 
Boomladder bezocht waar er gekeken is naar de samenwerking tussen twee scholen van 
verschillende besturen en de kwaliteitszorg en cultuur binnen de school. In 2019 heeft de voorzitter 
van de Raad van Toezicht éénmaal een formeel gesprek met het dagelijks bestuur van de GMR 
gevoerd. Er is onder andere gesproken over de ontwikkelingen rondom de kindcentra en de 
ontwikkelingen rondom de kernwaarden in brede zin van het woord. 

De Raad van Toezicht bestaat na het samengaan uit negen onafhankelijke leden, die voor een 
periode van vier jaar worden benoemd, met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen. 
Vanaf januari 2020 zal door natuurlijke afvloeiing de Raad van Toezicht weer teruggebracht worden 
naar zeven leden. Bij de start van Blosse is rekening gehouden met de verschillende 
aandachtsgebieden, onderwijs, personeel, financiën en juridische zaken voor de samenstelling van de 
Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

Naam       Datum aanstelling  
Mevrouw J.M. Hendriks, voorzitter  1-1-2015  
De heer dr. H. van der Weijden    1-1-2012   1-1-2016 herbenoemd  
De heer drs. R. van Seventer    1-1-2013   1-1-2017 herbenoemd   
Mevrouw mr. D. Vrielink    1-6-2013   1-6-2017 herbenoemd  
Mevrouw P.A.G. Groeneveld    1-1-2014   1-1-2018 herbenoemd  
De heer drs. P.A. Renses    1-1-2014   1-1-2018 herbenoemd  
De heer S. Sanders    1-1-2018  
De heer R. Zut      1-1-2018  
De heer A.J. Groot     1-1-2018  
 

Honorering Raad van Toezicht –  

Wet normering topinkomens 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 5.500 en een vergoeding van 
€ 1.300 voor deelname aan een auditcommissie. Plus een onkostenvergoeding van € 500. De 
voorzitter ontvangt een vergoeding van € 9.550 plus een onkostenvergoeding van € 750. 

College van Bestuur 
Het College van Bestuur bestaat uit: 

Naam       Datum aanstelling 
De heer A.J.M. Groot, voorzitter   1-1-2007 
Mevrouw J.M. de Jong    1-10-2011 
De heer J.J.C. Spanbroek    1-1-2018  
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Honorering CvB 
De voorzitter is met ingang van 1 januari 2013 benoemd in schaal B5 volgens de CAO bestuurders van 
het Primair Onderwijs. Deze inschaling is ook vanaf 1 januari 2018 gewoon gecontinueerd. De beide 
leden van het College van Bestuur zijn in 2019 ingeschaald in schaal B4 volgens de CAO bestuurders 
Primair Onderwijs. 

COMMISSIES 
De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld, de Auditcommissie Financiën en 
Bedrijfsvoering, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie Opvang, Onderwijs en Personeel. 
Voor deze commissies zijn reglementen opgesteld, waarin werkzaamheden en bevoegdheden zijn 
opgenomen. 

Auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering  
In deze commissie hebben de heren drs. P.A. Renses, de heer A.J. Groot en drs. R. van Seventer 
zitting. Hun gesprekspartners vanuit de stichting zijn de heer A.J.M. Groot, mevrouw T. Ost en 
mevrouw Y. Leering. Deze commissie houdt zich bezig met financiële vraagstukken en de 
bedrijfsvoering. De Auditcommissie heeft als taak om de Raad van Toezicht te adviseren over 
voornamelijk bedrijfseconomische aspecten, om zo de besluitvorming te optimaliseren. Voor de 
Auditcommissie is een reglement vastgesteld, met daarin een uitgebreide taakomschrijving.  

Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, te weten mevrouw J.M. 
Hendriks en de heer S. Sanders. In het jaar 2019 heeft de Remuneratiecommissie zich beziggehouden 
met de beoordeling van het CvB. Hierbij zijn het functioneren van de voorzitter en de leden van het 
CvB, hun persoonlijke en organisatie doelstellingen en de beoordeling hiervan besproken evenals 
hun toekomstperspectieven.  

Auditcommissie Opvang, Onderwijs en Personeel 
De commissie bestaat uit drie leden, mevrouw P.A.G. Groeneveld, de heer R. Zut en de heer 
dr. H. van der Weijden. Hun gesprekspartners vanuit de stichting zijn de heer J.J.C. Spanbroek en 
mevrouw J.M. de Jong. Deze commissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van 
Opvang, Onderwijs en Personeel. In 2019 is aandacht besteed aan de beoordeling van de Blosse-
kindcentra door de Inspectie van het Onderwijs en de GGD en de werkvermogen scan. Vaste 
onderwerpen zijn werving personeel en gegevens ziekteverzuim. Tevens is er veel aandacht voor de 
cultuur van Blosse die in ontwikkeling is.  

Toezicht & Code goed bestuur primair onderwijs 
De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur 
en de algemene gang van zaken bij Blosse Opvang en Onderwijs. De Raad van Toezicht ziet erop toe 
dat het gevoerde beleid overeenkomt met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de 
continuïteit wordt gewaarborgd. De Raad van Toezicht hanteert de uitgangspunten van de Code 
Goed Bestuur Primair Onderwijs (in 2004 vastgesteld door de werkgroep Code Bestuurlijk Handelen 
Primair Onderwijs). De raad is lid van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen) en heeft zo contact met andere toezichthouders. 
Daarnaast is Blosse Onderwijs lid van de belangenvereniging voor het bijzonder onderwijs Verus en 
van de PO-Raad de koepelorganisatie voor besturen van het Primair Onderwijs.  
Blosse opvang is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.  
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Toelichting Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Onze missie: 
De GMR van Blosse streeft ernaar een goede overlegpartner en herkenbare GMR te zijn voor het 
bevoegd gezag en de achterban door: 

- behouden en ontwikkelen van onze deskundigheid; 
- een grote betrokkenheid bij de organisatie; 
- goede communicatie met de achterban; 
- een positief kritische en proactieve houding; 
- in samenwerking met de CCR en de OR van Blosse opvang een overkoepelende Blosse-raad 

te ontwikkelen; 
- onze kennis op het gebied van medezeggenschap in een kindcentrum met MR'en van Blosse-

locaties te delen. 

Bestuurlijke zaken 
Terugkijkend op het jaar 2019 stond o.a. voor ons de startende samenwerking met de 
ondernemingsraad opvang en de centrale cliëntenraad opvang centraal. 
De GMR wil zijn toetsende rol naar inhoud en vorm zorgvuldig uitoefenen. De GMR maakt hierbij 
gebruik van informatie en advies tijdens de GMR-vergaderingen. Daarom hebben dit jaar 
bijvoorbeeld leden van het College van Bestuur (CvB) en het Kernteam (KT) een deel van de 
vergadering bijgewoond. 
De GMR telt 20 zetels, 10 voor de oudergeleding en 10 voor de personeelsgeleding. We zijn als GMR 
dit jaar geëindigd met 7 personeelsleden en 6 ouders. 
We denken, praten en beslissen mee op hoofdlijnen. Daar ligt meteen onze taak en ons hoofddoel: 
‘ergens tijdig bij zijn’, zodat we in het belang van de organisatie, (kinderen, ouders en personeel) een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het nemen van besluiten. De primaire taak van de GMR is het 
toetsen van voorgenomen beleid, opgesteld door het CvB en conform het GMR-reglement advies 
geven over of al dan niet instemmen met voorgenomen beleidsbesluiten. 

De GMR werkt met een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit drie leden. De leden van het DB worden 
één dag per week gefaciliteerd in uren voor de GMR en werken met een omschreven takenpakket. 
Het DB wordt ondersteund door een belangenhartiger medezeggenschap van het CNVO. Het DB 
heeft maandelijks overleg met het Kernteam (KT). Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen 
schuiven de leden van het KT aan. Ook heeft het DB twee keer per jaar overleg met de voorzitter van 
de Raad van Toezicht. Eén keer per jaar is ook de voorzitter van het CvB bij dit overleg aanwezig. 

