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Bestuursverslag  

Voorwoord College van Bestuur 
“Het huidige gevoel van chaos en onbehagen heeft alles te maken met de overgang naar een nieuw 

tijdperk.” Een citaat van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Volgens hem leven we niet in een 

tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Een cruciaal kantelmoment in de 

geschiedenis van de mensheid. Dat geeft ons de vrijheid onze samenleving opnieuw uit te vinden en 

laadt tegelijk een loodzware verantwoordelijkheid op onze schouders. 

Ook het jaar 2021 bracht ons de nodige uitdagingen. Waar we eind 2020 reikhalzend uitkeken naar 

het nieuwe, frisse, veelbelovende jaar 2021, werd die hoopvolle verwachting al voor de jaarwisseling 

keihard afgestraft met opnieuw een lockdown en sluiting van opvang en onderwijs.  

Wisten we toen al wat Rotmans wilde zeggen? “Koppel een hoog doel aan iets heel praktisch. Anders 

is het niet te doen”. We hebben in kleine stapjes, met de middelen en energie die we tot onze 

beschikking hadden, onderwijs op afstand en noodopvang vormgegeven. Het was misschien lang niet 

altijd ideaal, maar het is ons wel gelukt! 

Toen de maatschappij steeds meer van het slot ging, hebben wij ook razendsnel onze ruimte weer 

gepakt. De kindcentra openden weer en in onze organisatie stoomden we op naar onze volgende 

uitdagingen. In september lieten onze leidinggevenden zich inspireren op de Veluwe tijdens de 

Blosse expeditie en we konden later die maand onze deuren weer open zetten voor een succesvolle 

Blosse Beleving waar we geïnteresseerden warm maakten voor ons mooie vak.  

Aan het einde van 2020 namen we als organisatie afscheid van Adrie Groot en gingen Jeroen 

Spanbroek en Jeanette de Jong samen verder in het College van Bestuur. En ook hier volgden de 

ontwikkelingen zich razendsnel op. Jeroen Spanbroek vertrok per 1 augustus 2021 naar een nieuwe 

uitdaging in Amsterdam en op 1 oktober trad Remco Prast aan als nieuwe bestuurder. Hiermee is het 

College van Bestuur weer op volle sterkte. 

Aan de horizon gloren nieuwe ideeën, die weleens het fundament zouden kunnen worden voor een 

nieuwe, betere manier van samenleven. In die zin biedt de coronacrisis een unieke kans om onze 

maatschappij opnieuw vorm te geven. Maar daarvoor moeten we volgens Rotmans nog wel de strijd 

aan met misschien wel onze grootste tegenstander: wijzelf.  

Bij Blosse hebben we het lef om deze strijd aan te gaan. We gaan de uitdaging aan en halen de 

inspiratie van buiten naar binnen. In het Domein Innovatie neemt een afvaardiging van onze 

leidinggevenden elke maand de tijd om kritisch naar onszelf en onze organisatie te kijken. De 

arbeidsmarkt is al jaren krap, we moeten ons onderwijs en onze opvang anders organiseren, anders 

gaat het ons niet lukken. Kunnen we hetzelfde doen met minder mensen? Of kunnen we iets anders 

doen met dezelfde mensen? Vragen waar we onze denkkracht inzetten om antwoorden te vinden.  



   
 

JAARVERSLAG BLOSSE ONDERWIJS 2021  

 

Pagina | 7 

Nu we alweer een eindje op streek zijn in het jaar 2022, kunnen we stellen dat we onze ambities niet 

uit de weg gaan. Op de eerste dag van de lente zijn we begonnen aan onze Blossebrede Expeditie. 

Een zoektocht terug naar de bedoeling van Blosse: kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Wat 

er ook gebeurt, dat is de basis waar we op bouwen en altijd op terug kunnen vallen. 

En daarvoor moet er iets veranderen. Het huidige systeem functioneert niet langer. Het is tijd om op 

zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Stap voor stap: geen revolutie, maar een evolutie. Dat is 

geen gemakkelijke zoektocht. Een verandering in het systeem vraagt om creativiteit en 

innovatiekracht. Met respect voor ieders eigen individuele situatie en mogelijke snelheid om te 

kunnen veranderen. Bovendien ontstaat er vrijwel zeker eerst nog iets meer chaos en onzekerheid, 

voordat we iets van structuur gaan zien. Maar dat is nodig. Immers: we kunnen niet altijd weten wat 

we willen, totdat we zien wat mogelijk is. We gebruiken hiervoor ons eigen kompas. Ons hart, hoofd 

en onze handen zullen ons de wegen wijzen. Want we geloven dat er meerdere wegen zijn die naar 

onze bestemming wijzen. Meerdere wegen die wij samen willen bewandelen. Op weg naar de 

bedoeling, op weg naar weer de echte bijdrage die we willen leveren. Met een systeem dat 

ondersteunt in plaats van vastlegt. We zijn ervan overtuigd dat we mooie antwoorden gaan vinden in 

2022 en de jaren daarna. 

 

Jeanette de Jong en Remco Prast 

Maart 2022 
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Missie en visie  
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Beleid en kernactiviteiten 
 

Blosse biedt opvang en onderwijs van baby tot brugklasser. Met ruim 1.100 medewerkers - verdeeld 

over 28 kindcentra en een servicebureau - richten wij ons vol overgave op onze kerntaak: de 

kinderen het beste uit zichzelf laten halen. Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst, hun rol 

daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de kinderen uit te groeien tot een 

evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij. 

Organisatie 

Wij beschikken over de deskundigheid van 28 kindcentra en versterken elkaar door 

kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Het College van Bestuur ziet er op toe dat de 

kwaliteit hoog blijft. Het servicebureau neemt veel werk uit de handen van de kindcentra, zodat zij 

zich vol overgave kunnen richten op hun kerntaak: ieder kind de mogelijkheid bieden het maximale 

uit zichzelf te halen. 

Blosse onderwijs verzorgt basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar op 28 locaties in de regio 

Heerhugowaard en omstreken.  

Juridische structuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blosse onderwijs en Blosse opvang zijn aparte stichtingen die juridisch ressorteren onder Stichting 

Blosse.  

Stichting Blosse  

Stichting Blosse opvang Stichting Blosse onderwijs 
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College van Bestuur  
 

Als College van Bestuur zien wij het als onze taak om de besturingsfilosofie, de cultuur en de 
strategie van Blosse verder te brengen. Het creëren van groei vanuit vertrouwen heeft onze volledige 
focus. Groei is ook zichtbaar als je kijkt naar de Blosse beloftes die we waarmaken voor de kinderen 
die aan ons toevertrouwd zijn. De ontwikkeling die we in 2021 hebben gerealiseerd lichten we 
hieronder verder toe. 

In het coronajaar 2021 is niet alles gegaan zoals we voor ogen hadden rond de jaarwisseling. Wel 
hebben we doorgepakt en stappen gezet en daar zijn we trots op.  

 

De Blosse belofte 

Onze belangrijkste speerpunten uit het strategisch beleidsplan 
 

Wij verbinden ons aan de essentie van Blosse en werken volgens de kernwaarden 

Onze kernwaarden verwoorden de identiteit van onze organisatie. Zij bepalen het karakter van 
Blosse en geven richting bij keuzes in de beleidsontwikkeling, strategie en activiteiten. Daarnaast 
vormen zij de leidraad voor hoe medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. 
Dankzij onze gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots. 
De belofte voor kinderen die daarbij hoort is: 'Zijn wie je bent en wilt worden, met voor elk kind een 
passend aanbod'. De eigenheid van elk kind tot bloei laten komen door kinderen hun talenten te 
laten ontwikkelen. 

Onze organisatie is gebouwd op onze kernwaarden vertrouwen, groei, vooruitstrevend, 
eigenaarschap, gemeenschapszin en duidelijk. 

Bij elke stap die wij zetten in de ontwikkeling van onze organisatie kijken wij naar onze kernwaarden. 
We handelen in de geest daarvan of we besluiten om het niet te doen omdat het niet bij de 
kernwaarden past.  

Wij werken toe naar een inclusieve, thuisnabije kindontwikkeling 

Wij geloven dat een belangrijke basis voor de kinderen is dat zij kennismaken en opgroeien samen 
met andere kinderen uit de buurt en omgeving. Dat een niet-gesegregeerde maatschappij van start 
gaat in het basisonderwijs. Dat kansengelijkheid gaat om ongelijk behandelen vanuit een 
onvoorwaardelijke acceptatie van kinderen. Laat duidelijk zijn dat (nu) het niet altijd lukt alle 
kinderen op onze locaties een plek te geven of te houden, maar dat we een kritische en 
zelfreflecterende houding inzetten om te ontdekken waarom dit soms niet lukt. 

Wij bieden het beste van opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen 

Op innovatie wijze organiseren we in aansluiting bij onze visie op leren en ontwikkelen, rekening 
houdend met toekomstige personeelstekort en andere ontwikkelingen het beste onderwijs en 
opvang. Innovaties spiegelen we aan de wetenschap.  
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De NPO gelden die tot onze beschikking staan, zetten we in om te komen tot duurzame oplossingen 
voor de huidige uitdagende vraagstukken (zoals het personeelstekort en kansenongelijkheid). 

Wij realiseren kindcentra met ‘eigen gezicht’ herkenbaar in de wijk/dorp 

De ontwikkeling van scholen en kinderopvang naar kindcentra is in 2021, ondanks de coronacrisis, in 
volle vaart doorgegaan. Inmiddels hebben we op veel locaties al een flinke dosis ervaring opgedaan, 
waar we nu van profiteren. Per 1 januari is ook De Boomladder een volwaardig kindcentrum, nu de 
kinderopvang op deze locatie onder regie van Blosse wordt uitgevoerd. In april is hier ook een VE-
aanbod aan toegevoegd. In 2021 is de overname van kinderopvang Babbels, locatie Pater Jan Smit 
goed voorbereid door de projectgroep. Hierdoor was de soepele overgang op 1 januari 2022 een 
succes. Op het gebied van leiderschap zien we dat op de locaties steeds meer een integrale 
aansturing geborgd is. Dit zien we duidelijk terug in de betrokkenheid van leidinggevenden op 
inhoudelijke, locatie-o erstijgende thema’s, zowel in kwalitatie e als in kwantitatie e zin. 

Wij beloven dat Blosse een aantrekkelijke plek is om te werken 

In 2021 is er door de kinderopvangsector actie gevoerd voor een nieuwe en betere CAO. Het College 
van Bestuur heeft de acties om de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Kinderopvang kracht bij 
te zetten, ondersteund. Mooi om te zien hoe de OR zich heeft ingezet voor de informatievoorziening 
van haar achterban. Er zijn ludieke acties geweest en er is in september gestaakt. De communicatie 
hieromtrent tussen bestuur en achterban is steeds constructief geweest, wat maakte dat de collega’s 
zonder angst hun stem konden laten horen in deze.  

Elke maand is een collega geïnterviewd over zijn of haar twinkeling. Mooi om te lezen hoe een ieder 
zich veilig en gewaard voelt binnen Blosse. Daardoor ontstaat er ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. De interviews inspireren anderen om tot actie over te gaan. Er worden handvatten 
aangereikt om eens op een andere locatie te gaan kijken of een cursus of training te volgen in de 
Blosse academie.  

De facilitering van de medewerkers is op orde, met een medewerkersdevice voor alle onderwijs- en 
kantoormedewerkers. Maar ook op het gebied van ontspanning en verbinding is er een aanbod. Zo is 
er in tijdens de lockdown een online quiznight georganiseerd, waar veel teams vanuit de 
verschillende kindcentra aan hebben deelgenomen. Ook is de ‘ommetje-app’ gestimuleerd, waarmee 
er een online competitie ontstond wie de meeste ommetjes maakte. Ook heeft Erik Scherder een 
online lezing gegeven over de werking van ons brein.  

Wij werken samen met (zorg)professionals van buiten het kindcentrum  

Om passend onderwijs en zorg te organiseren in het kindcentrum is het nodig om naar buiten en op 
samenwerking gericht te zijn om het intern anders te organiseren. Wij laten onze stem horen op 
meerdere plekken dat passend onderwijs niet begint bij vier jaar. Ook passende kinderopvang draagt 
bij aan kansengelijkheid. 

Wij werken samen met ouders 

De vorming van de Blosseraad is al een flink eind op streek en zal in 2022 officieel worden 
geïnstalleerd. Hierin zijn ouders vertegenwoordigd waarvan de kinderen de Blosse kindcentra 
bezoeken (opvang én onderwijs). Met hen stippelen we route uit die we met Blosse willen 
bewandelen. Daarnaast zijn zij ook een waardevolle kritische blik op ons gevoerde beleid.  
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Wij zijn eigenaar van ons eigen ontwikkelingsproces 

Met een masterclass van Marcel van Herpen, het aanbod in de Blosse Academie en de leiding op het 
kindcentrum en begeleiding vanuit HRM, stimuleren we onze professionals om zich te ontwikkelen.  

Wij investeren breed in innovaties en gaan met zelfvertrouwen en regie voor een next lef-el in de 

samenleving. Hierover leggen wij verantwoording af 

Onze stuurinformatie is op orde en in lijn met informatiebehoefte. Een dashboard is in ontwikkeling 
waarmee de leidinggevenden op locaties zelf goed (real time) zicht hebben op hun data. De 
leidingge enden kunnen  er olgens de data zelf, of met ondersteuning  an de collega’s  an het 
servicebureau, duiden. Op organisatieniveau is er viermaal per jaar een kwartaalrapportage 
beschikbaar. 

Wij spelen actief in op en zijn in verbinding met ontwikkelingen in de wereld om ons heen 

In 2021 hebben we de start gemaakt in het innovatief organiseren in aansluiting bij visie op leren en 
ontwikkelen, rekening houdend met toekomstige personeelstekort en andere ontwikkelingen. 
Innovaties spiegelen we aan de wetenschap. We leven in een tijdperk van verandering. Nu is het 
moment om te reflecteren op het verleden en onze kerntaak te evolueren naar de toekomst. Want 
als we doorgaan zoals we nu doen, gaat het ons niet lukken. We móeten het anders organiseren. Het 
huidige systeem functioneert niet langer. Het is tijd om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. 
Stap voor stap: geen revolutie, maar een evolutie. Dat is geen gemakkelijke zoektocht. Een 
verandering in het systeem vraagt om creativiteit en innovatiekracht. Een zoektocht die we in 2022 
met elkaar zullen voeren voor een toekomstbestendig Blosse. 

Wij dragen allemaal bij aan het succes van Blosse 

Blosse is ambitieus en stelt heldere en haalbare doelen. We werken hard met elkaar om deze doelen 
te bereiken en de wereld van Blosse steeds een beetje mooier te maken. Daar tegenover staat dat 
we ook zaken niet meer doen. Heel concreet: het actief aanbieden van flexibele opvangcontracten of 
de Blosse Blik vertalen naar een concreet plan van aanpak per domein en locatie. Maar ook de 
hokjesgeest, het denken in termen van opvang of onderwijs, eigen school eerst, hebben we 
losgelaten, net als het terug-vergaderen. Door hier duidelijk over te zijn kunnen we elkaar 
aanspreken op gewenst gedrag. Dit maakt het werken bij Blosse fijn, uitdagend en succesvol. 

