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VOORWOORD 
 
Met dit bestuursverslag legt Scholengroep OPRON verantwoording af over de 
ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2015. Het verslag geeft een 
overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn 
geweest. Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal bestuursverslag. 
 
Met het bestuursverslag beogen wij ons zowel verticaal te verantwoorden richting 
het ministerie alsook horizontaal richting alle direct belanghebbenden in onze 
omgeving. De opgenomen informatie is heel divers en er is gepoogd alle 
beschrijvingen, gegevens en toelichtingen herkenbaar en goed leesbaar aan te 
bieden. Het bestuursverslag is voor iedereen beschikbaar via onze website en zal 
actief worden aangeboden aan een aantal nauw betrokken partijen. 
 
OPRON heeft in het verslagjaar belangrijke voorwaardelijke stappen gezet richting 
het realiseren van de geformuleerde doelen voor de organisatie. 
 
Zo is een nieuw Koersplan vastgesteld voor de periode 2015-2019, heeft een 
schouw plaatsgevonden van de vaardigheden van alle functionarissen binnen de 
organisatie en is massief geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs. OPRON 
heeft daarmee de weg omhoog weer gevonden, wat resulteert in betere 
onderwijsprestaties en het stoppen van het afnemen van het marktaandeel van 
het openbaar onderwijs in ons voedingsgebied. Alle inspanningen vragen veel 
energie en aandacht, helaas is het ziekteverzuim weliswaar gedaald, maar nog 
steeds te hoog.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2015 een zelfevaluatie uitgevoerd, die er mede toe 
heeft bijgedragen om het proces van vernieuwing van de raad gecontroleerd te 
versnellen. In 2015 zijn daarom drie nieuwe leden aangetreden en zijn twee leden 
afgezwaaid.  
 
Binnen de organisaties zetten alle medewerkers zich dagelijks met hart en ziel in 
voor het beste onderwijs aan de ons toevertrouwde kinderen. De kernwaarden 
plezier, samenwerken en verantwoordelijkheid vormen daarbij het richtsnoer om 
het nieuwe motto van OPRON waar te maken: 
 

Leren en werken bij OPRON: De tijd van je leven! 
 
Namens de Raad van Toezicht   Namens het College van Bestuur  
 
R. Schuur      J.P.S. ten Brink 
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INLEIDING 
 

Scholengroep OPRON verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Menterwolde, Stadskanaal 
en Veendam. Tot Scholengroep OPRON behoren 18 basisscholen, de speciale basisschool Wim Monnereau te 
Veendam en de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs Margaretha Hardenberg te Veendam. 
 

Kernwaarden, missie en visie 

Wat de OPRON-scholen verbindt is het bieden van kleurrijk, actueel, modern, passend en veilig onderwijs. 
Leren met plezier. Ontmoetingsonderwijs. Betrokkenheid van ouders en leerlingen. Medewerkers die trots 
zijn op hun vak, die de verantwoordelijkheid nemen om hun leerlingen de basis mee te geven die ze nodig 
hebben om mee te kunnen doen. Nu, maar ook later, in de maatschappij. Dat is onze missie. Om dat te 
bereiken leggen we in ons strategisch beleid (het Koersplan) de nadruk op alles wat er nog moet gebeuren. 
Dat zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat er weinig goed gaat. Dat is natuurlijk niet zo: heel veel 
gaat wel heel goed en dat moeten we vooral zo houden! 
 
Om onze missie te realiseren gaan we uit van drie centrale OPRON-kernwaarden: 
 
Plezier 
Wat wij belangrijk vinden is dat leerlingen leren met plezier. En daarvoor is het nodig dat we er met elkaar 
voor zorgen dat leerkrachten met veel plezier hun werk kunnen doen.  
 
Verantwoordelijkheid 
Hierbij gaat het er niet alleen om dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen, maar ook dat de 
medewerkers hun taken kennen, hun vak uiterst professioneel uitoefenen en zich blijven ontwikkelen.  
 
Samenwerken 
Op al onze scholen is er een diep besef dat je elkaar moet helpen om je doelen te bereiken; je laat de ander er 
niet alleen voor staan. Dit geldt voor jong en oud, voor leerkrachten en ouders en alle betrokkenen met wie wij 
contact hebben. 
 