Cursus en thema-avonden 
De GMR streeft naar optimalisering van medezeggenschap binnen Blosse. Dit wordt onder andere 
bereikt door het volgen van cursussen. Het DB heeft na een behoeftepeiling bij de MR-en een cursus 
door het CNVO voor geïnteresseerde MR-leden georganiseerd. De cursus bestond uit twee avonden. 
Op de eerste avond kwam de basiskennis wat betreft medezeggenschap aan bod. Op de tweede 
avond werden deelnemers getraind in het beoordelen van beleid. 

MR-contactavond 
De MR-contactavond was dit jaar op locatie en wel op het Radboud kindcentrum. Onderwerp was 
‘Medezeggenschap op een kindcentrum’. 
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Samenstelling en werkwijze van de GMR 
De GMR vergaderingen werden plenair gestart. Een deel van de vergadering gingen we vaak uiteen in 
werkgroepen om de beleidsstukken te bespreken. Besluitvorming vond vaak de vergadering erna 
plaats. GMR-leden konden na aanvang van de vergadering aangeven over welke aangeboden 
beleidsdocumenten zij wilden overleggen met elkaar. Aan de hand van die keuzes werden de 
werkgroepen ter plekke samengesteld. De werkgroepen kwamen tot stemadviezen die werden 
voorgelegd aan de gehele GMR, waarna de GMR over de documenten stemde. Met deze 
voorgenomen besluiten heeft de GMR deze periode ingestemd: de klachtenregeling & 
vertrouwenspersonen, het Treasury statuut, toelage opzet integratie opvang en onderwijs, regeling 
schorsing en verwijdering, aspirant opleidingsschool en inrichting flexpool. 

 

De achtergrond van de OGMR- en PGMR leden (op 27-06-2019) staat opgetekend in onderstaande 
tabel: 

PGMR leden (7 leden) OGMR leden (5 leden) 

Reflector, Heerhugowaard De Paperclip, Heerhugowaard 

De Zeppelin, Heerhugowaard De Zeppelin, Heerhugowaard 
 

Radboud Kindcentrum, Heiloo De Kerkuil, Limmen 

De Zonnewijzer, Heerhugowaard Radboud Kindcentrum, Heiloo 

De Paperclip Heerhugowaard De Boomladder, Heerhugowaard 

Het Klimduin, Groet  

De Zevensprong, Heerhugowaard  

Plus één aspirant-lid vanuit Campus Columbus, Heerhugowaard  
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Toelichting Ondernemingsraad  

Samenstelling 
Het jaar 2019 was voor de OR een jaar met heel veel wisselingen van leden.  
We hebben besloten om met een OR met vijf leden door te gaan tot de verkiezingen in november. 
Wij hebben ervoor gekozen om tijdens de verkiezingen de kiesgroepen te laten vervallen, dit is 
opgenomen in het OR reglement. Eén lid is afgetreden en niet herkiesbaar, de andere leden waren 
herkiesbaar. Op de sluitingsdatum van de kiezingen hebben zich drie nieuwe kandidaten aangemeld. 
Zij traden toe tot de ondernemingsraad, er hoefden geen verkiezingen te worden uitgeschreven. 

Missie van de OR in 2019 
Meer en beter zichtbaar zijn voor de werknemers en verbreden van kennis door intervisie met 
collega’s van andere opvangorganisatie en het volgen van een training met de gehele OR. 
 
Hiervoor hebben we onderstaande acties ingezet: 
 
Bezoeken van een intervisie groep met collega’s van opvangorganisaties uit de regio Noordwest. 
Deze intervisie is onder leiding van een bestuurder van het FNV. 
Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om elkaar te informeren over actuele thema’s in de 
kinderopvang, kennis en kunde uit te wisselen onze ondernemingsraden nog beter te laten 
functioneren. 
Thema’s die behandeld zijn: 
• Communiceren met de achterban  
• Positie flexpoolers in de kinderopvang 
• Taakuren en compensatie-uren 
• Personeelstekort 
• Nieuwe CAO 2020 
• Sociaal Plan 
• WOR; wanneer instemmingsrecht en wanneer adviesrecht? 
• Onderhandelingen 
 
Meer contact met en informeren van de achterban.  
• Lentetour: in mei en juni zijn we op bezoek geweest op de locaties van Blosse. Het doel 
hiervan was om ons als OR zichtbaar te maken voor onze achterban. En inventariseren hoe men het 
werken bij Blosse ervaart. 
• Nieuwsflits: door een nieuwsbrief op het Blosseveld te plaatsen informeren wij onze 
achterban over zaken die actueel zijn. 
 
WOR-training 
Voor de WOR-training uit hebben wij via e-learning al heel veel gelezen over de WOR. Op 22 maart 
hebben wij de WOR-training gevolgd. 
Volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
• WOR 
• Omgang met de achterban 
• Relatie met bestuurder en achterban 
• Taakverdeling 
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Wat gebeurde er allemaal in 2019: 

Overleg OR en directeur 

In 2019 waren er naast de regulieren bijeenkomsten een aantal overleggen met bestuurder Adrie 
Groot. Tijdens deze overleggen worden we geïnformeerd over zaken die op dat moment spelen, de 
samenwerkingsovereenkomst, de fusie met stichting Kinderopvang Harenkarspel en bijvoorbeeld de 
klachtenregeling. Onderwerp van gesprek bij de samenwerkingsovereenkomst was onder andere het 
aantal benodigde uren per jaar. We hebben afgesproken dat we dit per kwartaal zullen evalueren. 
Ook hebben we afgesproken om in verband met het personeelstekort zoveel mogelijk in de 
avonduren te overleggen, hiervoor wordt ORT geschreven. 

Decentraal Georganiseerd Overleg: Jaarlijks overleg met bestuurder, bestuurders bonden,GMR, CCR en 

OR. 

GMR-overleg  

In februari heeft een klein overleg plaatsgevonden met voorzitter en secretaris. Voorstel is om 
volgend schooljaar gezamenlijk overleg te plannen met GMR,CCR en OR. 
In november overleg met GMR, OR, CCR met als doel , elkaar leren kennen en bespreken wat onze 
raakvlakken zijn en te onderzoeken wat we samen kunnen oppakken. Voorafgaand aan dit overleg 
heeft het bestuur een korte uitleg gegeven over het strategisch plan. 

Welke stukkenzijn er tijdens de bijeenkomst van de OR besproken: 

• Welbevinden van de BSO-kinderen 

• Groepshulpen 

• Personeelstekort 

• Bereikbaarheid van managers kinderopvang tijdens opvang uren 

• Harmonisatie peuterspeelzaalleidsters 

• Reorganisatieplan 

• Inzetten van twee contracten onderwijs en opvang 

• Verminderen van aantal contracten voor ouders en verhogen van kosten als doel om meer 
opleidingsmogelijkheden aan leidsters te geven en grotere contracten voor leidsters te 
kunnen geven. 

• Onderzoek van HRM om contact te maken met en -inventariseren en onderzoeken van 
datgene wat kennelijk speelt in of rond het werk 

De OR heeft ingestemd met: 

• Inzetbaarheids/verzuimbeleid  

• Verzuimbeleid; wordt nog verder aangepast, komt nog ter instemming naar OR. 

• Aanpassing van de regeling compensatie-uren  

• Voorstel toelageopzet integratie opvang en onderwijs 

De OR heeft positief advies gegeven voor: 

• Overname peuterspeelzaal Het Puttertje 

• Fusie Stichting Kinderopvang Harenkarspel 

• Overname Babbels locatie Pater Jan Smit 

• Klachtenregeling 

De OR heeft gebruik gemaakt van haar informatierecht voor: 

De meerjarenbegroting  
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Kengetallen Domein Onderwijs 
Onderwijskwaliteit is één van de pijlers binnen Blosse onderwijs. Deze kwaliteit is breder dan alleen 
de opbrengsten van de scholen. De opbrengsten worden bovenschools gemonitord door te kijken 
naar de eindopbrengsten van de scholen. Volgens het inspectiekader moeten scholen in ieder geval 
één keer in de drie jaar voldoende eindopbrengsten halen. Hierbij wordt gekeken naar de 
onderdelen rekenen en taal. Vanaf 2016 moeten scholen hiervoor verplicht één van de beschikbare 
eindtoetsen voor het basisonderwijs gebruiken.  
 