Jeanette de Jong en Remco Prast 
College van Bestuur Blosse 
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Besturingsfilosofie 
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Organisatiestructuur Blosse 
Stichting Blosse onderwijs 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 S. Sanders    Lid, auditcommissie Financiën en Bedrijfsvoering 

De heer drs. P.A. Renses   Lid, Remuneratiecommissie 

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

De heer R. F.J.M van de Wal  Lid, auditcommissie Onderwijs, Opvang en Personeel 

Mevrouw. C. Doesburg   Lid tot 1 april 2022 (per 1 juli 2021 niet meer actief) 

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. 
Per januari 2021 hebben de leden Vrielink en Groot afscheid genomen van de Raad van Toezicht en 
zijn de leden Van de Wal en Doesburg toegetreden. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven 
personen.   
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College van Bestuur 
Naam     Functie 

Mevrouw J.M. de Jong    Lid 

De heer J.J.C. Spanbroek   Lid  tot 1 augustus 2021 

De heer R.J.J. Prast   Lid  vanaf 1 september 2021 

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  tot 1 augustus 2021 

Mevrouw M. Krijgsman   Lid  tot 1 augustus 2021 

De heer D. Bulthuis    lid   tot 1 augustus 2021 

     Voorzitter vanaf 1 augustus 2021 

De heer R. Bleiswijk   lid  vanaf 1 augustus 2021 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en teamleden van 
de kindcentra van Blosse Onderwijs. 
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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. 
Ook vindt er vier keer per jaar een kwartaalgesprek op locatie plaats tussen leiding en College van 
Bestuur. 

De cultuurgroep bestaande uit leidinggevenden van opvang en onderwijs is als adviesorgaan gericht 
op de kernwaarden en Blosse-cultuur naar het Kernteam en het College van Bestuur. Dit zijn 
bijeenkomsten waar informatie wordt opgehaald vanuit de locaties en waarin knelpunten die spelen 
op locaties worden gedeeld en besproken. 

 

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. 

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 tevens vindt er regelmatig afstemming plaats met de Ouderraad (OR) van 
de kinderopvanglocatie. 
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Directeur kindcentrum 
Op veel van onze 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 en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.  

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

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. 

Kernteam 
Naam      Functie 

Ottilio Christiaan    hoofd ICT 

Hans van der Hek   hoofd Huisvesting 

Judith Koning     hoofd HRM  

Siebrand Konst     hoofd Kwaliteit 

Rianne van der Vliet    hoofd Financiën en Bedrijfsvoering 

Er wordt gewerkt binnen vijf domeinen op het servicebureau. Dit zijn de domeinen Kwaliteit, 
Bedrijfsvoering, HRM, Huisvesting en ICT. De verantwoordelijken van deze afdeling hebben 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.  

Horizontale dialoog met verbonden partijen 
Blosse onderhoudt de dialoog met de diverse externe stakeholders als gemeenten, 
samenwerkingsverbanden, kinderopvangorganisaties en het voortgezet onderwijs.  

De kindcentra van Blosse zijn gevestigd in vijf gemeenten; Heerhugowaard, Alkmaar, Schagen, 
Waterland en de samenwerkende Buch gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Het 
overleg met de gemeenten is geborgd in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) en het 
LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda).  

Blosse heeft te maken met vier samenwerkingsverbanden: Noord-Kennemerland, IJmond, Waterland 
en Kop van Noord-Holland. In deze verbanden wordt met regelmaat bestuurlijk overlegd.  
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Blosse onderwijs is gelieerd aan Blosse opvang in de Blosse holding. Hierdoor wordt er onder één 
regie gewerkt aan kindontwikkeling voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar die bij ons staan 
ingeschreven.  

Met de Inspectie van het Onderwijs voert het College van Bestuur eenmaal per jaar een bestuurlijk 
gesprek. Verder bezoekt de Inspectie jaarlijks een aantal locaties. Een inhoudelijk verslag hiervan is te 
lezen in het hoofdstuk van het Domein Kwaliteit.  

Ten tijde van de lockdowns heeft het CvB tweewekelijks overleg gevoerd met de gemeenten en 
kinderopvangorganisaties in onze gemeenten over de noodopvang van de kinderen.  

De overleglijnen met personeel en ouders zijn geborgd in de overlegstructuur met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
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Toelichting Raad van Toezicht  
 

Belangrijkste ontwikkelingen 
Binnen het College van Bestuur heeft een wijziging plaatsgevonden. Een van de leden, Jeroen 
Spanbroek, heeft in het voorjaar van 2021 te kennen gegeven dat hij uitzag naar een andere baan. 
Uit de daaropvolgende sollicitatieprocedure is Remco Prast met ingang van 1 september 
aangetreden als lid van het College van Bestuur.  
 
Ook in 2021 heeft binnen het landelijk netwerk, de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) afstemming 
plaatsgevonden over het realiseren van de doelstelling om de verschillende aandachtsgebieden te 
laten stroomlijnen teneinde een rijke leef- en leeromgeving voor kinderen van 0-13 jaar te bereiken. 
Blosse is vertegenwoordigd in het bestuur en het secretariaat wordt gevoerd door Adrie Groot, tot 
1 januari 2021 lid van het College van Bestuur van Blosse.  
 
Daarbij is het College van Bestuur vertegenwoordigd binnen Leve het Onderwijs. Een beweging van 
schoolbestuurders die geloven in een nieuwe, andere manier van besturen. Vanuit kennis en 
expertise delen wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe manier van besturen. Een beweging van 
verschilmakers in het onderwijs die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Leve het Onderwijs past volledig binnen de Blosse strategie. 
 
Binnen Blosse heeft het kernteam zich verder ontwikkeld. De positionering van dit team heeft veel 
aandacht gekregen en waarbij intensief gewerkt is aan het verstevigen van het functiebouwwerk. In 
verschillende projectgroepen werden de meest prominente aandachtsgebieden geagendeerd. De 
prioriteit voor het jaar 2021 lag op het project Innovatie en zal in 2022 worden gecontinueerd. 
 

Taken van de Raad van Toezicht 
Naast de reeds bovenstaande beschreven werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht ook formeel 
de volgende taken: 
o het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het 

strategisch meerjarenplan van de school;  
o het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet;  
o het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend 
orgaan. 

 

Werkgeversrol 
In het jaar 2021 heeft de remuneratiecommissie individuele functioneringsgesprekken gevoerd en 
gesprekken met het volledige College van Bestuur. De verslagen zijn voorgelegd aan de overige leden 
van de Raad van Toezicht.  
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Scholing 
De training in het kader van waarde gedreven toezicht heeft ook in 2021 onder bezielende 
begeleiding van Marianne Luyer plaatsgevonden. De opbrengst van deze scholing is toegepast in 
beleidstukken van de Raad van Toezicht, zoals de toezichtsvisie. Hierin zijn de principes van de Code 
Goed Bestuur opgenomen. 
 
De Raad van Toezicht kijkt terug op een constructief en positief jaar en heeft groot vertrouwen in de 
kwaliteit van het College van Bestuur en alle medewerkers van Blosse. 
 
Johanne Hendriks 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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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. 

Governance Code 
Besturen in het primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van goed onderwijs aan 
alle kinderen. Dat is de maatschappelijke opgave waaraan de sector zijn mandaat ontleent van 
overheid en samenleving. Vanuit deze maatschappelijke opgave ontwikkelt Blosse een visie op 
onderwijs die uitgaat van de behoeften en mogelijkheden van kinderen.  

In 2021 is de toezichtsvisie vastgesteld waarbij een directe koppeling is gelegd naar de principes 
binnen de code goed bestuur. Daarnaast is de discussie opgestart over het zoeken naar de verbinding 
met de focusagenda van het College van Bestuur. Aan de hand daarvan zullen de aandachtsgebieden 
worden geprioriteerd en vertaald naar de diverse beleidsdocumenten.  
De cyclus van vragen waardoor toetsing plaatsvindt op het gelopen proces en bereikte resultaten is 
in ontwikkeling.  

In samenspraak met de GMR-OR-CCR wordt aan de betekenis van de waardegedreven 
medezeggenschap en het waardegedreven toezicht inhoud gegeven.  

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. 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in hoofdlijnen vier taken:  

1. Werkgever: tenslotte is de RvT ook werkgever van het College van Bestuur. 

2. Toezichtfunctie: het toezicht houden op het College van Bestuur en daarmee op het beleid 

en de uitvoering daarvan. Onderdeel daarvan is de bestuurlijke taak om het jaarverslag, de 

jaarrekening en de begroting goed te keuren.  

3. Overlegpartner: het zijn van adviseur en sparringpartner voor het College van Bestuur.  

4. Ambassadeur: het gedachtegoed van Blosse verspreiden. 

De Raad van Toezicht vervult zijn verantwoordelijkheden binnen de kaders van de Governance Code 
De Raad van Toezicht evalueert haar eigen functioneren jaarlijks. 

 

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. 
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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 2021 door de 
bestuurder zorgvuldig en uitvoerig en is vastgelegd in notulen. 

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 o er de risico’s  an 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 2021 werden, in aanwezigheid van het CvB, zeven reguliere vergaderingen van de Raad van 
Toezicht gehouden. Daarnaast zijn er drie vergaderingen met een specifiek thema gehouden. Bij 
twee vergaderingen was het thema waardegericht toezicht en een vergadering over de externe 
organisaties Leve het Onderwijs en Vereniging Netwerk Kindcentra. 

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  ergaderingen  an de Raad  an Toezicht  ormde het bespreken  an de 
voortgangsrapportages van de strategie 2021-2024 van Blosse en de organisatieontwikkeling. Er is 
veel aandacht geweest voor het project kwaliteit, evolutie van de strategie van Blosse en de 
ontwikkeling van waardegericht toezicht. De voorzitter en de leden van de remuneratiecommissie 
hebben met het CvB gesprekken gevoerd over de doelstellingen voor het schooljaar 2020-2021. Deze 
zijn ook geëvalueerd. 

Voorafgaand aan de reguliere RvT-vergadering staat een half uur werkgeversoverleg ingepland. 
Vanuit hun expertise is een paar leden van de RvT sparringpartner geweest voor het College van 
Bestuur. Twee keer is overleg geweest met het DB van de GMR. In de auditcommissies vindt 
inhoudelijke afstemming plaats met het betreffende kernteamleden.  

De Raad van Toezicht werd volledig betrokken bij het (meerjaren-) beleid en nam de Raad van 
Toezicht op verzoek van het College van Bestuur met regelmaat de rol van sparringpartner in. Mede 
door het spiegelen vanuit een andere maatschappelijke expertise werden meerdere invalshoeken 
belicht. 
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De gebruikelijke jaarlijkse rondrit van de Raad van Toezicht waarbij zij enkele kindcentra van Blosse 
bezoeken heeft in het jaar 2021 helaas, door de ontstane situaties omtrent corona, niet plaats 
gevonden. In 2021 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht tweemaal 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 waardegericht toezicht in brede zin van het 
woord. 

De Raad van Toezicht bestaat vanaf januari 2021 uit 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 
Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht 

Naam       Datum aanstelling  
Mevrouw J.M. Hendriks, voorzitter  1-1-2015  01-01-2019 herbenoemd 
De heer drs. R. van Seventer    1-1-2013  1-1-2017 en 1-1-2021 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    
Mevrouw C. Doesburg    1-1-2021 
De heer R.F.J.M. van de Wal   1-1-2021 
 

Honorering Raad van Toezicht  

Wet normering topinkomens 
De leden  an de Raad  an Toezicht ont angen een  ergoeding  an € 6.800 en een 
onkosten ergoeding  an € 500. De  oorzitter ont angt een  ergoeding  an € 9.550 plus een 
onkosten ergoeding  an € 750. De bedragen zijn niet geïndexeerd. 

College van Bestuur 
Naam       Datum aanstelling 
Mevrouw J.M. de Jong    1-10-2011 
De heer J.J.C. Spanbroek    1-1-2018  tot 1 augustus 2021 
De heer R.J.J. Prast    1-9-2021  
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Honorering CvB 
De leden van het College van Bestuur zijn in 2021 ingeschaald in schaal B5.5 volgens de CAO 
bestuurders Primair Onderwijs. 

Nevenfuncties CvB 
Mevrouw J.M. de Jong is bestuurder van het Netwerk Kindcentra en lid van de RvT van het 
samenwerkingsverband IJmond en bestuurslid van het SWV Waterland. Tevens is zij bestuurslid van 
LEJK, Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind. De heer J.J.C. Spanbroek is kerngroeplid van Leve het 
Onderwijs en lid van de deelnemersraad in het samenwerkingsverbanden Noord-Kennemerland en 
toezichthouder in het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Bij de start van het nieuwe 
schooljaar 2021-2022 heeft de heer R.J.J. Prast zijn plaats bij Leve het Onderwijs en bij de 
samenwerkingsverbanden overgenomen.  

Scholing CvB 
Elke twee maanden heeft het CvB een BOT-sessie in de agenda. Reflectie op, planning en realisatie 
van de doelen van het CvB zijn dan onderwerp van gesprek. Mevrouw J.M. de Jong is lid van de 
visitatiecommissie van de PO raad en heeft daar een korte cursus voor gevolgd.  

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 de heer S. Sanders en drs. R. van Seventer zitting. Hun 
gesprekspartners vanuit de stichting zijn de heer R.J.J. Prast (vanaf 1 oktober), de heer J.J.C. 
Spanbroek (tot 1 augustus), mevrouw J.M. de Jong en mevrouw R.A. van der Vliet, mevrouw T. Ost 
en de heer O. Christiaan. 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 P.A. Renses. In het jaar 2021 heeft de Remuneratiecommissie zich 
beziggehouden met de beoordeling van het CvB en het sollicitatieproces ter vervanging van de heer 
J.J.C. Spanbroek. Hierbij zijn het functioneren van de leden van het CvB, hun persoonlijke en 
organisatiedoelstellingen en de beoordeling hiervan besproken evenals hun toekomstperspectieven.  
 

Auditcommissie Opvang, Onderwijs en Personeel 
De commissie bestaat uit twee leden, mevrouw P.A.G. Groeneveld en de heer R.F.J.M. van de Wal. 
Hun gesprekspartners vanuit de stichting zijn mevrouw J.M. de Jong, de heer R.J.J. Prast en de heer 
S.J.C. Konst en mevrouw J. Koning. Deze commissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied 
van Opvang, Onderwijs en Personeel. In 2021 is aandacht besteed aan de beoordeling van de Blosse 
kindcentra door de Inspectie van het Onderwijs en de GGD en de werkvermogensscan. Vaste 
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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. 