Als we werken vanuit onze kernwaarden en ons blijven baseren op het stappenplan waarvan dit het 
strategisch beleidsplan de blauwdruk geeft, dan zal het ons lukken onze missie waar te maken en doen we 
recht aan ons motto: 
 
 
 
 

 
 
 
Onze kernwaarden, missie en visie zijn uitgewerkt in het koersplan 2015-2019. 

  

Leren en werken bij OPRON:   

De tijd van je leven! 

http://www.opron.nl/overopron/koersplan.html
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ORGANISATIE 
 

De juridische structuur van Scholengroep OPRON is de stichtingsvorm. De structuur van de organisatie is in 
2013 aangepast door de invoering van het model Raad van Toezicht – College van Bestuur. Daarmee is de 
scheiding van Bestuur en intern toezicht geformaliseerd. 
 

 

 

 
 
Raad van Toezicht 
Vanaf 2008 heeft het bestuur van Scholengroep OPRON gefunctioneerd als een toezichthoudend bestuur. In 
de Wet op primair onderwijs is vastgelegd dat er een vorm van scheiding intern toezicht – bestuur moet zijn. In 
2012 is door het toenmalige bestuur aan de gemeenten voorgesteld in dit kader het model Raad van Toezicht 
– College van Bestuur in te voeren. De keuze voor dit model was gebaseerd op het gegeven dat dit model het 
beste aansloot bij de bestaande situatie.  
  
College van Bestuur 
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten zijn 
de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur vastgelegd. In 2015 werd het college van 
bestuur gevormd door de heer J.P.S. ten Brink. Het functioneren en de werkzaamheden van het College van 
Bestuur zijn vastgelegd in het “Reglement College van Bestuur”. 
 
Directies van de scholen 
De directeur van de school is belast met de algehele leiding van de school en legt verantwoording af aan het 
College van Bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directies van de scholen zijn vastgelegd in het 
managementstatuut. Het managementstatuut is op alle scholen aanwezig. De directie wordt, afhankelijk van 
de schoolorganisatie en schoolgrootte, bij de uitvoering van de taken ondersteund door een adjunct, een 
managementteam of een interne begeleider. De directies zijn betrokken bij de ontwikkeling van het algemeen 
beleid. De directies voeren namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad van de school.  
 
  

directieberaad 
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mr mr mr mr mr 

directie 
 

team 

directie 
 

team 

directie 
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directie 
 

team 
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Directieberaad 
Alle directeuren van de scholen maken deel uit van het directieberaad. Het directieberaad komt ongeveer één 
keer per zes weken bijeen. Deze vergaderingen worden geleid door het College van Bestuur. Het 
directieberaad adviseert het College van Bestuur over onderwijskundige, personele, financiële en 
beheersmatige zaken. Het directieberaad kan ook initiatieven nemen voor beleidsontwikkeling op het niveau 
van Scholengroep OPRON. Voorstellen worden uitgewerkt in actieteams. 
 
Actieteams 
Actieteams werken onderdelen van het strategisch beleid uit, bereiden beleidsnotities voor of zorgen voor de 
opzet, uitwerking en invoering van verbetertrajecten op OPRON niveau. De actieteams worden geleid door 
een voorzitter en kunnen in aantal en samenstelling variëren. De actieteams zijn verantwoordelijk voor de 
terugkoppeling naar het directieberaad en het College van Bestuur.  
 
Bestuurskantoor 
Het College van Bestuur en de schooldirecties 
worden ondersteund door het bestuurskantoor, 
waarin het secretariaat en specialistische taken 
rondom personele, financiële en huisvestingstaken 
zijn ondergebracht. Op het bestuurskantoor zijn 
acht medewerkers (6,4 fte) werkzaam. Een deel van 
de administratie is uitbesteed. De functies hoofd 
P&O, controller en adviseur Onderwijs & 
Kwaliteitszorg worden momenteel op interim basis 
ingevuld. 
 