Het aantal scholen wat een voldoende scoort op de eindtoets neemt toe. In 2017 waren dit 20 
scholen, in 2018 was dit aantal gestegen tot 22 en in 2019 hebben maar liefst 23 scholen de 
eindtoets voldoende gemaakt.  
Eén Blosse school heeft twee keer achter elkaar onvoldoende eindopbrengsten gehaald. Met deze 
school heeft een verbetertraject doorlopen en in 2019 is de eindtoets voldoende gemaakt. Er zijn op 
dit moment geen scholen die in de risicozone zitten.  

Tevredenheidsonderzoeken:  
Een belangrijk onderdeel van het kijken naar kwaliteit is het in kaart brengen van de tevredenheid 
onder ouders en leerlingen (van de groepen 6, 7 en 8). Blosse onderwijs gebruikt hiervoor het 
meetinstrument BvPO. Scholen dienen in ieder geval iedere vier jaar dit tevredenheidsonderzoek af 
te nemen op hun eigen school. Het heeft echter de voorkeur om dit iedere twee jaar te doen.  
Voor 2019 zien we het volgende beeld: 

Tevredenheidsonderzoeken 

 2017 2018 2019 

Oudertevredenheid Blosse 8,0 7,6 7,8 

Oudertevredenheid landelijk 7,5 7,5 7,5 

Leerlingtevredenheid Blosse 8,2 8,3 8,3 

Leerlingtevredenheid landelijk 8,1 8,1 8,1 
De gegevens van 2019 zijn op basis van onderzoeken op de volgende scholen: Boomladder, St Barbaraschool, 
St Jan, de Bonte Mol, Balein, Reflector, Zonnewijzer, De Doorbraak en de Paulusschool. 

 
De doelstelling binnen Blosse onderwijs is dat wij in ieder geval het landelijke percentage halen qua 
tevredenheid. We zien dat wij in 2019 bij alle doelgroepen deze doelstelling hebben gehaald en we 
bij het ouders en de kinderen weer boven het landelijke gemiddelde scoren. We hebben ervoor 
gekozen om de tevredenheid van personeel uit deze meting te halen. Dit onderdeel hoort meer bij 
de afdeling HRM.  
We hebben in 2019 de tevredenheidsmeting binnen Blosse opvang voorbereid. Deze meting wordt in 
het eerste half jaar van 2020 uitgevoerd.  

Onderwijskwaliteit en professionele cultuur  
De Inspectie van het Onderwijs geeft in haar jaarverslagen aan dat het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit een meer cyclisch proces dient te worden. Hierbij is het van belang dat de 
betrokkenheid van de teams groter wordt. De leerkracht doet er immers toe. Binnen Blosse nemen 
we de onderwijskwaliteit serieus. Hierbij geven we een overzicht van de activiteiten, die we hebben 
uitgezet binnen onze stichting.  
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De inspectie werkt op dit moment met het Onderzoekskader 2017. De overheid vindt het van belang 

dat besturen zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het onderwijs. In de praktijk werd 

deze verantwoordelijkheid in het verleden vaak bij de inspectie neergelegd.  

De vragen die het bestuur zich afvraagt zijn de volgende: 

• Wordt er goed lesgegeven op de scholen? 

• Voelen de leerlingen zich veilig op de scholen? 

• Leren de leerlingen voldoende (opbrengsten)? 

Blosse had hierop reeds geanticipeerd door middel van de notitie “Kwaliteitszorg binnen Blosse 

Onderwijs”. In deze notitie verschuift het eigenaarschap naar de directeuren en de schoolteams. Het 

bestuur houdt evenwel de vinger aan de pols en zal bijsturen wanneer dit nodig is. In 2019 is deze 

regeling weer op enkele punten aangepast, zodat het nog duidelijker wordt wie waarvoor 

verantwoordelijk is.  

Het toezicht van de inspectie wordt nu ook bestuurlijk georganiseerd. Eén keer in de vier jaar wordt 

een bestuur bezocht door de inspectie. Tijdens dit onderzoek wordt ook een aantal scholen bezocht 

en beoordeeld door de inspectie. Blosse onderwijs staat voor het schooljaar 2020-2021 in de 

planning van de inspectie.  

Onvoldoende eindopbrengsten 
De scholen met onvoldoende eindopbrengsten op de eindtoets worden gemonitord. Samen met een 

deskundige van de Onderwijsbegeleidingsdienst wordt gekeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn 

en worden financiële middelen beschikbaar gesteld om de opbrengsten duurzaam te verbeteren. Dit 

is in het afgelopen jaar met twee scholen gebeurd. Deze interventies zijn succesvol gebleken en de 

scholen hebben een voldoende gehaald bij de eindtoets 2019. Op dit moment zijn er geen scholen in 

de situatie dat ze twee keer achtereenvolgend onvoldoende eindopbrengsten hebben gehaald.  

Zelfevaluatie  
De borging van de kwaliteitszorg gebeurt door middel van de zelfevaluatie. Scholen brengen zelf hun 

eigen kwaliteit in beeld. Tijdens de kwartaalgesprekken tussen de bestuurder en de 

schooldirecteuren is de kwaliteitszorg een vast onderdeel. Alle scholen brengen de planning in beeld 

door middel van het schoolontwikkelingsplan en verantwoorden zich door middel van een 

jaarverslag of via Vensters PO. Alle scholen hebben inmiddels Vensters PO opgestart. Dit hebben wij 

gecommuniceerd met de PO-raad.  

Audit 
Het College van Bestuur heeft de audit één keer per vier jaar verplicht gesteld. De Vaart, de St 
Jozefschool Egmond, de Familieschool, de Radboudschool, de Zeppelin, de St Michaelschool, de 
Pater Jan Smitschool, de Vlindertuin, de Paulusschool, Reflector, het Kleurenorkest en 
De Zonnewijzer zijn in het najaar van 2019 gestart. Zij zullen voor de zomervakantie 2020 hun traject 
hebben afgerond. Een mooi en positief proces. Alle scholen hebben voldaan aan de verplichting om 
minimaal één keer in de vier jaar een audit te doen.  
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Overzicht Audittrajecten Blosse Onderwijs 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Zevensprong 
De Brug 

De Balein 
Columbus 

Willibrordschool 
De Bonte Mol 
Het Klimduin 

St Barbaraschool 

De Boomladder 
Benedictusschool 

De Paperclip 
De Doorbraak 

De Kerkuil 
St Jan 

Lourdesschool 
 

St Jozef Egmond 
St Michaelschool 

Familieschool 
St Radboudschool 

Pater Jan Smitschool 
De Vaart 

Paulusschool 
Zonnewijzer 

Zeppelin 
Reflector 

Vlindertuin 
Kleurenorkest 

 

In het kwaliteitsbeleid van Blosse Onderwijs is vastgelegd dat scholen in ieder geval één keer in 
de vier jaar een audit doorlopen.  

 

Passend Onderwijs 

Doelen 
Ieder kind een passende onderwijsplek bieden, dat is onze kernopdracht, maar wat wij met elkaar 
willen bereiken gaat veel verder. Wij noemen het sterke kinderen, stevige toekomst. Het betekent: 
• Ieder kind leert, is trots op zichzelf en heeft plezier.  
• Ieder kind wordt serieus genomen en voelt zich gehoord.  
• Ieder kind kan zichzelf zijn, geen enkele jongere wordt buitengesloten.  
• Ieder kind heeft een betekenisvolle toekomst, met vrienden, familie, kennissen, een uitdagende 
opleiding en optimale kansen voor een uitdagende baan, een huis en inkomen.  
• Iedere ouder wordt serieus genomen en voelt zich gehoord.  
• Iedere ouder krijgt erkenning voor zijn/haar zorg, inzet en expertise 
We willen binnen de samenwerkingsverbanden het volgende bereiken: 

1. Jongeren en ouders ondersteunen; het verhogen van de betrokkenheid van jongeren en 
ouders. We spreken met hen en niet over hen; 

2. Het versterken van professionals en ons netwerk. Door onder andere bijeenkomsten, een 
academische raad, praktijkgericht onderzoek en door te werken vanuit vertrouwen;  

3. Het bieden van passend onderwijs en passende ondersteuning aan kinderen; 
4. Goede samenwerking met onze partners op alle niveaus met als resultaat 

onderwijszorgarrangementen en doorgaande leer- en ontwikkellijnen;  
5. In harmonie met passende jeugdhulp, zorg, opvoeding en werk/participatie; 
6. Duurzaam netwerk; het versterken van de ontwikkelkracht van scholen. Bijvoorbeeld door 

een ontwikkelagenda per school, zelfevaluaties, lerende netwerken en trainingen. 
Alles wat we doen binnen Passend Onderwijs draagt bij aan de bedoeling om kinderen een passende 
onderwijsplek te bieden. We stellen zo snel mogelijk bij waar nodig en verbeteren continu. Dit doen 
we binnen de leidende principes .Deze staan beschreven in het ondersteuningsplannen van de vier 
Samenwerkingsverbanden waarbinnen Blosse participeert.  