Functiescheiding 

Bij Blosse is de functiescheiding georganiseerd volgens het Raad van Toezicht-model of 
Two tier-boardmodel. Het College van Bestuur is belast met de functie bestuur en draagt 
daar ook de bijbehorende bestuurlijke verantwoordelijkheid voor. De raad van toezicht is 
verantwoordelijk voor het interne toezicht. Door gebruikmaking van zijn informatie-, 
advies- en goedkeuringsrechten, alsmede de werkgeversrol, kan de raad van toezicht zijn 
toezichthoudende rol vervullen 
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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 Blosseraad te 

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

locaties te delen. 

Bestuurlijke zaken 
In het jaar 2021 stond onder andere de verdere samenwerking met de ondernemingsraad opvang en 
de centrale cliëntenraad opvang op onze agenda. In 2022 wordt er een traject gestart om te komen 
naar een gezamenlijke raad, vooralsnog met de naam Blosseraad. 
 
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 en het Kernteam 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 5 personeelsleden en 9 ouders. Werving is een doorlopend proces.  
 
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  an 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 twee leden en een ambtelijk secretaris. 
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 van het servicebureau. Afhankelijk van de te 
bespreken onderwerpen schuiven de leden van het KERNTEAM 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. 
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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 lezen van de begroting. 

MR-contactavond 
De MR-contactavond ging dit jaar vanwege de coronacrisis niet door. 

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.  

Afgelopen jaar vonden door de coronapandemie ook veel vergaderingen online plaats. Vragen en 

opmerkingen konden in alle vergaderingen ook tevoren gesteld worden. In de tweede termijn werd 

het antwoord besproken en kon er gestemd worden. 

Met deze voorgenomen besluiten heeft de GMR deze periode ingestemd: GMR reglement, 

bewaartermijn leerlinggegevens, lief en leed Blosse opvang en onderwijs, gesprekkencyclus Blosse, 

functiehuis servicebureau, gebruik zelftesten, aanbesteding arbodienst, uitgangspunten 

begrotingsproces onderwijs 2022, risicomatrix Blosse 2021, klokkenluidersregeling, gedragscode 

Blosse, aanpak RIE, beleid LIO-studenten, meerjarenbegroting. 

De achtergrond van de OGMR- en PGMR leden staat opgetekend in onderstaande tabel: 

PGMR leden (5 leden) OGMR leden (9 leden) 

De Vlindertuin, Heerhugowaard De Paperclip, Heerhugowaard 

Familieschool, Heerhugowaard Campus Columbus, Heerhugowaard  

Radboud Kindcentrum, Heiloo De Kerkuil, Limmen 

Flexpool, Heerhugowaard St. Jan, Waarland 

De Paperclip Heerhugowaard De Bonte Mol, Schermerhorn  

 Zonnewijzer, Heerhugowaard 

 Benedictus, Heiloo 

 Zeppelin, Heerhugowaard 

 De Kiem, Egmond a/d Hoef 
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Domein Onderwijs  
Nationaal Programma Onderwijs 

Alle Blosse scholen hebben in mei-juli 2021 een schoolscan gemaakt. Op basis van deze 
scans hebben de scholen vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Deze plannen zijn 
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad ter instemming. Alle plannen van aanpak 
inclusief de instemming van de medezeggenschapsraden zijn op bestuursniveau 
ingeboekt. 
Wanneer we op bestuursniveau kijken zien we dat de middelen als volgt zijn ingezet in de 
plannen van de scholen: 

Personele kosten:  63%   (waarbij 6,5 % externen die ingehuurd worden PNIL) 
middelen en materialen: 10 % 
scholing en ondersteuning: 12% 
ICT:      5% 
overige zaken:     9% 

De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de teams van de scholen en de ouders zijn 
geïnformeerd over de plannen.  
We hebben ervoor gekozen om alle middelen in te zetten op schoolniveau en er zijn geen 
middelen die bovenschools zijn ingezet.  
De eerste effecten van de inzet van de middelen kunnen we nog niet aangeven. We zien 
dat het inzetten van personeel onder druk komt te staan door corona en uitval van 
personeel daardoor. Over het algemeen geven de scholen gelukkig wel aan dat ze op 
schema liggen bij de uitvoering van de opgestelde NPO plannen.  
 

Kengetallen 
Leerlingen hebben basisvaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en 
om in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Bovendien zijn deze basisvaardigheden nodig 
om kennis te vergaren op alle andere vakgebieden. Daarom is het belangrijk dat de Blosse scholen 
goed zicht hebben op welke resultaten hun leerlingen behalen. Ze kunnen dan tijdig hun onderwijs 
bijsturen als dat nodig is. Zo zorgen zij ervoor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doormaken. 
De Blosse scholen bepalen zelf hoe zij de ontwikkeling van de leerlingen exact in beeld brengen. Dat 
kan bijvoorbeeld met toetsen, observaties en/of andere middelen. Wel zijn scholen sinds het 
schooljaar 2014/2015 verplicht om een eindtoets af te nemen en een leerlingvolgsysteem (LVS) te 
gebruiken. 
Meten alleen is niet voldoende. Door ambitieuze doelen te stellen voor de leerresultaten, kunnen 
scholen ervoor zorgen dat de leerlingen optimaal profiteren van het geboden onderwijs. 
Een hulpmiddel hierbij is het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. 
Dit model is gebaseerd op de referentieniveaus. Bovendien houdt het op een nieuwe manier 
rekening met de leerlingenpopulatie van een school. Daardoor kunnen scholen goed zien hoe zij zich 
verhouden tot vergelijkbare scholen. 
Binnen Blosse kijken we vanaf 2020 ook naar de opbrengsten met de referentieniveaus als basis. In 
onderstaand overzicht wordt duidelijk dat alle scholen voldoende opbrengsten halen. Er is één school 
die qua opbrengsten onder de signaleringsgrens van de inspectie zit. Met de inspectie zijn we in 
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gesprek hoe we hier een kwaliteitstoezicht kunnen inrichten met als doel om de school weer boven 
deze grens te laten komen.  
 

naam school Blosse schoolgewicht 28,71 

schooljaar 2020-2021 

Op basis van de eindtoetsen van 
2018-2019 en 2021  
  

Referentieniveaus eindopbrengsten lezen IF rekenen 1F 
taalverzorging 
1F 

gemiddelde 98,82 92,94 96,47 

norm  85%     

landelijk gemiddelde 96,60%     

Referentieniveaus eindopbrengsten lezen 1S rekenen 1S 
taalverzorging 
1S 

gemiddelde 78,64 49,91 56,75 

norm  50,60%     

landelijk gemiddelde 63,30%     

voor inspectie        

1F 96,07 voldoende onder lg 

1S 61,77 voldoende onder lg  

 

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.  
De Inspectie werkt op dit moment met het Onderzoekskader 2021. 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 stelt 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  an de notitie “Kwaliteitszorg binnen Blosse 
Onderwijs”. In deze notitie  erschuift 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 2021 is het traject waarbij we het kwaliteitsdenken binnen Blosse integraal verder hebben 
uitgebouwd afgerond. Het geplande vierjaarlijkse bezoek van de inspectie aan Blosse Onderwijs is als 
gevolg van de coronacrisis uitgesteld en wordt nu ingepland in het najaar van 2022.  
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Voldoende eindopbrengsten 

Op zijn in 2021 is er één school in de situatie dat ze op basis van de referentieniveaus van de 
eindtoetsen van 2018, 2019 en 2021 onder de signaleringsnorm zijn gezakt. De overige scholen staan 
op voldoende.  

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

Door de coronacrisis zijn de audits in 2021 niet doorgegaan. Wel is een tweetal audits van 2020 
alsnog uitgevoerd. Het betrof hier de audits bij De Vlindertuin en Het Kleurenorkest. Helaas moest de 
geplande audit bij De Kiem worden uitgesteld. Deze vindt nu plaats in april 2022. In 2022 wordt het 
audittraject weer opgestart en kunnen scholen weer intekenen om mee te doen. 
 

Kerndoelen 
Het bestuur heeft in 2021 gecheckt dat alle scholen in hun onderwijsaanbod voldoen aan de 
kerndoelen voor het basisonderwijs.  
 

Internationalisering 
Wij hebben binnen Blosse geen beleid met betrekking tot internationalisering van het onderwijs. In 
het verleden hebben wij veel contacten gehad met de Essential Schools in Amerika en het ligt in de 
bedoeling om dat in de komende jaren weer op te pakken, als de coronapandemie achter ons ligt.  
 

Toegankelijkheid & toelating 
De Blosse scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen. Indien nodig worden er aanpassingen 
gepleegd om de school toegankelijk te maken voor iedere leerling.  
Alle kinderen kunnen worden toegelaten binnen onze scholen. Wel wordt gekeken naar de 
onderwijsbehoefte van een kind. Mocht deze onderwijsbehoefte niet passen binnen het 
ondersteuningsperspectief van de school, dan gaat de school samen met het bestuur op zoek naar 
een passende plek.  
Bij zij-instroom wordt wel gekeken of er nog plekken beschikbaar zijn voor de kinderen. Anders 
wordt verwezen naar een andere school in de buurt. 

 

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.  
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• 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. Kinderen en ouders ondersteunen; het verhogen van de betrokkenheid van kinderen 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.  

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 het schooljaar 2020-2021 zijn: 

• 26 kinderen uitgestroomd richting het speciaal basisonderwijs. 

• 6 kinderen naar het speciaal onderwijs gegaan. 
 

Onderwijsachterstanden 
We werken voor iedere school met een schoolweging. Op basis van deze weging hebben vier Blosse 
scholen recht op extra bekostiging op basis van onderwijsachterstanden. Dit zijn De Paperclip (11DX), 



   
 

JAARVERSLAG BLOSSE ONDERWIJS 2021  

 

Pagina | 34 

De Boomladder (11RG), De Vaart (12SY) en De Zevensprong (12ZL). Deze middelen zijn binnen de 
lumpsum financiering toegekend aan de scholen. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet op de 
personele bekostiging.  

Subsidies  
Jaarlijks worden door de scholen en door het bestuur subsidies aangevraagd. De subsidie ‘Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma's’ voor het opvangen van de onderwijsachterstanden (IOP) liep door in 
2021 en de middelen konden tot 31 december 2021 worden ingezet. In totaal hebben 19 Blosse 
scholen een aanvraag gedaan. De beschikking van het ministerie heeft als kenmerk IOP2-73919-PO. 
We hebben een bedrag ontvangen van € 1.123.300. De inzet van deze middelen wordt verantwoord 
in de financiële paragraaf van dit jaarverslag. In 2022 zullen de scholen een inhoudelijke 
verantwoording aanleveren bij de subsidieverstrekker.  
 

Uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs 

Het is goed om in beeld te hebben hoe de kinderen van de verschillende Blosse scholen uitstromen 
naar het voortgezet onderwijs. Wanneer we kijken naar de uitstroom richting VMBO en Havo/VWO 
zien we het volgende: 

Blosse 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

VMBO 50,5% 52,3% 51% 

Havo/VWO 49,5% 47,7% 49% 

in 2019-2020 was er geen eindtoets en dus ook geen mogelijkheid om het advies naar boven toe bij 
te stellen. Het beeld van 2020-2021 komt overeen met het beeld van 2018-2019 en ook met de 
landelijke verdeling.  

 

Bijgestelde adviezen 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 115 12%   60 6% 

 

We zien dat het kansrijk adviseren zeker effect gehad heeft op de schooladvisering. Het aantal 
bijstellingen is gehalveerd in vergelijking met 2018-2019. In het schooljaar 2019-2020 is er geen 
eindtoets afgenomen en is er dus ook niet bijgesteld op basis van de uitslag van de eindtoets.  

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.  
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We zien dat de schooladviezen een betere voorspelling zijn voor het succes van de kinderen in het 
voortgezet onderwijs dan de eindtoets.  
Van de kinderen die in 2018 van de Blosse scholen richting het voortgezet onderwijs zijn gegaan zit 
61% na drie jaar nog op het geadviseerde niveau, 27% is naar een hoger niveau gegaan en 10% naar 
een lager niveau.  
Wanneer we kijken naar de eindtoets zit 46% na drie jaar nog op hetzelfde niveau, 17% is naar een 
hoger niveau gegaan en 21% is naar een lager niveau gegaan.  

 

Project kwaliteit  
In 2021 is het project kwaliteit afgerond. Binnen Blosse hebben we gewerkt aan een samenhangend 
geheel. Tevens is een overzichtelijk model ontwikkeld, wat het kwaliteitsdenken gevisualiseerd heeft. 
Dit is vastgesteld en het is nu zaak om dit bekend te maken bij alle collega’s (zodat we met elkaar een 
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vergelijkbaar antwoord hebben op de kwaliteitsvraag) waarbij we natuurlijk ruimte bieden voor 
locatie specifieke zaken.  

 

Klachten  

Algemeen  
In deze rapportage brengen wij verslag uit aan het College van Bestuur van Blosse Opvang en Blosse 
Onderwijs van onze werkzaamheden als externe vertrouwenspersonen. Het overzicht van meldingen 
en onze werkzaamheden is op hoofdlijnen weergegeven, tegelijkertijd zijn er op basis van deze 
rapportage specifieke sterke punten en aandachtspunten te benoemen. Op basis hiervan geven wij 
enkele aanbevelingen. Dit verslag is zorgvuldig samengesteld door de vertrouwenspersonen om de 
anonimiteit van de melders te waarborgen.  