Het OPRON Expertise Team 
Sinds het schooljaar 2015-2016 is de zorgexpertise binnen OPRON ondergebracht in het OPRON Expertise 
Team (OET). Voorheen werden deze werkzaamheden verricht door, het inmiddels opgeheven, Zorgplatform. 
Met de invoering van passend onderwijs heeft OPRON haar eigen expertise centrum ingericht. Het OET 
bestaat uit een schakelfunctionaris, een coördinerend interne begeleider, een orthopedagoog en een 
administratief medewerker (allen deeltijd). De schakelfunctionaris is vooral bezig met de organisatie van 
zorglijnen (helder, snel, op maat en financieel haalbaar), zodat OPRON alle leerlingen kwalitatieve basis- en 
plusondersteuning op onze basisscholen kan bieden. De coördinerend interne begeleider coördineert de 
interne begeleiding op alle scholen zodat de basiszorg overal op orde is. De orthopedagoog wordt ingezet 
voor consultatie en diagnostiek. De ondersteuning vindt plaats door de administratief medewerker. Het OET 
beschikt verder over een budget waarmee zij eventuele arrangementen (leerlinggebonden) op school kunnen 
bekostigen en/of andere interventies kunnen plegen.  
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de bovenschoolse variant van de 
Medezeggenschapsraad die verbonden is aan elke school. 
De GMR buigt zich over aangelegenheden die gelden voor 
alle scholen die onder Scholengroep OPRON vallen en 
beslist mee over belangrijke zaken school overstijgend, 
zoals het formatieplan, personeelsbeleidsplan en 
strategisch beleidsplan. Daarnaast heeft de GMR recht van 
advies ten aanzien van bijvoorbeeld de begroting, het vakantierooster, duurzame samenwerking met een 
andere instelling, etc. De bevoegdheden van de (G)MR zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement. 
Het reglement voldoet aan de eisen die de Wet op de medezeggenschap hieraan stelt. De GMR vergadert in 
principe elke maand. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Het College van Bestuur is de 
gesprekspartner van de GMR. We streven er naar de GMR niet alleen in de fase van advies en/of instemming te 
betrekken, maar ook bij de ontwikkeling van beleid. Omdat niet alle schoolraden vertegenwoordigd zijn in de 
GMR organiseert de GMR één of twee keer per jaar een gezamenlijke avond met de medezeggenschapsraden. 
Ook nodigt de GMR één keer per jaar de Raad van Toezicht uit voor een overleg. 
 

  

Oudergeleding Personeelsgeleding  

Mevr. P. Boerma Dhr. E. Beens  

Mevr. C. Eling Dhr. F. de Jager  

Dhr. A. Meijer Mevr. J. Harkema  

Mevr. K. Noordhuis Dhr. H. Lubben  

Hoofd P&O     0,6 fte  

Adviseur HRM    0,8 fte 

Medewerker PSA    0,8 fte 

Controller     0,8 fte 

Medewerker financiën en huisvesting 1,0 fte 

Adviseur Onderwijs & kwaliteitszorg 0,6 fte 

Bestuursondersteuner   0,8 fte 

Administratief/secretarieel medewerker 1,0 fte 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
De RvT heeft een bewogen jaar achter de rug. Zoals dat ook gezegd kan worden over de gehele scholengroep. 
De samenstelling van de Raad is gedurende het boekjaar gewijzigd.  
 

Samenstelling RvT per 1-1-2015 Samenstelling RvT per 31-12-2015 

De heer J.H.L de Vreede De heer R. Schuur 

Mevrouw H.G. Schuringa Mevrouw M.H. Thalens  

De heer J. Blaauw  Mevrouw M. de Visser 

De heer G. Mulder De heer J.H.L. de Vreede 

De heer H. de Weerd Mevrouw H.G. Schuringa 

 De heer J. Blaauw 

 
Per 1 oktober is het lidmaatschap van de heren Mulder en De Weerd beëindigd en zijn de heer R. Schuur, 
mevrouw M. Thalens en mevrouw M. de Visser toegetreden als nieuw lid. Waarbij het lid de Vreede de 
voorzittershamer per 13 oktober 2015 heeft overgedragen aan de heer Schuur. 
 
De Raad van Toezicht is in het afgelopen jaar veelvuldig bijeengeweest. Aan het begin van het boekjaar heeft 
de raad besloten een zelfevaluatie uit te voeren onder externe begeleiding, met als doel om te leren van het 
verleden en daaruit conclusies te trekken voor de toekomst.  
 