 

JAARVERSLAG 2019  

 

23 

Middelen  
Vanuit de Samenwerkingsverbanden krijgen we middelen. Dit betreft middelen voor: 
Lichte ondersteuning 
Zware ondersteuning en 
Arrangementen. 
In de financiële verantwoording van dit jaarverslag staat hierover meer informatie.  

Samenwerking 
We werken samen in vier samenwerkingsverbanden, Dit zijn: 

- Samenwerkingsverband Noord Kennemerland 
- Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland 
- Samenwerkingsverband IJmond 
- Samenwerkingsverband Waterland 

Verwijzingen SBAO-SO  
In 2019 zijn: 
11 kinderen uitgestroomd richting het Speciaal Basisonderwijs. 
5 kinderen naar het Speciaal Onderwijs gegaan. 

Onderwijsachterstanden 
In 2019 de systematiek van bekostiging van onderwijsachterstanden van het rijk is gewijzigd. De 

gewichtenregeling is komen ter vervallen. De onderwijsachterstandscore is hier voor in de plaats 

gekomen. Deze nieuwe regeling heeft ervoor gezorgd dat er middelen worden ontvangen. Deze 

middelen zijn direct toegekend aan de scholen. Dit wordt hoofdzakelijk ingezet op de personele 

bekostiging.  

 

Opvang 
Binnen de opvang wordt de kwaliteit gemonitord door de GGD in opdracht van de gemeente. We 
willen in de komende jaren gaan werken aan een kwaliteitsbeleid voor onderwijs en opvang. Daar zal 
in 2020 aan gewerkt gaan worden.  
 



 

JAARVERSLAG 2019  

 

24 

Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs 
Het is goed om in beeld te hebben hoe de kinderen van de verschillende Blosse scholen uitstomen 

naar het voortgezet onderwijs.  

Vorm VO 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
aantal percentage Aantal percentage Aantal percentage 

VSO/PRO 
 

9 1 12 1,3 7 1 

VMBO BL 
 

52 5,8 38 4 38 4 

VMBO b/k 
 

38 4,2 42 4,5 26 3 

VMBO KL 
 

123 13,7 151 16,1 78 9 

VMBO GL 
 

9 1 4 0,4 79 9 

VMBO TL 
 

143 16 147 15,7 141 16 

VMBO TL/ 
Havo 

107 12 86 9,2 89 10 

Havo 146 16,3 181 19,3 165 19 

Havo/VWO 
 

80 8,9 100 10,6 97 11 

VWO 
 

188 21 178 19 136 16 

 898 leerlingen 939 leerlingen 856 leerlingen 

 

Wanneer we kijken naar de uitstroom richting VMBO en Havo/VWO zien we de volgende tendens: 

Blosse 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

VMBO 41,8% 46,5% 49 % 

Havo/VWO 58,2% 53,5% 51 % 

Landelijk     

VMBO 44,7% 47% 47% 

Havo/VWO 55,3% 53% 53% 

 

In 2019 is er voor de vierde keer gewerkt met de verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. 

Daarbij bestaat de mogelijkheid om het schooladvies te heroverwegen. Dit kan als de eindtoets een 

hoger advies aangeeft dan het schooladvies van de basisschool. Bij de scholen van Blosse was bij 40% 

van de kinderen sprake van een hogere uitslag bij de eindtoets in vergelijking met het schooladvies. 

Bij 93 kinderen is er vervolgens het advies bijgesteld. Dit is bij 10% van het totaal aantal kinderen.  
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In 2018 kunnen we ook voor het tweede keer kijken hoe de kinderen het doen na drie jaar 

voortgezet onderwijs. De getoonde tabel geeft een overzicht over de doorstroom naar het 

voortgezet onderwijs van de leerlingen onder het bestuur van Blosse.  

Doorstroom naar voortgezet onderwijs en vervolgsucces 
Het bestuur is verplicht om de gegevens van de uitstroom en het vervolgsucces op te nemen in haar 

jaarverslag. 

Deze tabel geeft een overzicht over de doorstroom naar het voortgezet onderwijs van de leerlingen 

onder het bestuur van Blosse.  

Welke adviezen kregen de leerlingen in 2015/2016 en waar kwamen ze in 2018/2019 terecht? 

 

Globale conclusies uit de tabel*: 

- 16,3% krijgt een vwo advies; 14,1% zit na 3 jaar op vwo, 2,2% op de havo 

- 7,7% krijgt een havo/vwo advies; 3,3% zit na 3 jaar op vwo, 4,3% op havo 

- 17% krijgt een havo advies: 4,2% zit op vwo, 11% op havo, 2,8% op tl  

- 9,7% krijgt een vmbo t/havo advies; 4,5% zit op havo, 5,2% op vmbo t  

- 16,5% krijgt een vmbo t advies; 3,7% zit op havo, 12,8% op vmbo t,  

- 4,5% krijgt een vmbo k/t advies; 2,8% zit op het vmbo t, 1,7% zit op het vmbo k 

- 9,5% krijgt een vmbo k advies; 3,6 zit op vmbo t, 5,9% op vmbo k 

- 4,1% krijgt een vmbo k/b advies, 2 % zit op vmbo b en 2,1 % op vmbo k 

- 5,5% krijgt een vmbo b advies; 1,6% zit op het vmbo k, 3,9% zit op het vmbo b 

Dit is het derde jaar dat deze gegevens in beeld zijn gebracht. Het College van Bestuur volgt de 

ontwikkelingen en bespreekt dit tijdens de kwartaalgesprekken met de leidinggevenden. 

* Percentages kleiner dan 1% zijn niet aangegeven, vandaar dat dit een globaal beeld geeft.  
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GGD-inspecties  
In de Wet Kinderopvang is een aantal basiseisen vastgelegd, waaraan kinderopvangorganisaties 
moeten voldoen. De GGD toetst of Blosse opvang aan deze wet voldoet.  
Jaarlijks worden al onze opvanglocaties onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. Elk jaar start 
met een houdergesprek met de GGD waarbij we de inspecties van het afgelopen jaar evalueren, een 
blik werpen op de ontwikkelingen in het komende jaar en op de wetswijzigingen doornemen.  

In 2019 is door de GGD van de 59 locaties bij 7 locaties een advies tot handhaving gegeven. Bij alle 7 
locaties hebben we de geconstateerde tekortkomingen hersteld en zijn er geen sancties door de 
gemeente opgelegd.  

Naast de inspecties hebben wij contact met de GGD over het uitbreiden van locaties. Ook krijgen 
onze oudercommissies jaarlijks een vragenlijst vanuit de GGD om hen van feedback te voorzien 
betreffende onze dienstverlening.  

Pedagogische ondersteuning en advisering 
Het bieden van een gevoel van (emotionele) veiligheid is de belangrijkste pedagogische doelstelling 
voor alle vormen van kinderopvang. Het bieden van veiligheid is een basisvoorwaarde, niet alleen 
omdat het bijdraagt aan het welbevinden van een kind, maar ook omdat een onveilig klimaat het 
realiseren van andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Alleen als een kind zich 
voldoende veilig en geborgen voelt, zal het de omgeving gaan ontdekken. Om deze belangrijke basis 
te waarborgen hanteert Blosse opvang een aantal extra procedures. 

Welbevinden 
Voor het in kaart brengen en evalueren van het welbevinden van de kinderen van de 
kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang, gebruiken we het instrument Werken aan 
Welbevinden. Het instrument Werken aan Welbevinden is gericht op de algemene emotionele 
toestand van kinderen.  

Estafette wordt op de peuter- en verticale groepen afgenomen bij de leeftijd van 2 jaar en 9 
maanden en bij 3 jaar en 9 maanden. Op de VVE-locaties wordt er gewerkt met Kijk! 