 

Rapportage meldingen  
Het afgelopen jaar zijn 25 nieuwe meldingen gedaan. Deze 25 meldingen zijn allen telefonisch 
gestart. Van deze 25 meldingen waren er 3 situaties waarover door meerdere personen melding is 
gedaan. Ze worden in de rapportage als 3 meldingen opgenomen.  
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Toelichting:  
Aantal meldingen tussen haakjes aangegeven: niet de hoofdaanleiding van melding, maar is sprake 
van meerdere onderwerpen waarop gemeld wordt (bijvoorbeeld hoofdonderwerp intimidatie, 
tweede onderwerp discriminatie).  
** Melding(en) waren in eerste instantie afkomstig van individuele medewerkers, die in tweede 
instantie gezamenlijk als groep wilden optrekken in verdere proces.  
*** Hierbij gaat het om medewerkers onderling en/of derden, externe partijen  

Verdeling Blosse Onderwijs en Blosse Opvang  
Blosse onderwijs en Blosse opvang zijn twee verschillende organisaties. Gelet op dit feit wordt in de 
onderstaande tabel een verdeling gemaakt tussen de klachten over de opvang en het onderwijs.  
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Toelichting op jaarverslag 2021  
Het aantal meldingen is toegenomen ten opzichte van het jaar 2020. Dit komt echter ook omdat er 
soms meerdere melders waren ten aanzien van eenzelfde situatie. De aard van de meldingen was 
wisselend. Er is een aantal zware meldingen gedaan waar de CvB bij betrokken is geweest. De 
melding betreffende discriminatie betrof een ouder die zich gediscrimineerd voelde op zijn sociale 
status. Veelal voelden de klagende ouders zich niet gehoord of onvoldoende op de hoogte 
gehouden. Daarnaast waren er verschillende meldingen over passend onderwijs.  
Het is aan te raden om medewerkers op de hoogte te brengen van de werkwijze van de 
vertrouwenspersonen. Aangezien hun primaire doel het de-escaleren van de melding en op 
informele wijze te komen tot een oplossing is, worden klachten bij (onder andere bij de 
Onderwijsinspectie) voorkomen. In de huidige situatie komen we wantrouwen tegen.  
Aanbeveling:  
Op basis van de meldingen is ons dringend advies om ten allen tijde de communicatie naar de ouders 
open en transparant te voeren waarbij er een onpartijdige houding van het betreffende 
schoolbestuur c.q. leerkrachten verwacht mag worden daar waar het gaat om situaties ontstaan 
tussen leerkrachten en ouder of wanneer leerkrachten een rol spelen in situaties die tussen 
leerlingen ontstaan.  
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Domein HRM  
 

Ziekteverzuim  
Het effect van de coronacrisis is net als in 2020 duidelijk zichtbaar in het verzuim. Deze stijging was in 
de opvang extremer dan in het onderwijs. Een verklaring hiervoor is dat het onderwijs de 
mogelijkheid had om onderwijs op afstand te geven. Een pedagogisch medewerker heeft nauwelijks 
mogelijkheden om thuis te werken.  

Na de zomerperiode leek het verzuim een daling ingezet te hebben, dit is in lijn met ‘normale’ jaren 
waarin het  erzuim in de zomerperiode daalt. In ‘normale’ jaren piekt het verzuim in november en 
december, in het coronajaar is het aannemelijk dat de huidige maatschappelijke situatie ten gevolge 
van het coronavirus en de impact daarvan, net als in 2020 van invloed is op (de stijging van) het 
verzuim. 

 

 

Zoals te zien in bovenstaande is de coronapiek duidelijk zichtbaar. In onderstaande staatjes valt op 
dat het verzuim zich concentreert in de middelste leeftijdscategorieën. Wat niet te zien is in de 
overzichten maar wel zichtbaar is in de overzichten per locatie, is dat er net als in voorgaande jaren 
grote verschillen zijn tussen de locaties. De coronacrisis heeft deze verschillen niet weggenomen. Het 
leren van en met elkaar is hierin cruciaal. De inzetbaarheid bespreekbaar maken tussen 
leidinggevenden en op locaties is essentieel om te komen tot een aanpak. Wat gebeurt er op een 
locatie met een laag verzuim en wat gebeurt er op een locatie met een hoog verzuim? Wat ook 
opvalt is dat het verzuim stijgt naarmate een medewerker langer bij Blosse werkt. Dit effect wordt 
ervaringsconcentratie genoemd door de Arbodienst.  
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De arbodienstverlening van de opvang en onderwijs is in september 2021 overgebracht naar 
Perspectief Arbodienst. De verzuimregistratie van opvang en onderwijs blijft in AFAS. De 
rapportagemodule in AFAS is ingericht, maar het proces om een verzuimoverzicht op locatie te 
genereren is te ingewikkeld. We werken eraan om dit simpeler te maken. Naast de AFAS 
verzuimoverzichten ontvangen wij periodiek spiegelanalyses van de arbodienst waarin meer duiding 
en verdieping is te vinden.  
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Jaarcijfers Blosse Onderwijs 
Over het geheel genomen zien we in 2021 dat de coronacrisis effect heeft op het verzuim en veel 

invloed heeft op de veerkracht van werknemers. 

De impact van de mentale druk, de belasting en belastbaarheid van werknemers is groot en raakt uit 

balans. Dit komt mede door het organiseren van de thuissituatie, wat de nodige druk en onzekerheid 

met zich meebrengt. De lockdowns in 2021 (en de onzekerheid hoe lang de strenge 

overheidsmaatregelen van kracht zullen zijn) zijn evenals in 2020 door velen als (mentaal) zwaar 

ervaren. Vrijwel alle leeftijdscategorieën laten een hoger verzuimpercentage zien.  

Er zijn locaties, zowel binnen het onderwijs als bij de opvang, waar langdurige dossiers lopen. Soms 
zijn deze dossiers ook lastig. Het gaat hierbij om dossiers waar het meer gaat over mentale klachten 
en waar het ook raakt aan functioneren. De indruk is wel dat de leidinggevenden de dossiers goed in 
beeld hebben en de Arbodienst en de adviseurs weten te vinden voor advies en ondersteuning. 

Mobiliteit en flexpool 
Zowel binnen het primair onderwijs als bij de kinderopvang hebben wij als organisatie een flexpool 

van leerkrachten en pedagogisch medewerkers opgericht. Deze medewerkers worden daar ingezet 

waar dat noodzakelijk is. Dit zorgt ervoor dat er een zekere mate van flexibiliteit is, waardoor er 

ingespeeld kan worden op de behoeften vanuit de organisatie. Voor medewerkers geeft dit 

mogelijkheden om op verschillende locaties ingezet te worden en zo op meerdere soorten 

onderwijs/opvang ervaring op te doen binnen hun eigen vakgebied. Na de zomer van 2021 was de 

bezetting van de flexpool zowel bij opvang als bij onderwijs minimaal. In het onderwijs wordt 36 WTF 

formatie voor deze flexibele schil vrijgemaakt. Mede vanwege het inzetten van extra formatie vanuit 

de NPO middelen zijn veel flexleerkrachten (en nieuwe aanwas) niet ingestroomd in de flexpool maar 

op de locaties.  

Gesprekken op de locaties  
In 2021 zijn er net als in 2020 vanuit HRM gesprekken gevoerd met de locaties.  

Naast het verkrijgen van inzicht in de formatie voor het schooljaar 2022/2023 en de gevolgen die dit 
heeft voor de verschillende locaties en voor Blosse als werkgever, was er de behoefte om op een 
aantal gebieden meer inzicht te krijgen over hoe men tegen bepaalde projecten aankijkt, om op basis 
daarvan beleidskeuzes te kunnen maken voor de toekomst. 

Daarnaast was de wens om te horen hoe men de dienstverlening vanuit het servicebureau ervaart en 
waar de verbeterpunten liggen om de dienstverlening te kunnen optimaliseren. 

De volgende onderwerpen zijn in de gesprekken aan bod gekomen: 

• Start na de vakantie; 

• Formatie voor komend en volgend schooljaar; 

• Verzuim; 

• Hoe wordt de dienstverlening vanuit het servicebureau ervaren; 

• Hoe verloopt de samenwerking tussen onderwijs en opvang (en de kindcentrumopleiding); 

• Sparren/afstemmen ten aanzien van de lopende projecten. 
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De samenwerking tussen opvang en onderwijs verloopt op veel locaties steeds beter. Dit blijft punt 
van aandacht de komende jaren. Gezamenlijke overlegmomenten zijn op een aantal locaties nog wat 
lastig te organiseren. In de loop van november 2021 kreeg corona meer locaties in hun greep. De 
locaties hadden een plan klaarliggen en zijn goed in verbinding met het team. De communicatie met 
de ondersteunende afdelingen op het servicebureau werd positief ervaren.  

Formatie 

Er zijn een paar locaties waar sprake is van een lichte krimp in het leerlingaantal de komende jaren. 
De verwachting is dat deze locaties de krimp kunnen opvangen met natuurlijk verloop. Er zijn ook 
locaties waar het aantal leerlingen stijgt, maar waar de school beperkte financiële ruimte heeft om te 
kunnen groeien.  

In de opvang is het algehele beeld dat vanwege tekorten/uitval van pedagogisch medewerkers 
groepen moeten sluiten en er weinig ruimte is voor nieuwe kinderen. Duidelijk is dat het niet 
wenselijk is om pedagogisch medewerkers te veel te laten wisselen tussen de locaties en te vragen 
om structureel meer te werken. Dit ter voorkoming van onnodige onrust op de groep en 
overbelasting bij de pedagogisch medewerkers. 

Verzuim 

Binnen het onderwijs en de opvang neemt het aantal langdurige ziektedossiers toe. Bij een deel van 
deze dossiers gaat het over mentale klachten en waar het ook raakt aan functioneren. De indruk is 
wel dat de leidinggevenden de dossiers goed in beeld hebben en de Arbodienst en de adviseurs 
weten te vinden voor advies en ondersteuning. 

Beleid beheersing uitgaven inzake uitkering na ontslag & wachtgelden PO en KO 

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. 

 

Ingezette acties in 2021 

Flexpool Blosse  
De flexpool van zowel opvang als onderwijs stond in 2021 onder druk. Naast het feit dat er vanwege 
corona meer zieke leerkrachten waren, hadden we te maken met professionals met een kwetsbare 
gezondheid die vanwege het besmettingsrisico niet voor de groep konden en/of wilden staan. Het 
was niet altijd mogelijk om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft geleid tot een herijking van de 
flexpool waarbij gekozen wordt voor meer vaste formatie op de locaties waardoor kan worden 
volstaan met een kleinere flexibele schil. Medewerkers kiezen liever voor een groter contract op een 
vaste locatie dan voor een plek in de flexpool.  
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Inrichting van een transferperiode  

In de periode van half maart tot half april 2021 zetten locaties vacatures uit voor het nieuwe 
schooljaar en kunnen collega’s hierop solliciteren. Naast een heldere communicatie naar de 
leidinggevenden van de locaties, is er ook een communicatie naar medewerkers ingezet.  

Functiehuis Blosse 
Het project functiehuis Blosse is in 2021 volledig afgerond. In 2020 is gestart met de functiereeksen 
op de locaties en in 2021 volgden de functiereeksen voor het ondersteunend personeel. De 
projectgroep functiehuis Blosse, bestaande uit leidinggevenden van onderwijs- en opvanglocaties 
heeft met ondersteuning van HRM duidelijke adviezen uitgebracht. Deze zijn vervolgens getoetst in 
de klankbordgroep, bestaande uit een delegatie vanuit de PGMR en OR van Blosse.  

Gesprekkencyclus  
Een projectgroep bestaande uit een brede interne delegatie heeft, ondersteund vanuit HRM, een 
gesprekkencyclus voor Blosse opvang en onderwijs ingericht. De GMR/OR heeft ingestemd met deze 
gesprekkencyclus.

 

Maximaal opleiden  
Jaarlijks zijn er binnen Blosse ca 100 PABO stagiaires en 30 pedagogisch medewerker-stagiaires (de 
voltijdopleidingen). Daarnaast is er een groep van ca 15 pedagogisch medewerkers die de BBL variant 
volgt (werken en leren) en zijn er ca 10 studenten die de (verkorte) deeltijd PABO volgen. In het 
laatste kwartaal van 2021 is de opleiding tot kindcentrum voorbereid. Dit is in company een 
opleiding op niveau 4 niveau die opleidt tot werken in opvang en onderwijs. Er is geen limiet op het 
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aantal studenten afgegeven. De begeleidingscapaciteit binnen Blosse bepaalt hoeveel studenten wij 
kunnen opleiden.  
 

Professionalisering 
Om in ontwikkeling te blijven en om aan de gestelde eisen van het vak te blijven voldoen, vinden wij 

het van belang dat onze medewerkers zich blijvend professionaliseren, zowel binnen het onderwijs 

als binnen de kinderopvang. (Voor onderwijs is dit opgenomen in de Wet Bio.) Hiervoor is voor alle 

medewerkers jaarlijks een budget beschikbaar. Voor het primair onderwijs is dit vastgelegd in de 

CAO, voor de kinderopvang is dit in een Blosse regeling vastgelegd. Om al onze medewerkers in staat 

te stellen zich dicht bij huis te laten scholen, is de Blosse Academie opgericht. Dit is een online 

platform waar we in samenwerking met andere besturen diverse nascholing aanbieden voor 

onderwijs en opvang. Het aanbod wordt jaarlijks samengesteld op basis van de wensen vanuit de 

locaties. Het aanbod wordt op locatie gegeven of online. Van de afgeronde training/opleiding 

ontvangt de medewerker een certificaat voor in zijn of haar bekwaamheidsdossier. 

In 2020 is Blosse Opvang aangesloten bij de Blosse Academie. De academie is in 2021 doorontwikkeld 
maar staat nog niet binnen Blosse. Met name bij Blosse onderwijs weten medewerkers onze 
onvoldoende te vinden en zien hier nog niet altijd de meerwaarde van in. Uiteraard worden in de 
academie waar mogelijk, trainingen online aangeboden.  
 
Een plek waar al onze professionals informatie vinden over leren en ontwikkelen vinden wij van groot 
belang binnen Blosse. Blosse heeft ervoor gekozen om niet aan te sluiten bij het landelijke register 
voor leerkrachten en moet dit dus binnen de eigen organisatie borgen.  
 

Strategisch HRM beleid 
Hoewel onderwijs en opvang twee verschillende cao's hebben, vinden wij het belangrijk om vanuit 

één Blosse organisatie visie ons personeelsbeleid vorm te geven. Waar kan maken we geen 

onderscheid in onderwijs en opvang, maar streven we er naar dat alle medewerkers zich op dezelfde 

wijze verbonden voelen met (de kernwaarden van) Blosse: 

Vertrouwen: Wij vertrouwen erop dat iedereen die bij Blosse werkt, zijn/haar taken met de beste 
intenties uitvoert. 
Groei: Medewerkers krijgen de ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van ieders talent.  
Vooruitstrevend: Wij anticiperen op veranderingen in de maatschappij en zijn op zoek naar 
vernieuwing die ons helpt de kinderen voor te bereiden op onze complexe maatschappij. 
Eigenaarschap: Teamleden voelen vrijheid en vertrouwen om initiatieven te nemen, 
verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen bereiken.  
Gemeenschapszin: Medewerkers werken samen, in verbondenheid. 
Duidelijk: We zijn duidelijk over wat, waarom en hoe we dingen doen. We zorgen voor duidelijkheid 
in processen, rollen en functies. We komen afspraken na en geven het goede voorbeeld. 
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Huis van Werkvermogen 
Naast de Blosse kernwaarden, hechten wij  eel waarde aan het “Huis van werkvermogen”. Vanuit 

goed werkgeverschap willen we graag het werkvermogen van onze medewerkers positief 

beïnvloeden. Het grootste deel van onze tijd en energie besteden we aan werk. Je werk goed kunnen 

doen, de bevlogenheid en de behoefte om mee te willen doen, bepalen in grote mate de energie bij 

medewerkers voor duurzame inzetbaarheid en levensgeluk. 