Het aantal lagere scores (van Welbevinden en Estafette) is het afgelopen bij de kinderdagverblijven 
en de peutergroepen gedaald. Bij de buitenschoolse opvang is deze licht gestegen met 0,4%.  
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Voor- en vroegschoolse educatie  
In 2019 biedt Blosse opvang op acht peuterspeelzaallocaties Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
Het doel van VVE is het verkleinen van taalachterstand bij de doelgroep en de kansen op een goede 
schoolloopbaan vergoten. 

Locatie 

De Vaart in Heerhugowaard 

De Komeet in Heerhugowaard 

De Paperclip in Heerhugowaard  

De Bonte Mol in Schermerhorn 

Benedictus in Heiloo 

De Kerkuil in Limmen  

Het Klimduin in Groet  

Jozef Kindcentrum in Egmond  

 
Op de VVE locaties wordt met een methode gewerkt om zo goed mogelijk de ontwikkelingsdomeinen 
van de kinderen te stimuleren. Op bijna alle locaties wordt met Uk en Puk gewerkt. Bij De Vaart is 
gekozen om te werken met de methode Piramide wegens een doorgaande leerlijn met de 
basisschool. VVE kinderen worden tweemaal per jaar geobserveerd middels het genormeerde 
volgsysteem Kijk!  

We zijn nog steeds aan het kijken naar de wijziging in het aantal uren VVE wat wij moeten gaan 
aanbieden. Dit gaat omhoog van 10 uur naar 16 uur per week. De gemeentes Heerhugowaard en 
Alkmaar gaan deze wijziging invoeren met ingang van 1 januari 2020. Schagen en de BUCH 
gemeentes doen dit met ingang van 1 augustus 2020. Dit betekent dat wij duidelijkheid hebben en 
weten waar we onze capaciteit moeten gaan uitbreiden. 

Borging vaardigheden 

Om de vaardigheden van de gecertificeerde VVE medewerkers te borgen is een cyclisch 
opleidingsplan. Alle VVE teams hebben in 2019 coaching on the job gehad. Tevens heeft er een 
bijscholingsdag Uk en Puk plaatsgevonden. 

Externe overleggen 

VVE vormt een breder geheel binnen Heerhugowaard dan enkel de VVE peuterspeelzalen. Om het 
aanbod zo goed mogelijk te formuleren en op elkaar aan te laten sluiten vindt minimaal eenmaal per 
kwartaal overleg plaats met de Gemeente, GGD, bibliotheek, Stichting De Blauwe Loper, ’t Puttertje, 
Het Parapluutje en Samenspel (MET). Uit de overleggen komen tevens samenwerkingsprojecten tot 
stand. 
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Samenspel  

Blosse opvang heeft met Samenspel in Heerhugowaard een samenwerkingsverband. De activiteiten 
van Samenspel stimuleren de ontwikkeling van dreumesen en peuters. Tegelijkertijd biedt het ouders 
ondersteuning bij de opvoeding. Samenspel sluit aan bij de activiteiten van de peuterspeelzaal en de 
basisschool.  

Blosse opvang detacheert een pedagogisch medewerker. Hierdoor is er bij Samenspel meer ruimte 
ontstaan voor extra ondersteuning van de deelnemende ouders. Samenspel is voor kinderen tot 2,5 
jaar. Kinderen kunnen daarna doorverwezen worden naar de kinderopvang. Deze kinderen krijgen 
tevens een VVE-indicatie middels het consultatiebureau. De doorstroom tussen Samenspel en 
kinderopvang verloopt goed. 

Wet IKK 
IKK staat voor Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is 
op 1 januari 2019 in werking getreden.  

Het doel van IKK is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De 
kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast. 

In 2019 zijn we gestart met het werken met drie pedagogische beleidsmedewerker en coaches en 
hebben we de wijzigingen in de beroepskracht-kindratio doorgevoerd. Bij het vormgeven van de 
maatregelen zijn de oudercommissies en de Centrale Cliëntenraad betrokken.  

Alle locaties worden bezocht door de pedagogische coaches. Het proces loopt. In de afgelopen 
maanden zijn cursussen gegeven over VVE, de meldcode KM en HG en het werken met baby’s. 

Op alle Blosse-locaties wordt inmiddels voldaan aan alle eisen die de Wet IKK stelt.  
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Klachten 
 
In totaal zijn er 14 meldingen gedaan in 2019. Deze meldingen zijn telefonisch gedaan. 
Twee meldingen van 2019 lopen door in 2020. 

 

Aard van de melding  

1. Arbeidsovereenkomst  1 

2. Werkdruk  1 

3. Seksuele intimidatie  

4. Discriminatie  

5. Pesten (op werkvloer)*  

6. Intimidatie  

7. Agressie en geweld  

8. Integriteit  

9. Overig  

10. Ouder versus organisatie 5 

      Passend Onderwijs  3 

      Pesten leerling 2 

      (Passende) Opvang 2 

  

TOTAAL 14 meldingen 

 

Melding betrekking op Aantal 

Medewerker –Leidinggevende 1 

Medewerker – Afdeling  

Medewerker – Collega(‘s)  

Medewerker – Organisatie  

Medewerker – cliënt   

Ouder- organisatie (Kindcentrum) 12 

Ouder overig 1 

 
Daarnaast zijn er 22 meldingen binnengekomen over de tussentijdse wijzigingen in het opvangpakket 
en tarieven per 1 oktober 2019. Alle meldingen zijn opgelost, het merendeel schriftelijk en 
telefonisch. Met zes klanten heeft een gesprek plaatsgevonden met het CvB.  
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Kengetallen Domein HRM 
Ziekteverzuim 
In 2019 constateren we dat waar in 2018 het verzuim maar bleef stijgen, er voor de zomer van 2018 
een daling van het verzuim is ingezet. De reden van deze daling is deels te verklaren door het 
inzetten op deelherstel. Daarnaast is zichtbaar dat onze professionals en leidinggevenden hun rol 
pakken en steeds vaker waar nodig preventief het gesprek te voeren met hun medewerkers. Zij 
weten daarbij de ondersteuning van de arbodienst en de afdeling HRM te vinden. In de contacten 
met de adviseurs is dit een vast onderdeel van het gesprek; welke medewerkers dreigen uit te vallen, 
welke medewerkers hebben het nu zwaar, waar gaat het nu juist heel goed. 

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie 2019 Blosse onderwijs 
 

 

 

Ten opzichte van het verzuimcijfer in het vierde kwartaal van 2018 zien we een aanzienlijk verschil. 
Destijds was de oorzaak van dit hoge verzuim in het laatste kwartaal een stijging van het aantal 
medische verzuimoorzaken en de combinatie van privé gerelateerde oorzaken die hebben geleid tot 
verzuim.  
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In het afgelopen laatste kwartaal van 2019 hebben we hier in veel mindere mate mee te maken 
gehad. Ook de piek in verzuimmelding ten gevolge van griepklachten bleef aanzienlijk achter. 

Wachtgelden 
In 2019 is dit voor Blosse Onderwijs niet van toepassing 

Beleid beheersing uitgaven inzake uitkering na ontslag & wachtgelden PO 
Het beleid van Blosse is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door 
intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van de 
medewerkers. In situaties waar beëindiging van de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden 
zal in iedere individuele situatie een weloverwogen en gedegen afweging worden gemaakt over de 
hoogte van de ontslaguitkering. 

 
Verzuimpercentage 2019 Blosse opvang 
 

Het verzuim blijft hoog aan het einde van het vierde kwartaal daalt het verzuim licht 

Vooral de lange verzuimdossiers (43 tot 365 dagen) drukken op het verzuim. Een aanpassing van het 

inzetbaarheidsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers is op zijn plaats. Met 

leidinggevenden is gekeken welke bijstelling nodig is en wat dit betekent voor hun eigen rol. In het 

najaar heeft een workshop plaatsgevonden voor alle leidinggevenden van Blosse Opvang, waarin 

naast de wet- en regelgeving aandacht was voor het eigenaarschap en de wijze waarop je als 

leidinggevende hier invloed op kan uitoefenen.      