 
Als we in staat zijn het werkvermogen van onze medewerkers positief te beïnvloeden, zal er sprake 
zijn van laag verzuim en daarmee duurzame inzetbaarheid. De gesprekkencyclus speelt hierin een 
belangrijke rol; het biedt ruimte om met medewerkers in gesprek te gaan over de verschillende 
verdiepingen van het Huis van Werkvermogen. Het Huis van werkvermogen beschrijft welke 
elementen (lees: verdiepingen) invloed hebben op dit werkvermogen. De basis van het huis is 
gezondheid. De eerste verdieping staat voor de competenties van de medewerker, de tweede 
verdieping voor de normen en waarden van de medewerker en de derde verdieping symboliseert het 
contact met de externe omgeving. 
Soms blijkt in de gesprekken dat er stagnaties zijn op één of meerdere verdiepingen. Samen met de 

medewerker kijken we wat nodig is. Gaat het om competenties, dan kan er meer scholing nodig zijn 

of kan hulp van één van de Blosse coaches een oplossing zijn. Gaat het om de verdieping gezondheid, 

dan kan de werknemer met de bedrijfsarts of de werkvermogenspecialist in gesprek. Daarnaast kan 

de afdeling HRM een rol spelen als het gaat om bijvoorbeeld mobiliteit of het functioneren van een 

werknemer. Samen zoeken we naar de beste oplossing. 
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CAO en competenties  
Zoals eerder genoemd hanteren wij de CAO Kinderopvang en de CAO Primair Onderwijs. Naast wet- 

en regelgeving wordt in de Cao's benoemd aan welke competenties een pedagogisch medewerker of 

een leerkracht in het basisonderwijs moet voldoen. 

Deze en ook de competenties voor alle andere medewerkers van Blosse staan beschreven in de 

functiereeksen van het functiegebouw of functiehuis, die te vinden is op het Blosseveld. 

Verantwoording werkdrukmiddelen 2021 
De werkdrukmiddelen worden binnen Blosse Onderwijs aangevraagd, ingezet en verantwoord 

conform de procesbeschrij ing “ erantwoording werkdrukmiddelen”. Het proces binnen Blosse 

Onderwijs is opgezet conform het verantwoordingsdocument van de PO-raad. 

Dit houdt op hoofdlijnen in dat de schooldirectie met het team tot een gezamenlijk besluit komt tot 

de inzet van het jaarlijkse werkdrukmiddelen budget. Het bestedingsplan wordt vervolgens 

voorgelegd aan de personeelsgeleding van de MR ter goedkeuring, waarna het ingediend wordt bij 

het bestuur. Aan het einde van ieder schooljaar wordt de inzet van de werkdrukmiddelen 

geëvalueerd. 

De werkdrukmiddelen 2021 zijn als volgt ingezet: 

Niet financiële maatregelen tegen de werkdruk: 

Eventuele niet financiële maatregelen tegen de werkdruk worden op schoolniveau getroffen.  
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Domein ICT  
Blosse ICT projecten 2021 
Nieuwe website voor Blosse 

In 2021 zijn we gestart met het proces om een leverancier te kiezen voor bouw van een nieuwe 

Blosse website. Er was grote behoefte aan een site die past bij het Blosse van 2021 en verder. Uit een 

mooi proces is de Reclamefabriek gekozen als de leverancier die dit project heeft opgepakt. Onder 

leiding van Sandra de Nijs is als projectleider heeft de projectgroep samen met de Reclamefabriek 

twee mooie nieuwe websites gebouwd voor Blosse. www.blosse.nl met informatie voor (nieuwe) 

ouders over Blosse en een site www.werkenbijblosse.nl met onze actuele vacatures en alle 

informatie over het werken bij Blosse. Op 31 januari 2022 zijn de nieuwe websites live gegaan. 

 

Dienstverlening nieuwe Arbodienst gekoppeld aan AFAS  

Medio 2021 zijn we gestart met de koppeling van de nieuwe Arbodienst aan AFAS. Jeroen Rozenbeek 

heeft dit als nieuwe AFAS applicatiebeheerder meteen als een project opgepakt. De koppeling is een 

feit en het project is succesvol afgerond en overgedragen aan de afdeling HRM.  

 

Blosse Basis Infrastructuur 
Wifi upgrade project 

Op verschillende locaties van Blosse is de BBI geüpgraded. De Wifi en de netwerkswitches zijn 
vervangen. Het gaat om de volgende locaties:  
De Paperclip, De Kiem, Radboud, De Bonte Mol, De Zonnewijzer, De Hoge Ven, De Zeppelin, De 
Vlindertuin en de Familieschool. 
Dit is uitgevoerd in de zomervakantie van 2021. Na de zomer was alles meteen up and running. Voor 
onderwijs is er door te werken in de zomervakantie geen downtime geweest.  

 

Medewerkerdevices 

Voor Blosse moet ICT-

ondersteuning zijn als water uit 

de kraan. Dit kun je alleen 

creëren als je goed weet wat de 

huidige status is. Voor Blosse 

onderwijs hebben we niets 

hoeven aanpassen in de 

infrastructuur. Natuurlijk wel de 

upgrade van de bestaande 

locaties zoals hierboven is 

beschreven. We zijn wel gestart 

met een enquête onder 

medewerker over de evaluatie 

van de medewerkdevices. 690 

medewerkers werken nu met een Blosse medewerkerdevice.  

http://www.blosse.nl/
http://www.werkenbijblosse.nl/
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Reacties uit de evaluatie medewerker devices 

• 100% tevredenheid over het concept. Dus doorgaan! 

• 10 medewerker niet tevreden over het device. Zij werken met een dynabook (geen touch) in 

plaats van HP probook 430 

• 71,5% ervaart werkdrukverlaging door de devices 

• 87,5% wil graag een vergelijkbaar devices (13 inch en onder de 1,5 kg) 

• 60% wil graag een vingerscan om in te loggen 

• 90% wil wel weer een touchscreen 

• 79% zou de oude laptop willen overnemen voor 75 euro 

 

Conclusie van de evaluatie 

• We hebben een akkoord om door te gaan van het Domein ICT 

• Medewerkerdevices wordt een onderdeel van de BBI (Blosse Basis Infrastructuur/onderwijs) 

• ICT investeert en de locaties betalen een vast bedrag per jaar op basis van leerlingaantal 

• We maken een nieuw overzicht van de kosten per school 

• We gaan een mini competitie starten voor de devices voor de komende drie jaar. 

• De devices worden opgekocht door een opkoper. 

 

In 2022 worden bovenstaande acties uitgevoerd zoals beschreven. 

 

Nieuwe laptops  oor een deel  an de collega’s op het ser icebureau en  oor de administratie e 

krachten op de locaties. De laptops van Blosse worden afgeschreven in drie jaar. De administratieve 

krachten die werken op de locaties vallen onder de afdeling FA van het servicebureau. Het uitrollen 

van de nieuwe laptops voor de administratieve krachten en voor de medewerkers op het 

servicebureau is erg soepel verlopen.  
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Domein Huisvesting  
 

Algemeen 
Het jaar 2021 kenmerkte zich vooral door de aanhoudende Covid-19 pandemie en de voor de 
afdeling Huisvesting hiermee gepaard gaande prijs- en levertijd ontwikkelingen in de bouw, het 
technisch onderhoud en energie. Ondanks dit is er ook verder gewerkt aan de doorgaande 
duurzaamheidsopgave ter vermindering van de CO2 uitstoot, zoals het verbeteren van de 
klimaatinstallatie in combinatie zonnepanelen, het uitvoeren van na-isolatie of het toepassen van 
Ledverlichting.  
 
Daarnaast heeft het huisvestingsteam te maken gehad met capaciteitsuitdagingen om aan gestaag 
toenemende vraag te kunnen voldoen. Het aantrekken van een interim Hoofd Huisvesting heeft de 
werkdruk op de afdeling enigszins kunnen verlichten maar dit was geen structurele oplossing. 
Daarom is in 2021 ook een vast nieuw hoofd Huisvesting aangetrokken (wat uiteindelijk een half jaar 
langer heeft geduurd dan verwacht, waardoor de interim ook langer is ingezet) en een voorzichtige 
start gemaakt met een analyse op de verdeling van werkzaamheden en functie-inhoud. Deze 
herstructurering is noodzakelijk om in de komende jaren binnen de beschikbare capaciteit die 
kwaliteit te kunnen blijven bieden waar Blosse, rijksoverheid, gemeentes en markt om vragen en 
mee te kunnen bewegen in de ontwikkelingen hierin. 
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat 2021 in de basis een financieel succesvol jaar is geweest voor de 
afdeling Huisvesting, waarbij de eerder opgelegde taakstelling én stijging in energiekosten binnen het 
gestelde budget zijn opgevangen, maar de onverwachte additionele kosten in relatie tot het Hoofd 
Huisvesting uiteindelijk tot een negatief resultaat van 62k hebben geleid. 
 
 

Marktontwikkeling 

Bouwprijzen en levertijden 
De tendens in de markt van 2021 was wederom dat bouwprijzen omhoog bleven schieten. De 
uitdaging is dan ook om partijen te vinden en projecten binnen de financiële kaders, COVID-19 proof 
en in de vakantieperiodes te realiseren. Ook worden er momenteel veelal dagprijzen afgegeven en 
dus geen prijzen meer tot einde werk. Bij nieuwbouwprojecten liggen de prijzen momenteel rond de 
€ 3.000 per m2 BVO en schiet de norm ergoeding  an circa € 2.650 per m2 BVO flink tekort. De 
verwachting is dat de marktprijzen in 2022 alleen maar meer zullen oplopen en aannemers en zelfs 
installateurs zonder substantiële rekenvergoeding niet meer willen rekenen voor projecten. Nieuwe 
omvangrijke (onderhouds-/renovatie en nieuwbouw)projecten zullen nog eerder moeten worden 
opgepakt c.q. voorbereid gezien de lange levertijden van materialen en apparatuur. 
 

Elektriciteitsaansluitingen  
In 2021 zien we dat de doorlooptijd van grootverbruiksaansluitingen tot één tot anderhalf jaar is 
toegenomen en als ook de kabels naar onderstations vervangen dienen te worden, dit oploopt naar 
anderhalf tot twee jaar. Er zijn zelfs al gebieden waar grootverbruikaansluitingen bijna al niet meer 
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mogelijk zijn. Ook worden er steeds vaker capaciteitsbeperkingen opgelegd en dan vooral in relatie 
tot teruglevering. Dat maakt het plaatsen van zonnepanelen minder rendabel.  
 

Investeringen 

A Herkomst van middelen 

Blosse 

Wanneer Blosse juridisch eigenaar is van een schoolgebouw (in 80% is dit het geval), is de stichting 
zelf verantwoordelijk voor het doen van investeringen. Voor de investeringen in de klimaatsystemen 
van scholen is ook in 2021 (met uitloop van één project naar 2022) voor de laatste keer gebruik 
gemaakt van de strategische reserve van Blosse. Met het opraken van deze reserve zal in de 
komende jaren in samenwerking met de scholen gezocht moeten worden naar financiële middelen 
om ook bij de resterende scholen deze investeringen mogelijk te maken. 
 

Gemeentes 

Gemeentes dragen, wanneer het past in de visie en inhoud van hun IHP, ook bij in de genoemde 
investeringen, maar het verschilt per gemeente of en zo ja hoeveel deze bijdrage is. Dit geldt ook 
voor renovaties en (ver-)nieuwbouw van scholen. De gemeente Castricum heeft bijvoorbeeld niet 
mee geïnvesteerd in verduurzaming van het Kleurenorkest in 2021. De gemeente Dijk en Waard 
daarentegen is wel bereid geweest het normbedrag voor een de aanbesteding nieuwbouw van de 
Nieuwe Draai in Heerhugowaard aan te passen aan de actuele marktprijzen. 
 

Rijk 

Vanuit het rijk worden sinds jaar en dag normbedragen aangehouden voor de materiële 
instandhouding (M.I.) en het bouwen en sinds kort ook het renoveren van een schoolgebouw. Gezien 
de genoemde ontwikkelingen blijken de normbedragen structureel niet toereikend in de markt. In de 
praktijk en (dus al voor 2021 en zeker voor de jaren erna) betekent dit dat steeds meer gevraagd 
wordt van gemeentes om hierin bij te dragen en het investeren in een goede relatie tussen 
gemeente en Blosse steeds belangrijker wordt.  
 
 

B Bestedingen: nieuwbouw/renovatie 

De Nieuwe Draai 

In 2021 is gestart met de  oorbereidingen  oor de aanbesteding  an een nieuw schoolgebouw (‘de 
Nieuw Draai’)  oor de nieuwe wijk de Draai in Heerhugowaard. Door de zeer beperkte bouwtijd en 
de onzekere verwachting in leerlingprognose is gekozen voor modulair en gefaseerd bouwen. In 2021 
zijn hiervoor drie partijen geselecteerd en is de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de 
gemeente Dijk en Waard vastgesteld. In 2022 zal de aanbesteding worden afgerond. 
 

Sint Michaëlschool 

Iedere vier jaar stellen gemeentes hun IHP op. Voor 2021 zijn dit Purmerend en Alkmaar geweest. Bij 
deze laatste gemeente zijn hierin ook ambities opgenomen in relatie tot duurzaamheid en 
binnenklimaat voor diverse schoolgebouwen in hun gemeente. Eén daarvan is de Sint Michaëlschool 
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in Zuidschermer: voor de revitalisatie voor een bedrag gereserveerd van 580k. Met dit bedrag kan 
naar verwachting in 2023 deze revitalisatie worden uitgevoerd.  
 

St Jan 

Voor de St Jan in Waarland is 2021 gebruikt om te komen tot een besluit voor nieuwbouw dan wel 
renovatie. Op basis hiervan zal begin 2022 een voorbereidingskrediet bij de Gemeente Schagen 
worden aangevraagd voor renovatie. 
 

C Bestedingen: duurzaamheid / ventilatie / binnenklimaat 

Zonnepanelen  

Afgelopen jaar heeft Blosse in totaal 172 zonnepanelen bij Benedictus, Vlindertuin en Reflector 
aangebracht. In totaal liggen er nu circa 1.330 zonnepanelen op de daken van onze locaties, die 
gezamenlijk ongeveer 370.000 kWh stroom per jaar opwekken. Dit komt overeen met een besparing 
 an circa € 80.000 per jaar.  
 

LED verlichtingsarmaturen  

Bij diverse scholen zijn op kleine schaal led-verlichtingsarmaturen aangebracht. Bij De Boomladder 
en De Kiem zijn de oude Cenvax-regelingen vervangen door nieuwe CV-regeltechniek van Hero 
Balancer en bij de Kerkuil is een eerste aanzet gedaan om het cv-systeem opnieuw hydraulisch in te 
regelen.  
 

Na-isolatie 

Bij de Familieschool en De Kerkuil zijn gedeeltes van de dakkappen van binnenuit geïsoleerd. Bij de 
Zevensprong is de vloer van het oudbouwdeel vanuit de kruipruimte geïsoleerd en bij Het 
Kleurenorkest zijn zowel de dakkappen van binnenuit geïsoleerd alsmede enkele platte daken van de 
binnen- of buitenzijde na-geïsoleerd.  
 