Onderstaand zie je twee verzuimpercentages. Het vetgedrukte percentage is afkomstig uit 

het  verzuimsysteem van Arbowest (de belastbaarheidsmanager). Omdat slechts 220 van de ca 291 

medewerkers zijn ingevoerd in de belastbaarheidsmanager klopt het verzuimpercentage niet. In de 

regel daaronder is het percentage te vinden waarin dit percentage is gecorrigeerd. 

 

In 2020 wordt de stap gemaakt naar één arbodienst. In het laatste kwartaal van 2019 is al gestart 

met de voorbereidingen daarvoor. In plaats van twee afzonderlijke beleidsdocumenten voor 

inzetbaarheid en verzuim, is in 2020 het inzetbaarheidsbeleid voor alle medewerkers van Blosse 

hetzelfde.  

Werkvermogenscan  
De werkvermogenscan is binnen Blosse in maart 2019 uitgezet onder alle medewerkers werkzaam in 
het PO en daarnaast ook de leidinggevenden van de Kindcentra. Blosse gebruikt het Huis van 
Werkvermogen van Ilmarinen als hulpmiddel om het gesprek met haar medewerkers aan te gaan.  
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Opbouw van de vragenlijst  

In 2017 kwamen er drie belangrijke aandachtsgebieden uit de werkvermogenscan:  

• Gezondheid  

• Persoonlijk leiderschap  

• De zwaarte van het beroep (mede door de administratieve last)  

Om de zwaarte van het beroep op te pakken, is er een werkgroep gestart. Hieruit is Blosse Vitaal 

ingericht. Een programma met concrete tools om de transitie van werkdruk naar werkgeluk vorm te 

geven.  

In de werkvermogenscan zijn de volgende uitgangspunten meegenomen; 

- is cultuur van onze organisatie veranderd? 

- in hoeverre heeft Blosse Vitaal hieraan meegedragen? 

- heeft wantrouwen plaats gemaakt voor optimisme en het gevoel van mogelijkheid?  

Naast vragen over werkvermogen, vergelijkbaar met 2017, zijn in de werkvermogenscan van 2019 de 

volgende onderdelen opgenomen:  

• een motivatievragenlijst  

• vragen over efficiëntie van 

leiderschap  

• de mogelijkheid om feedback te 

geven  

• autonomie, verbinding en 

competentie  

De resultaten -→ 

 

 

In gesprek op de locaties  

De HRM adviseurs zijn in gesprek gegaan op 

de locaties met als doel verduidelijking en 

verdieping van de scan. Dit waren mooie en 

soms confronterende gesprekken. Per locatie 

onderzoekt de directeur met het team wat de 

volgende stap kan zijn.  

Wat valt op:  

• Medewerkers in de flexpool 

(leerkrachten) scoren over de hele 

linie ondergemiddeld.   
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• Directeuren en Managers scoren binnen Blosse over de hele linie bovengemiddeld.  

• Binnen Blosse wordt feedback van leidinggevenden en collega’s vrijwel door iedereen 

positief beoordeeld.   

• Er lijkt winst te behalen door het vergroten van rolduidelijkheid en verbinding.  

• Als we kijken naar de scan, moeten we de komende jaren binnen Blosse focussen op 

verbinding, uitputting en rolduidelijkheid.  

Ingezette acties in 2019  

Flexpool Blosse Herinrichting van de flexpool met als doel de persoon op de juiste plek, rekening 

houden met persoonlijke drijfveren en competenties van de flexleerkrachten. Start nieuwe 

leidinggevende in maart 2019. Voor de zomer enquête onder alle flexpoolers en alle 

leidingggevenden.  

Onderwijs Ondersteunend Personeel Integratie van opvang en onderwijs onder leiding van 

‘kernteam’. De focus ligt op het elkaar leren kennen en er duidelijkheid komt over wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Er ligt een servicebureau jaarplan voor 2020 met daarin de start voor een 

gezamenlijke missie en visie.  

Met alle onderwijsassistenten (ca 60 medewerkers) zijn in 2019 bijeenkomsten gestart waarin kennis 

en ervaring wordt gedeeld. Dit wordt in 2020 voortgezet waarbij ook gekeken wordt naar de 

Inrichting Blosse functiegebouw (rolduidelijkheid).  

Onderwijs Personeel Over de hele linie is verbinding en rolduidelijkheid een aandachtspunt. Naast 

maatwerk op locatie zijn er overstijgende thema’s die samen met het domein HRM worden 

opgepakt. Denk aan het Blosse functiegebouw en de gesprekkencyclus.  
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Blosse Vitaal 
In 2019 is het aanbod van Blosse Vitaal geëvalueerd in 
de werkvermogenscan. Dit heeft geleid tot een 
aanpassing van het aanbod. Denk aan de mogelijkheid 
om belastingvrij te sporten en het inzetten van een 
coach of andere ondersteuning op een studie of 
teamdag. Blosse Academie 
In 2019 is de Blosse Academie daadwerkelijk gestart. 
Er is vanuit HRM een omvangrijk aanbod gekozen voor 
de eerste brochure. In de loop van 2019 bleek dat een 
aantal scholingen niet door konden gaan omdat er te 
weinig deelnemers zich hadden ingeschreven. 
Daarnaast was het inloggen voor velen lastig. 
Inmiddels werken we een jaar met de Academie en 
zijn wij het aanbod voor onderwijs aan het inrichten 
voor 2020. Om te zorgen voor een aanbod dat 
aansluit op de vraag van onze medewerkers, is de 
vraag breed uitgezet. Daarnaast wordt nu gekozen 
voor een kleiner aanbod zodat de scholingen die wij 
aanbieden ook door kunnen gaan. In 2019 is in het 
domein HRM de keuze gemaakt om in 2020 ook 
opvang medewerkers onder te brengen in de Blosse 
Academie. Er komen steeds meer medewerkers die in 
opvang en onderwijs werken en een Blosse Academie 
voor iedereen binnen Blosse wordt in 2020 gerealiseerd.  

Strategisch HRM beleid 
Blosse zet hoog in voor de kwaliteit van haar personeel. Blosse faciliteert in een breed scala van 

interne cursussen, waardoor het personeel zich op meerdere vlakken kan ontwikkelen. Blosse heeft 

intern meerdere projecten: 

- Jong voor oud; bewust leeftijdsbewust beleid 

- Kweekvijver; het opleiden van eigen directeuren 

- Blosse Vitaal: divers aanbod voor het gezond houden van het personeel. 

- Samenwerking met hogescholen: stageplekken en begeleiding aanbieden voor zij- en 

instromers. 

 

Flexpool schooljaar 2019-2020 

Inrichting flexpool 
In 2019 is er besloten om bij de inrichting van de flexpool uit te gaan van het solidariteitsprincipe. Dit 
houdt in dat wanneer er vanwege redenen die vooraf niet voorzien zijn uitval van leerkrachten is, er 
een beroep gedaan wordt op de flexpool. Iedere locatie draagt naar rato een gelijk deel bij. Niet 
iedere locatie neemt evenveel af. Het kan dus zo zijn dat de ene locatie ‘inlevert’ en de andere 
locatie ‘profiteert’.   
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Doel Blosse Flexpool 

• Vervanging bij ziekte van leerkrachten, kortdurend en langdurend. 

• Mogelijkheid bieden om gedurende het schooljaar nieuwe leerkrachten in te laten stromen; 
anticiperen op de vraag die komen gaat. 

Service Blosse Flexpool 

• Als de capaciteit in de Flexpool het toelaat, kan een beroep worden gedaan op de Flexpool 
voor ‘extra inzet’ (studievervanging, ….) Deze inzet wordt bekostigd door de school 
(locatiebegroting). 

Twee groepen leerkrachten 

• Leerkrachten die een vaste of tijdelijke benoeming hebben in de flexpool.  

• Leerkrachten die een oproep of 0-uren overeenkomst hebben en alleen op afroep worden 
ingezet. Dit zijn veelal leerkrachten die alleen op een bepaalde school op plaats willen 
invallen. Zij en/of Blosse willen geen vaste benoeming.  

De instroom van de Flexpool 

• Leerkrachten die bewust kiezen voor de flexpool.  

• Leerkrachten die tijdelijk willen flexen in afwachting van een nieuwe vaste plek op een 
locatie binnen Blosse. 

• Verplichte mobiliteit: leerkrachten die vanwege verminderde inzetbaarheid, verstoorde 
arbeidsrelatie en/of krimp (onvrijwillig) zijn geplaatst zijn in de flexpool (okt 2019 ca 6 FTE). 
Inzetbaarheid van deze mensen is onvoorspelbaar.  

De flexpool is niet voor leerkrachten die vanwege disfunctioneren of ziekte niet inzetbaar zijn.   

Begroting Flexpool 
Uitgangspunt van de begroting Flexpool bovenschools is 36 WTF (afdracht scholen + UWV gelden).  

Uit deze begroting worden flexpoolers en invallers betaald, maar ook de leerkrachten die extra 
worden ingezet als de Flexpool niet kan leveren. 

Evaluatie Flexpool start schooljaar 2019 t/m december 2019  
Uit de analyse kwam naar voren dat scholen heel wisselend omgingen met aanvragen en inzet van 
vervanging. Het is nodig om hier een slag in te maken -> de flexpool (middelen) inzetten zoals 
bedoeld -> een betaalbare effectieve flexpool. 
De vernieuwde inrichting, het bewaken van deze inrichting en de korte lijnen tussen de 
leidinggevende van de flexpool, de directeuren van de scholen en PSA lijkt zijn vruchten af te 
werpen.  
Op de planning staat nog de herinrichting van de reiskostenvergoeding. De verwachting is dat dit 
start volgend schooljaar in werking kan gaan.  

Kwantitatief   
Formele beschikbaarheid start dit schooljaar was WTF 30, daadwerkelijke beschikbaarheid WTF 24,7. 

• WTF 2,8 inzet op niet ingevulde vacatures.  

• WTF 0,5 gedetacheerd.  
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• WTF 0,8 langdurig ziek.  

• WTF 1,2 niet beschikbaar als leerkracht. 

Tot half oktober was er sprake van een relatief lange periode van laag ziekteverzuim op de scholen, 
dit leidde tot een overbezetting van de flexpool. De flexpool heeft in de periode van half oktober tot 
de Kerstvakantie 56 x geen vervanging kunnen inzetten bij ziekte.  

Kwalitatief  
Uit een inventarisatie onder flexpoolers en directeuren begin dit schooljaar bleek dat effectief en 
kwalitatief nog wel een slag gemaakt kan worden: 

1. Flexpool was onvoldoende ingericht op vervanging in de bovenbouw: significant te kort.  
2. Flexpool was onvoldoende ingericht op langdurige vervangingen. Vraag scholen 75%, 

voorkeur flexpoolers slechts 23%. 
3. Digitalisering in de scholen 

• Toegankelijkheid ICT middelen voor flexpoolers 

• Kennis ICT middelen door flexpoolers 
4. Zinvol werk voor flexpoolers buiten de lestijden (flexpoolers en scholen) 
5. Dubbele boekingen (discipline omgang vervangingsmanager scholen) 
6. Startinfo om het dagprogramma van de groep te draaien (scholen) 
7. Effectiviteit en professionaliteit van de flexpoolers 
8. Flexibiliteit van de flexpoolers 
9. De ‘verlofkaart’ 

Aan al deze punten wordt op dit moment gewerkt en de verwachting is dat we einde dit schooljaar 
een flinke kwaliteitsslag hebben gemaakt. Een belangrijk aspect om deze verandering teweeg te 
brengen is zichtbaar maken, bewustwording creëren en ‘het’ oppakken.  

Wat betreft de professionaliteit van flexpoolers kan nog een slag gemaakt worden. Dit zal een 
speerpunt worden voor volgend schooljaar. Dit jaar staat in het teken van zicht krijgen op eigen 
initiatieven van flexpoolers en aanname van flexpoolers met een extra expertise. Volgend schooljaar 
staat ‘leren van elkaar’ centraal. 

  



 

JAARVERSLAG 2019  

 

37 

Toelichting Domein ICT  

Blosse ICT projecten 2019 

AVG 
Ook in 2019 is veel aandacht besteed aan privacy en security. In februari werden alle 

medewerkers in de maand van de privacy, gevraagd 

hun wachtwoord aan te passen. Hiertoe was een 

campagne opgesteld met de metafoor naar de 

tandenborstel, mediawijsheid op de scholen en een 

afsluitende avond voor ouders waarin zij meegenomen werden in het onderwerp.  

Eind 2019 is samen met het bedrijf, The Privacy Factory, het gehele AVG project opnieuw opgepakt. 

70% van het project was al klaar. Het ging vooral om de laatste puntjes op de i. We hebben het 

traject zo opgepakt dat we in vier maanden het project kunnen afronden en dat het resultaat is dat 

alle documentatie weer up to date is en dat alle processen werken in de operatie. Elke maand heeft 

een label gekregen: 

• November de maand van de inventarisatie, mystery guest op de locaties met een 

terugkoppeling en verder werken aan het plan. 

• December de maand van het plan en het afronden van de documenten. 

• Januari de registers en het uitwerken van het plan voor de maand van de Privacy. 

• Februari wederom de maand van de Privacy.  

De maanden november en december zijn succesvol afgerond. We liggen volledig op schema. 

 

Blosse Basis Infrastructuur (BBI) 
In 2019 zijn de volgende BBI projecten afgerond. 

• WiFi vervangen op de Familieschool, Campus Columbus, Servicebureau en de Doorbraak 

(Hoge Ven) dit heeft plaats gevonden in de zomervakantie 2019.  

Ook hebben we in de zomer de Flore naam uit gefaseerd bij de wifi en overzetten op Blosse. 

• Medewerker devices. In 2018 is er een Europese aanbesteding geweest voor de selectie van 

leverancier en devices model. Begin 2019 zijn daadwerkelijk de medewerker devices 

uitgeleverd aan elke onderwijs medewerker.  

• Multifunctionals. Naast de Europese aanbesteding voor de medewerker devices heeft er nog 

een Europese aanbesteding gelopen in 2018. Voor de printer-kopiers (multifunctionals). 

Sharp heeft deze aanbesteding gewonnen. In de maanden februari t/m april zijn 

daadwerkelijk alle multifunctionals vervangen op alle locaties. Totaal zijn er 37 Sharp 

machines geplaatst. Een succesvol traject met een heel groot financieel voordeel. Het 

voordeel qua printprijs loopt tegen de 50% aan en het voordeel voor de machinehuur is 40%. 

En dit alles zonder te hoeven inleveren op de specificaties.  

• Uitfaseren binnen de Office365 en de Google for Education omgeving de namen van de 

leerling omgevingen: Floreplein en Floreklas zijn uit gefaseerd en invoeren Blosseplein 

(Office365 voor de leerlingen) en Blosseklas (leerlingen die werken op een Chromebook).  

• Server de school uit (plus Netwerk reorganisatie). 
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Het uitzetten van de laatste servers uit de oude omgeving. En meteen de laatste stappen in 

de reorganisatie van de bekabelde netwerken op de scholen.  

 

Blosse opvang over op nieuw kind-administratiesysteem 
We zijn gestart om het software-landschap van Blosse Opvang aan te passen van Kocon naar 

Kidsvison. Dit omdat het huidige pakket niet meer voldoet aan de huidige wensen en eisen. 

Hieronder wordt per softwarepakket (oplossing) aangegeven wat de huidige oplossing is (met 

leverancier) en wat de nieuwe oplossing zal worden, wanneer deze live zal gaan. 

Kindadministratie 

Huidig pakket: Kocon (HHB) 

Nieuw pakket: Kidsvision (GAC) 

Live per: 01-01-2020  

In december is de huidige data al overgezet en is er schaduw gedraaid 

Personeelsplanning 

Huidig pakket: Aysist (Ayton) 

Nieuw pakket: Kidsvision (GAC) 

Live per: nog onbekend maar wel in 2020 

Salaris-/Personeelsadministratie 

Huidig pakket: SDB Ayton (Ayton) 

Nieuw pakket: AFAS HRM (AFAS) 

Live per: 01-01-2020 
Aangezien Blosse onderwijs reeds werkt met AFAS HRM als oplossing voor de salaris- en 

personeelsadministratie is ervoor gekozen om deze oplossing ook in te zetten voor Blosse opvang. 