Frisse Scholen B 

Mede dankzij de SUVIS-subsidie van 150k, is bij Het Kleurenorkest in Limmen door Blosse 373k (in 
2021 323k, geen bijdrage gemeente) geïnvesteerd in ventilatie en binnenklimaat om aan de Frisse 
Scholen B norm te voldoen. 
 

D Bestedingen: overige investeringen 
 

Bedrijfsbussen 

Naast de genoemde en gerealiseerde investeringen op het gebied van duurzaamheid, is ook 
geïnvesteerd in de vervanging van een nieuwe bus voor de onderhoudsdienst. Het wagenpark is nu 
up-to-date en in komende drie jaar worden op dat gebied geen investeringen meer verwacht.  
 

Vandalismebestrijding 

Na het behalen van succesvolle resultaten in voorgaande jaren, zijn in het kader van vandalisme 
pre entie in 2021 camera’s geïnstalleerd bij de Ze ensprong in Heerhugowaard, inclusief 
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aanduidingen op de hekwerken. Het aantal vandalismegevallen bij de scholen die voorzien zijn van 
camerabeveiliging is hiermee geminimaliseerd. 
 

Meerjaren onderhoud 
De gebouwen, installaties en schoolterrein staan er nog steeds goed bij doordat het cyclisch 
onderhoud gestructureerd wordt uitgevoerd. Van de circa 1,25 miljoen euro aan geplande groot 
onderhoudsactiviteiten is in totaal ongeveer 825k euro uitgegeven/geactiveerd. Qua groot 
onderhoudsactiviteiten zijn de volgende grotere projecten noemenswaardig: 

• Plafonds en lichtarmaturen (Het Kleurenorkest). 

• Groot binnen schilderwerk (De Brug). 

• Groot buiten schilderwerk (Familieschool en Benedictus). 

• Brand- en inbraakinstallatie (St. Radboud en Het Kleurenorkest). 

• Stormvaste buitenzonwering (Campus Columbus). 

• Vloerafwerkingen, vervangen poorten en hekwerken, verversing zandbakzand en reiniging 
gevelbetimmeringen en boeidelen (diverse scholen). 

 
Het volgende groot onderhoud is uitgesteld: 

• Sint Michaëlschool vanwege de verwachte revitalisatie in 2023/2024. 

• De Zevensprong vanwege werkzaamheden in relatie tot de aangevraagde SUVIS subsidie.  
 

Exploitatiebegroting 
In de reguliere exploitatiebegroting van de afdeling Huisvesting bedroegen de werkelijke inkomsten 
€ 4.659.508 en de werkelijke uitga en € 4.722.206. Het uiteindelijke negatieve exploitatieresultaat 
 an € -62.689 is vooral veroorzaakt door een onvoorziene overschrijding op de kosten voor het 
inhuren  an het interim hoofd Huis esting (€ 42.000) en niet opgenomen uitga en  oor de wer ing 
en selectie  an het nieuwe hoofd Huis esting (€ 21.000).  
 
Zonder bo enstaande tegen allers zou de taakstelling  an € 65.000 op de exploitatiebegroting zijn 
behaald. Ondanks de regelmatige sluiting van gebouwen waren er toch meer huurinkomsten dan 
vooraf begroot, maar zijn er daarentegen op de grootboeken gas- en elektriciteit overschrijdingen 
genoteerd omdat er alleen  oorschotnota’s zijn geboekt en geen afrekeningen. Verder hoefde er 
minder huur afgedragen te worden voor de gebouwen die de gemeente in gebruik gegeven heeft en 
waren er over de gehele linie lagere afschrijvingslasten omdat er op onderdelen minder is 
geïnvesteerd dan vooraf voorzien.  
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Vooruitblik gebouw investeringen afdeling Huisvesting voor 2022 en verder 
 

De Nieuwe Draai 
Omdat in sept 2023 de tijdelijke locatie van Kindcentrum De Nieuwe Draai moet worden opgeheven 

in verband met uitbreiding van de woonwijk de Draai op die plek, is gekozen voor een versneld 

nieuwbouwtraject. 

In het voorjaar van 2022 zal via een Design & Build aanbestedingsprocedure een aannemer worden 

geselecteerd, die de rest van 2022 zal gebruiken om het ontwerp te detailleren en de uitvoering voor 

te bereiden. 

Begin 2023 zal de bouw worden gestart. 

 

St. Barbara/Snoopy 
Blosse Opvang is tot nu in Tuitjenhorn gehuisvest in het gebouw van Snoopy. Er is besloten de 

kinderopvang activiteiten van Snoopy onder te gaan brengen in de St. Barbaraschool, zodat dit een 

volwaardig kindcentrum wordt. 

Ontwerp en calculatie zullen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden, uitvoering vanaf de zomer tot 

uiterlijk het voorjaar van 2023. Het huidige Snoopy pand zal worden verkocht. 

 

De Kiem 
De gemeente Bergen heeft met Blosse de intentie voor het kindcentrum de Kiem een nieuw gebouw 

neer te zetten. Omdat er veel bestuurlijke afspraken moeten worden gemaakt in relatie tot dit 

project (o.a. over burgerparticipatie) is besloten eerst gezamenlijk een Samenwerkingsovereenkomst 

op te stellen. Pas als hier overeenstemming over is (in het voorjaar van 2022) kan het proces om te 

komen tot een ontwerp en budget worden opgestart. De bouw wordt dan verwacht in 2024. 

 

St Jan Waarland 
In overleg met de locatie is besloten tot renovatie van het huidige gebouw. In het voorjaar van 2022 

worden hiervoor bestuurlijke randvoorwaarden met de gemeente Schagen ingevuld en vastgelegd. 

Daarna kan het renovatietraject inhoudelijk worden vormgegeven. Hier is de uitvoering in 2023-2024 

te verwachten. 

 

Paulusschool 
De kinderopvang functie zal in dit gebouw worden uitgebreid, zodat ook hier een volwaardig 

Kindcentrum ontstaat. Het ontwerp en de uitvoering zullen beiden in 2022 plaatsvinden. Verwachte 

oplevering zal in het najaar van 2022 zijn.  
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Domein Financiën en Bedrijfsvoering  

Planning & Control cyclus 
 

Algemeen 
Een stichting voor primair onderwijs als Blosse Onderwijs moet zich jaarlijks verantwoorden middels 

een jaarverslag en een jaarrekening. Deze jaarrekening dient te worden opgesteld per kalenderjaar, 

ook de begroting wordt daarom opgesteld per kalenderjaar. 

Binnen de gestelde financiële kaders hebben de organisatieonderdelen, waaronder de scholen, de 

vrijheid om de beschikbare financiële middelen in te zetten ten behoeve van goed onderwijs. De 

scholen maken hierin verschillende keuzes. De medezeggenschapsraad van de school (MR) heeft 

adviesrecht op de exploitatiebegroting en instemmingsrecht op de formatiebegroting. Met ingang 

van het jaar 2021 zal de (G)MR tevens instemmingsrecht hebben op de exploitatiebegroting.  

Het begrotingsproces 
De uitgangspunten voor het financieel beleid en het risicobeleid van Blosse worden jaarlijks 

geüpdatet voorafgaand aan het nieuwe begrotingsproces. Zo kan er op voorhand rekening worden 

gehouden met  erbeterslagen, risico’s en toekomstige wijzigingen. De stappen  an het 

begrotingsproces worden jaarlijks in beeld gebracht en vastgesteld met een bijbehorend tijdspad. 

Daarnaast wordt het begrotingsproces jaarlijks geëvalueerd met de budgethouders (directieleden en 

domeinverantwoordelijken). Het resultaat vanuit de evaluatie dient als input voor de 

uitgangspunten/verbeteringen van het proces voor het nieuwe jaar.  

De jaarlijkse begroting is richtinggevend, zodat de organisatie (onderdelen) tijdig kunnen bijsturen. 

Systemen 
De personeels-, salaris,- en financiële administratie wordt gevoerd in AFAS. 
De begroting wordt opgesteld in de begrotingsapplicatie Capisci. 
De rapportages inclusief begroting (exploitatie, formatie en investeringen) worden ontsloten vanuit 
AFAS. 
 

Rapportages  
De organisatie (onderdelen) hebben gedurende het jaar de beschikking gekregen over een aantal 
rapportages. De rapportages worden conform softclosing (maandelijkse afsluiting) en hardclosing 
(kwartaalafsluiting) beschikbaar gesteld in de organisatie. De budgethouders kunnen de rapportages 
zelfstandig via AFAS benaderen. 
De rapportages geven inzicht in de begroting, de realisatie, de afwijking, de investeringen en 
reserves. Op ieder gewenst niveau in de organisatie (Totaal, kostenplaats en kostendrager) kan er 
worden ingezoomd op de detailinformatie en tot op factuurniveau.  
 
Op stichtingsniveau wordt er per kwartaal een dashboard beschikbaar gesteld. Hierin worden 
financiële maar ook niet-financiële variabele beschikbaar gesteld. In ontwikkeling is de vervolgstap 
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om een dashboard te implementeren per organisatie-onderdeel. De verwachting is dat deze stap in 
het jaar 2022 wordt gerealiseerd.  
 

Ondersteuning budgethouders 
Het ondersteunen van de budgethouders bij het opstellen van de begroting en het lezen/begrijpen 

van de rapportages heeft de volledige aandacht. Met ingang van het jaar 2022/2023 worden er 

kwartaalgesprekken gevoerd door de afdeling Financial Control met alle budgethouders in de 

organisatie, voorafgaand aan de kwartaalgesprekken die plaatsvinden met de bestuurders. 

Kwartaalgesprekken 
Ieder kwartaal worden er door de bestuurders gesprekken gevoerd met de budgethouders 

(directieleden/domein verantwoordelijken). De controller ondersteunt bij eventuele vragen. 

 

Signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen 
De resultaatberekening (vanuit de onderwijsinspectie): 

 

Verklaring op de berekening van de onderwijsinspectie: 
Uit de berekening komt een bo enmatig eigen  ermogen  an € 5,0 M. 
 
Afboeking vordering OCW  
De afboeking van de vordering OCW in 2022 zorgt voor een verlaging van het eigen vermogen van  
± € 2,0  .  
 
Het eigen vermogen van Blosse is in te delen op bestuursniveau en op schoolniveau. 
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Blosse (Bestuur) 
Het totale eigen vermogen van Blosse onderwijs bedraagt € 17,2 M. 
 
Van het totale eigen vermogen van € 17,2 M staat op bestuursniveau € 4,2M (inclusief privaat 
vermogen bestuur), waarvan € 1,9 M staat gereserveerd in twee verschillende bestemmingsreserve 
voor toekomstige verplichtingen. In de toekomst zal dit bedrag op bestuursniveau gaan vrijvallen.  
Dit is een eerste verklaring. 
 
Hieronder  olgt een toelichting op de bestemmingsreser es  an € 1.9    

- Strategische reser e € 1,7   
De resterende strategische bestemmingsreserve dient ter dekking van toekomstige 
afschrijvingskosten waarvoor geen dekking is binnen de reguliere exploitatie. Dit zijn doorlopende 
kosten vanuit een reeds beëindigd strategische plan met betrekking tot het afbouwen van te hoge 
bestuursreserves.  
 

- Bestemmingsreser e  RD € 0.2   
De bestemmingsreserve ERD /WIA is gecreëerd voor toekomstige verplichtingen van zieke 
medewerkers uitdienst. Vanuit deze bestemmingsreserve kan er bij de verplichting van een zieke 
medewerker uitdienst een voorziening worden gecreëerd zodat er een voorziening kan worden 
gecreëerd.  
 
 
Blosse (onderwijslocaties) 
Van het totale eigen vermogen van € 17,2 M staat op schoolniveau € 13,0 M (inclusief privaat 
vermogen scholen). 
De schoolreserves bestaan uit een algemene reserve (minimale risico buffer) en een 
investeringsreserve € 11,6 M . Daarnaast is er in 2021 een NPO reserve gecreëerd van € 1,4 M, hier 
ligt een NPO plan aan ten grondslag. De reserves zijn niet op iedere school gelijk. Het bestuur heeft 
regelmatig overleg met de scholen waarbij er sprake is van te hoge reserves, zodat dit goed ingezet 
wordt voor kwalitatief goed onderwijs. In de praktijk blijkt het best lastig te zijn om incidentele 
middelen goed in te zetten. In overleg met het bestuur wordt er daarom een plan van aanpak 
opgesteld. Daarnaast wordt er gespaard voor investeringen. Dit betreft de tweede verklaring.  
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Uit onderstaand overzicht blijkt voor welke investeringen er is gereserveerd en wanneer deze 
jaarlijks staan gepland. 
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Financiële verantwoording 
 

Financiële kengetallen 

 

Toelichting op de financiële kengetallen 

Blosse onderwijs voldoet ruim aan de gestelde normen van de onderwijsinspectie. De verklaring 
hiervoor op hoofdlijnen is dat Blosse onderwijs alleen kortlopende schulden vanuit de bedrijfsvoering 
heeft. Er is geen sprake van langlopende schulden.  

Rentabiliteitsratio’s zeggen iets o er de winstge endheid  an de organisatie. De mate waarin winst 
wordt gemaakt met het geïnvesteerde kapitaal. 

De rentabiliteitsratio’s bij Blosse zijn meestal negatief,  anwege de begrotingsresultaten  anuit het 
strategisch plan (afbouw reserves). Daarnaast streeft Blosse Onderwijs niet naar winst.  

 

Financiële Analyse 2021 

Begroting 2021 

In het strategisch beleidsplan 2016-2020 is ervoor gekozen om een deel van het eigen vermogen in te 

zetten om via strategische projecten aan strategische doelen te werken. Het totale 

begrotingsresultaat zal hierdoor negatief zijn. De reguliere bedrijfsvoering dient echter gedurende 

deze periode een gezond beeld te laten zien met een beperkt, liefst neutraal resultaat. 

Verderop in dit verslag zal, naast een presentatie van het totaal, ook een toelichting worden gegeven 
op het exploitatieresultaat van de strategische projecten. 

In 2020 is er een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2021 t/m 2025. In dit verslag zal het 
jaar 2021 uit deze meerjarenbegroting worden gebruikt om naast de realisatie te zetten. De 
gepresenteerde begroting 2021 in onderstaande tabellen, betreft de goedgekeurde en vastgestelde 
begroting vanuit de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2025.  

  



   
 

JAARVERSLAG BLOSSE ONDERWIJS 2021  

 

Pagina | 59 

Exploitatierekening 2021 

In de onderstaande tabel wordt de exploitatierekening 2021 van Stichting Blosse Onderwijs 

weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat  an € 3.213 K, dat is € 4.213 K positie er 

dan begroot.  

Belangrijkste oorzaak voor het verschil tussen begroting en realisatie is het nationaal programma 

onderwijs (NPO), coronasubsidies en de tariefaanpassing van de rijksbekostiging ter dekking van de 

CAO afspraken. Op deze onderwerpen en overige afwijkingen zal hierna verder worden ingegaan. 

Baten 2021  

 

De totale baten zijn € 6.081 K hoger dan begroot, een plus  an 13,4%. 
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Toelichting op de grootste verschillen ten opzichte van de begroting 2021: 

Rijksbijdragen OC&W: + € 4.520 K 

Rijksbijdragen + € 4.391K Voornaamste oorzaken zijn: 
- tariefaanpassing rijksbekostiging o.a. CAO € 1.187 K 
- NPO € 2.067 K  
- coronasubsidies € 1.137 K  
 
 

Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen = 
Samenwerkingsverbanden  
Passend Onderwijs + € 130 K 

Voornaamste oorzaken zijn: 
- SVW arrangementen (€ 180 K) 
- SWV lichte ondersteuning (- € 50K) 

 

Vanaf 1 augustus 2014 vallen onze scholen onder de volgende samenwerkingsverbanden: 

• Noord Kennemerland (scholen gemeenten Heerhugowaard, Heiloo, Bergen, Alkmaar) 

• IJmond (scholen gemeente Castricum (Limmen en Akersloot)) 

• Kop van Noord-Holland (scholen gemeente Schagen (Warmenhuizen, Tuitjenhorn en 

Waarland)) 

• Waterland (school gemeente Beemster (Westbeemster)) 

 

Overige Overheidsbijdragen: + €347 K: 

Gemeentelijke bijdragen + € 347 K Voornaamste oorzaak: 
- Vordering gemeente t.b. . De Draai € 293 K 
- O erige (o.a. bijdrage WNK) € 54 K  

 

Overige Baten: + € 1.214 K 

Detachering + € 129 K De uitwisseling van personeel met Blosse Opvang 
is hoger dan begroot. Overige detachering niet 
begroot. 

O erige Baten + € 1.085 K Voornaamste oorzaken zijn: 
- Subsidie eerste hulp in de klas € 880 K 
- o erige subsidie/bijdrage € 81 K 
- Bijdrage in formatie door derden € 80 K 
-  eer UWV opbrengsten € 44 K 
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Lasten 2021 

De totale lasten laten in  erhouding tot de begroting laten een plus zien  an € 1.868 K. Op 

onderdelen ziet het er als volgt uit:  

 

Toelichting op de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

Personeelslasten op onderdelen (bedragen x € 1.000) 

Lonen en Salarissen + € 1.927 K - Met name als gevolg van stijging salariskosten 
CAO effect. Hogere FTE inzet dan begroot, 
vanwege herbezetting bij ziekte (corona) 

Personeel niet in loondienst + € 432 J - Inzet corona subsidie /NPO middelen 

Opleidingen personeel -/- € 87 K - door corona zijn diverse opleidingen uitgesteld.  

Arbo lasten -/- € 30 K - lagere arbokosten 

Overige personele lasten -/- € 668 K - Vrij al te hoge jubilea  oorziening € 163 K, nog te 
bestemmen reser ering € 150 K.  
Diverse overige posten minder kosten gemaakt 
(o.a. door corona) € 355 K  
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Eigenrisicodrager WIA 
Stichting Blosse Onderwijs is eigen risicodrager geworden voor de WIA per 1-7-2018. Dat betekent 
dat er vanaf die datum geen werkhervattingskaspremie (WHK) meer betaald hoeft te worden. 
Daarentegen zijn de lasten van mensen die ziek worden na deze datum en uiteindelijk een WIA-
uitkering gaan krijgen voor rekening van Blosse gedurende 10 jaar. Historisch gezien (periode 
2007-2017) is de uitstroom naar de WIA dermate laag dat het voordelig is om hiervoor eigen 
risicodrager te worden. Werknemers die voor deze datum ziek zijn geworden blijven, voor wat 
betreft een eventuele WIA-uitkering, voor het risico van het UWV. 
Omdat we vanaf 1-7-2020 risico lopen en een voorziening zijn gaan opbouwen in verband met 
werknemers die ziek uit dienst gaan, is er een resultaatbestemming in 2021 150.000 euro 
opgenomen voor de bestemmingsreserve. Voor de eindstand 2021 wordt verwezen naar de 
specificatie van het eigen vermogen bij het onderdeel Balans. 
 

 

 

Afschrijvingen -/- € 361 K, toelichting: 

De geplande investeringen van 2021 zijn niet allemaal gerealiseerd vanwege corona. Met name bij de 

scholen en huisvesting zijn investeringen uitgesteld.  

 

Huisvesting: € 73 K, toelichting:  
De huis estingslasten laten een negatief resultaat zien  an € 73 K. Dit wordt met name veroorzaakt 
door dat de dotatie van de voorziening grootonderhoud niet lager bijgesteld kon worden.  

 
Overige Lasten: + € 582 K  
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Administratie en beheer + € 26 K - Negatieve bankrente -/- 78 K  
- di erse kosten ICT + € 49 K 
- di erse kosten communicatie + € 35 K 
- Reser ering Blosse dag € 20 K 

In entaris, apparatuur en leermiddelen + € 426 K - Meer leermiddelen en ICT software 
onderwijsleerplan 

O erige Lasten + € 130 K - Onderwijsprojecten (POVO) € 50 K 
-  xpeditie Blosse € 40 K 
- O erige posten € 40 K  
(hygiëne maatregelen t.b.v. corona) 

 

Personeel in aantallen 

In het onderstaande tabellen staat de gemiddelde personele bezetting van de periode januari t/m 

december 2021. 

1. In de eerste tabel zijn de aantallen betaalde FTE opgedeeld naar functiecategorie; 

2. In de tweede naar reguliere formatie en formatie inzake (ziekte) vervanging; 

3. In de laatste is te zien hoe de realisatie van de formatie zich verhoudt tot de begroting. 

 

 

Tabel 1: FTE naar Functiecategorie 

 

 

 

 

Tabel 2: FTE naar regulier en ter vervanging 
 

Ten aanzien van de flexpool dient te worden opgemerkt dat deze ook worden ingezet voor andere 

zaken dan ziekte en vervanging bij zwangerschapsverlof. De kosten hiervoor worden in rekening 

gebracht bij de betreffende onderwijslocatie en vormt een batenpost voor de flexpool.  
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Tabel 4: FTE t.o.v. begroting 

De gemiddelde inzet in 2021 is hoger dan de begroting 2021. De verklaring hiervoor is de 

herbezetting bij ziekte (corona) en de hogere inzet vanwege coronasubsidie/NPO middelen. 

 

Stijging van de kosten per FTE 
Zoals eerder genoemd is er zowel in de opbrengsten als in de loonkosten sprake geweest van een 
indexatie. Niet alleen de brutolonen namen toe, ook waren er veranderingen in werkgeverslasten. 
Verder verandert de functiemix ieder jaar, ook deze beïnvloedt de totale mutatie per FTE. 
Het totaal effect van deze veranderingen is af te lezen in onderstaande tabel: 
 

 

 

Personeel niet in loondienst:  

De kosten zijn gestegen  an € 941 K in 2020 naar 1.439 K in 2021. Het betreft zowel inzet  an 

personeel in de reguliere formatie als mede ook in de vervanging, voor arrangementen vanuit het 

samenwerkingsverband als ook personeel ten laste van projecten. De hogere inzet kan met name 

verklaard worden door de inzet vanuit de coronasubsidie en NPO middelen. 

Strategisch 2021 
Hieronder volgt een overzicht per project van de strategische projectkosten: 

 

 

 

 

 

 

Strategische kosten per domein x 1.000 
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Investeringen ten behoeve van de strategische agenda: 

Naast lasten is er ook sprake van investeringen vanuit de strategische agenda. De afschrijflasten van 
deze activa worden meegenomen in het resultaat van de strategische projecten tot en met het 
boekjaar 2021. Voor de latere jaren is er een bestemmingsreserve gecreëerd om toekomstige 
afschrijvingslasten te kunnen dekken.  

 

Subsidies 
 

Brede School Subsidie Gemeente Heerhugowaard 
De Gemeente Heerhugowaard heeft aan Stichting Blosse Onderwijs een subsidie verstrekt ter 

stimulering van de vorming van Brede Scholen Wederom is er een beschikking ontvangen over de 

periode 2020/2021. Afrekening over van deze periode zal plaatsvinden in 2022. 

Onderwijskansenbeleid 2019-2022 Gemeente Heerhugowaard 
Van de Gemeente Heerhugowaard heeft Stichting Blosse Onderwijs ook een subsidie verstrekt 

gekregen voor het OWK. Deze subsidie wordt afgerekend in 2023.  

Eerst hulp in de klas 
Via schoolbestuur ISOB is er een gezamenlijke subsidie aangevraagd en toegekend. Deze subsidie is 

besteed in 2021.  

 

Inhaal en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 
Stichting Blosse Onderwijs heeft drie maal een toekenning van de overheid ontvangen betreffende 

de IOP subsidie. Deze ontvangsten zijn in 2021 besteed en verantwoord.  

 

Ontwikkeling en Onderzoek (O&O) 
Omdat Stichting Blosse Onderwijs geen activiteiten ontplooit inzake ontwikkeling en onderzoek 

volgens de definitie in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, heeft geen van de lasten hierop 

betrekking. 

Accountant 
De accountant brengt het verslag uit aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan. De 

accountant is aangewezen als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek. 
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Bestemming van het resultaat  
Het resultaat 2021 komt positief uit op € 3.213.140 

Voorstel resultaatbestemming 2021 (bedragen x 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op resultaat bestemming en overige mutaties: 

• Algemene reserve 

In 2021 is er 167 K onttrokken vanuit de algemene reserve. Het gaat hier met name om 

compensatie afspraken  anuit het bestuur.  r wordt € 1.893 K toege oegd aan de algemene 

schoolreser es en aan de algemene bestuursreser e wordt € 267 K toege oegd. 

 

• Strategische Reserve  

In 2021 is er per saldo € 150 K onttrokken  anuit de strategische reser e.  

Er is € 350 K onttrokken conform het strategisch beleidsplan. Daarnaast wordt er nog jaarlijks 

€ 200 K toege oegd. Het grootste deel  an de resterende strategische reser e is bedoeld ter 

dekking van de doorlopende afschrijvingskosten, die zijn ontstaan vanuit het Beleidsplan 

2016-2020.  

 

• ERD WIA 
In het jaar 2021 is er € 150 K toege oegd. Jaarlijks wordt er een bedrag gereser eerd in de 
bestemmingsreserve ERD WIA ten behoeve van het eigenrisico dragerschap. In 2020 is de 
eerste verplichting ontstaan, waardoor groot deel van de opgebouwde bestemmingsreserve 
is omgezet in een voorziening ten behoeve van de WIA.  
 

• CAO reserve 

De resterende bestemmingsreser e CAO  an € 188 K  alt in 2021  rij ter dekking  an de 

naheffing op de pensioenlast van de eenmalige uitkeringen 2020.  
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• NPO  

In het jaar 2021 is er een nieuwe NPO bestemmingsreserve gecreëerd voor de scholen. In 

2021 wordt er € 1.408 K toege oegd.  

 

Prestatiebox: 
Gelden van de Prestatiebox worden besteed aan projecten die te verdelen zijn in de volgende 

categorieën: 

Cultuur 

ICT 

Personeelsbeleid 

Werkdrukvermindering 

Opbrengstgericht werken 

Professionalisering Personeel 

Onderwijskwaliteit 

Passend Onderwijs 

Identiteit 

 

De omvang van deze projecten zijn dusdanig dat de bestemmingsreserve uit voorgaande jaren is 

uitgeput. De prestatiebox is per 1-8-2021 komen te vervallen. 
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Toelichting op de balans 
De balans geeft inzicht in de bezittingen en de wijze waarop deze bezittingen zijn gefinancierd door 

eigen vermogen dan wel vreemd vermogen. 

Balans per 31-12-2021 en 31-12-2020, na voorgestelde resultaatbestemming: 
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Activa: 
Vaste Activa: mutatie € 138.809. 

De samenstelling van de Materiële Vaste Activa is op 31 december 2021 als volgt: 

 

Bedragen x1000 
eind 2021 
boekwaarde 

eind 2020 
boekwaarde 

Gebouwen 
                

2.019              1.861  

Inventaris en Apparatuur 
                

5.492              5.650  

Overige materiele vaste activa                    887                 748  

Totaal 
                

8.398              8.258  

 

De toename van de MVA wordt met name veroorzaakt door de investeringen op het gebied van 

Huisvesting. In 2021 is o.a. 158K geïnvesteerd in SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) 

Vlottende Activa: mutatie € - 492.258 

Vorderingen  € 3.253.274  

De afname van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door het ontvangen bedrag van Blosse 

opvang in januari 2022 ten behoeve van het rekeningcourant saldo. Door de overstap naar een 

andere energieleverancier vervalt de overloop van de eindafrekeningen. De openstaande UWV 

transitievergoedingen zijn afgerond per 2021.  

Liquide middelen: € 17.001.739 mutatie van € 4.594.734 

 
Treasury 
Blosse Onderwijs beschikt over een treasurystatuut. Treasury is het sturen en het beheersen van, 
het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de 
financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. In dit treasurystatuut 
wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel 
sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico's te beperken. Het uitgangspunt van de stichting 
is dat zij een zodanig financieel beleid en beheer voert, dat haar voortbestaan in financieel opzicht 
is gewaarborgd. Het treasurybeleid van Stichting Blosse Onderwijs vindt plaats binnen de kaders 
 an de “Regeling beleggen en belenen door instellingen  oor onderwijs en onderzoek”  an de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten 
van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in 
deze regeling gestelde verplichtingen. 
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Alleen rente, geen beleggingen of derivaten 
 
De stichting houdt haar liquide middelen aan op een Rabobank rekening courant en op 
verschillende spaarrekeningen bij de Rabobank en de ABN-AMRO. Stichting Blosse Onderwijs 
belegt geen gelden. De stichting heeft geen aandelen, geen derivaten of wat voor complexe 
financiële producten dan ook alleen spaarrekeningen. Het rendement op spaarrekeningen in het 
huidige financiële klimaat is beperkt, het risico ook. 
 

 

Passiva:  
Eigen vermogen: € 17.257.740, mutatie  € 3.213.340  

  

 

Specificatie van de bestemmingsreserves: 
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Vermogen Stichting Blosse Onderwijs: 
 
Stichting Blosse Onderwijs beschikt over een behoorlijk kapitaal. Dit vermogen is nodig om te 
kunnen herinvesteren (spaarliquiditeit), om over voldoende liquiditeit te kunnen beschikken om 
gedurende het jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen (transactiefunctie) en om tegenvallers 
te kunnen opvangen (bufferfunctie). 
 