Vanuit de thematiek van de salarisadministratie is het logisch om de invoering ervan gelijk te trekken 

met een kalenderjaar, vandaar dat dit per 01-01-2020 zal geschieden.  

Financiële administratie 

Huidig pakket: Accountview (Visma) 

Nieuw pakket: AFAS Financieel (AFAS) 

Live per: 01-01-2021 
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Kengetallen Financiën en Bedrijfsvoering  

Bezetting Blosse opvang  
 

  Totaal in 2019   

Locaties 27   

Totaal Kinderen 3.286   

      

  
Aantal 

kinderen Aantal opvanguren 

      

Kinderdagverblijven 1.040 719.206 

Buitenschoolse opvang 1.963 552.222 

Peuterspeelzalen 161 45.421 

Gastouderopvang 122   

Totaal 3.286 1.316.849 

  
  

Huisvesting  
De zorgplicht voor onderwijshuisvesting ligt bij de gemeenten waarin Blosse onderwijs scholen heeft. 
De verantwoordelijkheid voor (groot) onderhoud ligt bij het schoolbestuur, tenzij de gemeente 
juridisch eigenaar is van de gebouwen. In dat geval is de gemeente voor verantwoordelijk voor het 
groot onderhoud en sluizen wij de vergoeding Materiele Instandhouding hiervoor één op één door 
naar de gemeente. 
In samenwerking met de gemeente Heerhugowaard vindt een onderzoek plaats naar mogelijke 
doordecentralisatie van het eigendom van de schoolgebouwen. 
 
Het jaar 2019 stond net als 2018 vooral in het teken van de marktontwikkelingen en de toenemende 
focus op duurzaamheid. Veel van deze elementen waren ook van toepassing bij het doorvoeren van 
groot onderhoud en verdere verduurzaming van de Lourdesschool in Westbeemster. 
 
Aldaar zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- Het Frisse scholen concept, mechanische ventilatie, klasse B, is gerealiseerd. 
- Een groot deel van het gebouw is na-geïsoleerd (vloeren en plafonds/daken boven de 

lokalen). 
- De armaturen in de lokalen zijn vervangen door led-armaturen. 
- In de lokalen zijn de vloerbedekking en pantryblokken vervangen en de school is van binnen 

in zijn geheel opnieuw geschilderd. 
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MARKTONTWIKKELING 
De tendens in de markt in 2019 was wederom dat bouwprijzen omhoog bleven schieten en goede 
vakmensen erg schaars zijn. De uitdaging was dan ook om partijen te vinden en projecten binnen de 
financiële kaders en in de vakantieperiodes te realiseren. Uiteindelijk is dat redelijk goed gelukt. 
Nieuwe omvangrijke (onderhouds-/renovatie)projecten zullen nog eerder moeten worden 
voorbereid. En in zekere zin geldt dat ook bij projecten waar capaciteitswijzigingen van de 
elektriciteitsaansluiting benodigd zijn. De doorlooptijd daarvan is nog steeds zes tot negen maanden. 
Het zou fijn zijn als er in 2020 weer wat meer rust in de bouwsector komt en de overheid de 
vergoedingen marktconform gaat indexeren, zodat projecten zowel financieel alsmede 
uitvoeringstechnisch beter haalbaar worden. 
 

DUURZAAMHEID 
Afgelopen jaar hebben wij in totaal 134 zonnepanelen geïnstalleerd bij de Familieschool, St. Michaël, 
De Boomladder en De Vlindertuin. In 2020 zullen dat er naar verwachting nog aanzienlijk meer zijn bij 
andere scholen. In totaal liggen er nu circa 900 zonnepanelen op de daken van onze 
scholen/kindcentra, die gezamenlijk ongeveer 250.000 kWh stroom per jaar opwekken. 
Verder is in diverse ruimten van een vijftal scholen LED verlichting aangebracht en zijn de vloeren 
geïsoleerd bij Lourdes, Kerkuil, Familieschool en Het Kleurenorkest. 
In 2020 staan wederom diverse investeringen op het gebied van duurzaamheid gepland. 
In het najaar van 2019 is voor het in 2020 uit te voeren project ventilatieverbetering en realisatie 
actieve koeling bij de Reflector een subsidie-aanvraag van € 26.600 ingediend en verleend voor het 
plaatsen van zeven stuks warmtepompen (ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie). 
 

INVESTERINGEN FRISSE SCHOLEN EN ONDERWIJS ANDERS ORGANISEREN 
In 2019 zijn op het gebied van ‘frisse scholen’ en ‘onderwijs anders organiseren’ weer diverse 
investeringen gedaan. Bij de Lourdesschool zijn alle lesruimten voorzien van een decentrale 
verwarmings- en ventilatie-unit en de bij Familieschool zijn de laatste twee lokalen ervan voorzien. 
Bij de Benedictus is een tweetal paneelwanden en één hefschuifpui tussen lesruimten aangebracht, 
zodat de lokalen apart en geschakeld aan elkaar gebruikt kunnen worden. Bij de Pater Jan Smit is een 
vijftal hefschuifpuien geplaatst tussen de middenbouwgroepen. Aldaar kunnen zelfs vier om drie 
groepsruimten apart en geschakeld aan elkaar gebruikt worden. In het Radboud Kindcentrum is een 
panelenwand tussen de bovenbouwgroepen geplaatst en bij De Paperclip is een wand in de gang 
geplaatst zodat de bovenbouwgroepen ongestoord van de rest van de groepen kunnen 
samenwerken. 
Voor 2020 zijn vanuit de resterende strategische middelen nog enkele investeringen opgenomen. 
 

MEERJAREN ONDERHOUD- EN INVESTERINGSPLAN EN REGULIERE EXPLOITATIEBEGROTING 
Van de circa 3,6 miljoen euro aan geplande onderhoudsactiviteiten en investeringen in het kader van 
duurzaamheid, frisse scholen en op het gebied van onderwijs anders organiseren, is in totaal 
ongeveer 1,5 miljoen euro uitgegeven/geactiveerd. 
De realisatie van een tweetal grote projecten (Reflector en Familieschool) zijn om verschillende 
redenen wederom één jaar uitgesteld en in 2020 weer in de begroting opgenomen. 
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Qua groot onderhoudsactiviteiten is onder meer een drietal scholen van binnen opnieuw 
geschilderd, is bij een tweetal scholen de toiletvloeren gerenoveerd en is bij de Zonnewijzer het 
omliggende terrein gerenoveerd. 
De gebouwen, installaties en schoolterrein staan er goed bij. We geven als Blosse Onderwijs ook iets 
meer uit aan onderhoud dan de landelijke benchmark aangeeft (circa 9% versus 7,5%). 
Op verzoek van het College van Bestuur is in 2019 in het meerjarenonderhoudsplan een meerjarige 
bezuinigingsactie doorgevoerd van circa € 150.000 per jaar. 
In de reguliere exploitatiebegroting van de afdeling huisvesting bedroegen de werkelijke inkomsten 
€ 4.072.231 en de werkelijke uitgaven € 4.062.121. Een positief resultaat van € 10.110. 
Eind 2018 is door het College van Bestuur voor 2019 een bezuinigingsdoelstelling opgelegd en 
doorgevoerd van € 200.000. Een doelstelling die vooraf niet als heel realistisch werd gezien omdat 
die met name verband houdt met de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud en die alleen in 
meerjarenperspectief is te beïnvloeden. 
De doelstelling is uiteindelijk wel behaald. Dit komt voornamelijk door lagere huurlasten, belastingen 
en heffingen, hogere huurinkomsten, lagere uitgaven aan verbruik gas en elektra en lagere 
afschrijvingslasten. 
 

VANDALISME 
Na het behalen van succesvolle resultaten in voorgaande jaren, zijn in het kader van vandalisme 
preventie in 2019 ook camera’s geïnstalleerd bij De Zonnewijzer in Heerhugowaard. 
Het aantal vandalismegevallen bij de scholen die zijn voorzien van camerabeveiliging is 
geminimaliseerd en dat scheelt voor zowel de medewerkers van de financiële administratie alsmede 
huisvesting binnen Blosse Onderwijs veel arbeidstijd. Wel zijn er eind 2019 op het gebied van de 
privacywetgeving nog enkele aandachtspunten naar voren gekomen die in 2020 zullen worden 
opgepakt.  
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Colofon 
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