Maar hoeveel is er nodig voor een gezonde bedrijfsvoering?  
 
Vanuit onderzoek, benchmark en risicoscan komt de volgende berekening: 
 
Spaarliquiditeit:  
35% van de totale baten is de vervangingswaarde materiële vaste activa 
(Commissie Don), financieringsbehoefte grote besturen 55%                                 9.881.297   
 
Transactieliquiditeit:   
Omvang van de kortlopende schulden                                                                         5.681.686 
 
Bufferfunctie: 
Begin 2016 is er een interne risicoscan uitgevoerd door accountantsfirma 
Flynth. Deze heeft berekend dat het benodigde buffervermogen 9,0%  
bedraagt van de totale omvang van de stichting.                                                      4.619.827                                                        
 
 
Totaal benodigd kapitaal                                                                                              20.182.810 
 
Balanstotaal minus gebouwen en terreinen                                                             26.633.317 
 
Aanwezig minus benodigd kapitaal                                                                              6.450.507 
 

 

Voorzieningen  € 5.713.259, mutatie + € 662.595 

Voorzieningen worden aangehouden inzake Groot Onderhoud (€ 5.262 K) en Personeel (€ 452 K).  

Kortlopende schulden  € 5.681.686, mutatie € 365.550 

Grote posten hierin zijn belastingen/sociale premies (€ 2.292 K, crediteuren (€ 570 K), vakantiegelden 

(€ 1.127 K), en o erige o erlopende passi a (€ 1.127 K). 
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Solvabiliteit en liquiditeit 

De solvabiliteitsratio bedraagt 60,2%. Een gezond bedrijf dient in de rang van 25 tot 40% te opereren. 

De stichting kan als zeer gezond worden aangemerkt. 

De liquiditeit of Current ratio bedraagt 3,6 hetgeen betekent dat de stichting zeer liquide is. Een 

organisatie die als liquide kan worden beschouwd, die de kortlopende verplichtingen kan voldoen 

heeft een current ratio van minimaal 2,0. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum  

Na balansdatum hebben zich geen significante gebeurtenissen voorgedaan.  
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Allocatie van middelen naar schoolniveau 

De allocatie van de middelen in de organisatie: 
In 2019 werden de opbrengsten deels toegekend aan de scholen. Als verbeterpunt is het jaar 2019 
als referentie jaar gehanteerd om de allocatie van de middelen te herzien met ingang van het 
begrotingsproces 2020.  
 

Scholen 

De opbrengsten worden toegewezen aan het organisatieonderdeel waar de opbrengsten worden 
gerealiseerd. Dit betekent dat de rijksbijdragen, de samenwerkingsverbanden, gemeentelijke 
bijdragen/subsidies en een klein deel van de overige opbrengsten worden toegerekend aan de 
scholen. Uitzondering: de personele groeibekostiging.  
 

Domeinen 

Het grootste deel van de overige opbrengsten wordt gerealiseerd bij de domeinen. Deze 
opbrengsten worden direct toegewezen aan het desbetreffende domein. De overige opbrengsten 
van de domeinen zijn voornamelijk verhuur- en detacheringsopbrengsten. Deze opbrengsten dekken 
een deel van de eigen exploitatiekosten.  
 

Bovenschools 

De uitzondering: alleen de personele groeibekostiging wordt bovenschools verwerkt. Deze 
bekostiging wordt door het rijk op bestuursniveau toegekend naar aanleiding van een groei van het 
totaal aantal leerlingen binnen een bestuur. Intern hanteren we dezelfde groeiregels als het rijk maar 
dan op school niveau. Na de aanvraag van een groeitelling door de school kan de opbrengst worden 
toegekend aan de school.  
 

De afromingssystematiek 

Vanuit de bekostiging moeten de bovenschoolse activiteiten (domeinen, solidariteitsafspraken en de 
flexpool) ook worden bekostigd. De scholen moeten daarom een dekkingsbijdrage leveren. Daarbij 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
Transparantie: 
• Inzicht in de totale opbrengst per school; 
• Inzicht vanuit welke opbrengsten er moet worden bijgedragen; 
• Inzicht in hoeveel en waarvoor er moet worden bijgedragen; 
• De gemaakte afspraken vanuit het verleden zijn genomen als de basisafdracht 
• Voor een hogere afdracht is draagvlak van de schooldirecties noodzakelijk 
 
Uitgangspunten afromingsystematiek: 
• Afromen van structurele opbrengsten 
• Niet afromen van specifiek toegewezen (structurele) opbrengsten 
• Niet afromen van incidentele opbrengsten 
• Niet afromen van toeslagen 
In overleg met bestuur is vastgesteld over welke opbrengsten wel/niet wordt afgeroomd. 
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De afdrachten / dekkingsbijdrage 

De afdracht bij de scholen dient ter dekking van de onderstaande kosten: 
• Domeinen en overige afdelingen 
• Solidariteitsafspraken (o.a. BAPO, DI, Jubileum en Flexpool) 
• (Toekomstige) stichting brede projecten 
 

Toekomstparagraaf 
Het College  an Bestuur  an Blosse is  erantwoordelijk  oor het signaleren en wegen  an risico’s. In 

het risicobeleid staat omschreven hoe dit proces jaarlijks doorlopen wordt. De risico’s worden 

vastgelegd in de risicomatrix. De risicomatrix wordt door de concerncontroller in samenspraak met 

de hoofden binnen het ser icebureau  oorbereid. Op dit moment zijn de  olgende risico’s  oor 

Blosse het meest actueel en urgent: 

- In 2021 en de jaren daarvoor hadden we als Blosse te maken met krapte op de arbeidsmarkt. 
Hierdoor hadden we te maken met het niet altijd kunnen invullen van onze 
vervangingsvraag. De arbeidsmarktkrapte zal toenemen en dit vraagt een evolutie van de 
strategie. Een visie op anders organiseren. 

- Sinds 2020 is het coronavirus onder ons. Dit heeft geleid tot een hoog 
ziekteverzuimpercentage zowel voor Blosse Opvang als voor Blosse Onderwijs. Het risico is 
dat het verzuim ook in de post coronaperiode niet snel zal afnemen. Voor de o erige risico’s 
verwijzen we naar de risicomatrix van Blosse. 

 

Continuïteitsparagraaf  

 

Het meerjarig perspectief wordt toegelicht vanuit de meest recente vastgestelde 

meerjarenbegroting. Het leerlingaantal daalt minder sterk dan in eerdere verslaggevingsjaren. Dit is 

mede het gevolg van een nog groeiende nieuwe onderwijslocatie in de nieuwbouwwijk in 

Heerhugowaard. In het meerjarig perspectief is sprake van lichte krimp met name in de onderbouw. 

Als gevolg van deze krimp zal er een terugloop zijn  an het aantal fte’s. De afname  an het aantal 

fte’s wordt naar rato  erwacht bij het bestuur cq. management en personeel primair onderwijs.  
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De ontstane ruimte bij personeel primair onderwijs kan tijdelijk ingezet worden voor  de plannen met 

betrekking tot diverse incidentele middelen die de onderwijslocaties ter beschikking hebben.  

Binnen Blosse is de strategie geëvolueerd en wordt de expeditie gestart om een goed antwoord te 

vinden op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Deze zijn gericht op het arbeidsmarkttekort 

inclusief onderwijs groeiende kansenongelijkheid, veranderende maatschappij etc. Dit vraagt om 

structurele aanpassingen in de visie en organisatie. Wij zullen op expeditie gaan met alle 

medewerkers, kinderen, ouders en stakeholders.  

 

 

 

Sinds maart 2022 hebben wij te maken met een nieuwe crisis, de oorlog in Oekraïne. Dit heeft als 

gevolg een enorme vluchtelingenstroom uit Oekraïne. In samenwerking met alle besturen, 

gemeenten en samenwerkingsverbanden heeft Blosse de verantwoordelijkheid genomen om op 

verschillende locaties onderwijs te verzorgen aan kinderen uit Oekraïne. De duur is onzeker, maar wij 

hebben ervoor gekozen om het onderwijsprogramma van nieuwkomers te laten volgen.  

 

Effecten strategisch Beleidsplan 2016-2020 
In het strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020 en de bijbehorende meerjarenbegroting 

2021-2026 staan uitgewerkte plannen om de, in de afgelopen jaren de hiervoor gereserveerde 

bedragen, beleidsrijk te gaan inzetten. Hierdoor zullen de begrote resultaten de komende jaren een 

negatief resultaat laten zien. 

Effect op het vermogen 
De negatieve resultaten zullen voor een deel ten laste van de bestemmingsreserves en de rest van de 

algemene reserves.  

Gedoseerde en gecontroleerde inzet van de gespaarde middelen ten gunste van de 

onderwijskwaliteit verlaagt het eigen vermogen. De hoogte van het totale eigen vermogen blijft 

echter, ondanks de afbouw, hoger dan de, door de accountants berekende, buffer die wij nodig 

hebben  oor het kunnen op angen  an di erse risico’s.  
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Gecontroleerde inzet 
We hebben onze stuurmechanismen zodanig ingericht dat we het reguliere deel van onze 

bedrijfsvoering apart kunnen volgen. In dat deel van de begroting zijn de baten en lasten met elkaar 

in balans. In de strategische projecten worden in principe geen structurele verplichtingen aangegaan. 

Uitzonderingen hierop zijn in esteringen in gebouwen in het kader  an “Onderwijs Anders”, 

Klimaatverbetering en Energiebesparing, die over een langere periode zullen worden afgeschreven. 

Er wordt rekening gehouden dat deze structurele verplichting na afbouw van de strategische 

middelen in het reguliere deel wordt opgenomen.  
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Balans in meerjarig perspectief 
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Staat van baten en lasten 
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Leerlingprognoses /meerjarenbegroting 
Er wordt een lichte krimp verwacht van de leerlingaantallen met name in de onderbouw.  
In de meerjarenbegroting wordt hierop geanticipeerd. Voor de leerlingprognoses wordt gebruik 
gemaakt van historische gegevens en het inzicht van de directie om te komen tot een optimaal 
mogelijke leerlingprognose per onderwijslocatie. 

Vereenvoudigde bekostiging 
In de meest recent vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2026 is het effect van de vereenvoudigde 
bekostiging niet meegenomen. Blosse Onderwijs heeft er voor gekozen om het financiële effect per 
onderwijslocatie in beeld te brengen na vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2026. De 
verwachting is dat het financiële effect op totaalniveau van Blosse Onderwijs minimaal is. Op 
schoolniveau is de verwachting dat de financiële effecten op schoolniveau behoorlijk kunnen 
verschillen. Daarnaast wordt de afboeking OCW 2022 in beeld gebracht per onderwijslocatie.  
Blosse zal beleid ontwikkelen om te groeien naar de nieuwe financiële situatie van de 
onderwijslocaties.  

Risicobeheer 
Blosse Onderwijs heeft een risicobeleid document opgesteld. Daarbij zijn we uitgegaan van de missie, 
visie en strategie van de organisatie. Aan de basis stond een ontwikkelde tool door de PO-raad met 
andere schoolbesturen. Daarbij zijn alle denkbare risico’s  oor het basisonderwijs in beeld gebracht, 
gewogen op kans en impact, en zijn een groot aantal beheersmaatregelen in kaart gebracht. 
Aanvullend is intern gekeken wat het realisatieniveau van deze beheersmaatregelen op dit moment 
is.  
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Colofon 
 

Bestuursnummer: 73919 

Blosse 

W.M. Dudokweg 47 

Postbus 271 

1700 AG Heerhugowaard 

072 56 60 200 

 

www.blosse.nl 

welkom@blosse.nl 

 

 

 

Samenstelling en coördinatie 

Annette van Assem 

Communicatiemedewerker 

 

Financial controller 

Theresia Ost-Blokzijl 

  

http://www.stichtingflore.nl/
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Jaarrekening 2021 Blosse onderwijs 

Balans na resultaat verdeling 
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Exploitatie 
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Kasstroomoverzicht 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
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Toelichting op de balans 
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Toelichting op de exploitatie
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Model G Subsidies 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
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Bestemming van het resultaat 
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WNT verantwoording 2021 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum.  
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Controleverklaring 
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Overzicht scholen 
 

BRIN Basisschool Adres  Postcode Plaats 

03TM De Kiem Prinses Marijkelaan 1 1934 EA Egmond aan den Hoef 

04TM RKBS Lourdes Jisperweg 52 1464 NG Westbeemster 

04VH RKBS St. Michaël Zuidervaart 61 1846 LG Zuidschermer 

05BH RKBS St. Barbara Dorpsstraat 35 1747 HA Tuitjenhorn 

05BI RKBS St. Jan Volleringweg 24 1738BT Waarland 

05DH De Balein Jan Ploegerlaan 1 1483 VR De Rijp 

05FM RKBS De Brug Buurtweg 20 1921 CK Akersloot 

05JF  Het Klimduin Korhoendersweg 2 1873 JA Groet 

06TD ICBS De Bonte Mol t Zuidje 10 1636 XC Schermerhorn 

07RL RKBS Familieschool Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard 

08NP  De Kerkuil Lage Weide 2 1906 XC Limmen 

08ZX RKBS St. Radboud Slimpad 18 1851 LB Heiloo 

09QG  KBS De Doorbraak Doorbraak 24 1749 AM Warmenhuizen 

09XB RKBS Benedictus J.P. Hasebroekweg 21 1851CK Heiloo 

10OU RKBS P.J. 

Smitschool 

Dreef 12a  1701 GP Heerhugowaard 

  Taxuslaan 32 1702 SC Heerhugowaard 

10PN RKBS Willibrord Boekenstein 47 1852 WS Heiloo 

11DX RKBS Paperclip Van Eedenplein 7 1702 GW Heerhugowaard 
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BRIN Basisschool Adres  Postcode Plaats 

 De Regenboog Taxuslaan 32 1702 SC Heerhugowaard 

11RG ICBS Boomladder Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard 

12BF ICBS Columbus Weegbree 2 1705 RA Heerhugowaard 

12SY ICBS De Vaart  Standerdmolen 2  1703 NK Heerhugowaard 

12ZL RKBS Zevensprong Saenredamlaan 2 1701 MD Heerhugowaard 

24MZ RKBS Paulus De Hucht 6 1851 ZC Heiloo 

25KE RK Jenaplan bs De 

Zonnewijzer 

Middenweg 30a 1703 RC Heerhugowaard 

27BN RKBS Zeppelin Anna Polaktuin 27 1705 JS Heerhugowaard 

27LX RKBS Reflector Keerkring 49 1705 SP Heerhugowaard 

27NM PCBS Vlindertuin Cornelia v Arkeldijk 24 1705 NP Heerhugowaard 

 
 

Sara de Bronovoland 7 1705 MD Heerhugowaard 

30KN Het Kleurenorkest Hogeweg 55 1906 CC Limmen 

AH71 Servicebureau W.M. Dudokweg 47 1700 AG Heerhugowaard 

 