Naar aanleiding van de zelfevaluatie en vanwege het feit dat de leden van de Raad van Toezicht reeds langer 
dan de bedoelde termijn zitting hadden in de raad, is besloten om de samenstelling van de raad te gaan 
vernieuwen. In de maanden mei en juni heeft het wervings- en selectieproces plaatsgevonden. Vanwege het 
openbare karakter van OPRON moest de benoeming van de toezichthouders door de gemeenteraden van de 
drie OPRON-gemeenten (Menterwolde, Stadskanaal en Veendam) plaatsvinden. De gemeenten hebben 
unaniem ingestemd met de benoeming van de voorgedragen kandidaten per 1 oktober 2015.  
 
In het najaar van 2015 heeft de werving en selectie plaatsgevonden voor nog twee nieuwe leden van de raad. 
De breed samengestelde selectiecommissie heeft – op voordracht van de oudergeleding van de GMR – 
unaniem twee nieuwe leden geselecteerd. Dit zijn mevrouw M. van Zonneveld-Drost en de heer E. Drenth. 
Deze leden zijn voorgedragen voor benoeming bij de drie gemeenten. De ingangsdatum van de benoeming 
van deze leden in 1 februari 2016. Hiermee is het vernieuwingsproces van de Raad van Toezicht van 
Scholengroep OPRON afgerond en is er sprake van een evenwichtig samengesteld toezicht team van hoog 
niveau. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vergaderd over de volgende onderwerpen: 
 

- Voortgang van Scholengroep OPRON - Jaarverslag, -rekening en management letter 
- Organisatie van de Raad van Toezicht - Ziekteverzuim en de Arbodienst 
- Het strategisch beleid (het Koersplan) - GMR statuut en reglement 
- De begroting en de meerjarenraming - Contact met de Inspectie van het Onderwijs 
- Communicatie - Deelname holding Oost-Groningen 

 
Code Goed Bestuur 
Uitgangspunt voor de bestuurlijke vormgeving van Scholengroep OPRON zijn de principes van “good 
governance” zoals die zijn vastgelegd in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (versie 2012). 
Scholengroep OPRON is lid van de PO-raad. Als zodanig onderschrijven we deze code. In deze code zijn de 
basisprincipes vastgelegd omtrent het professioneel handelen van bestuur en intern toezicht. In dit 
bestuursverslag leggen we in de verschillende hoofdstukken verantwoording af over de wijze waarop invulling 
is gegeven aan de uitgangspunten en bepalingen in deze code. Periodiek evalueren Raad van Toezicht en het 
bestuur het bestuurlijk handelen aan de uitgangspunten en bepalingen. In 2015 is in het bestuurlijk handelen 
niet afgeweken van de uitgangspunten en bepalingen. 
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BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 
 
Het jaar 2015 is, net als 2014, een dynamisch jaar gebleken. Er is conform de analyse en conclusies van de 
eerste bevindingen door de in september 2014 aangestelde interim bestuurder veel in beweging gezet binnen 
de scholengroep. Dit is hoogst noodzakelijk vanwege de ontstane situatie binnen OPRON, maar mogelijk ook 
wel abrupt, snel en hectisch. Naar aanleiding van de analyse zijn de volgende OPRON-brede richtinggevende 
doelen geformuleerd: 
 

Algemeen OPRON kent een groeiend marktaandeel in haar eigen voedingsgebied: 
- OPRON staat in- en extern bekend als een sterk ‘merk’. 
- Ouders/verzorgers zijn bovengemiddeld tevreden over de school van (hun) 

kinderen. 

Onderwijs Alle OPRON-scholen voldoen continu en ruimschoots aan de eisen die de 
Inspectie stelt: 
- Het aantal scholen met een verscherpt toezicht (‘zwak’ of ‘zeer zwak’) daalt 

gestaag tot nul uiterlijk in 2016. 
- Er komen vanaf nu géén scholen met een aangepast arrangement bij. 
- Vanaf 2016 zijn er minimaal twee scholen met het predicaat ‘goed’ of 

‘excellent’, dit aantal stijgt daarna gestaag naar tenminste een kwart van 
het aantal scholen. 

HRM OPRON heeft grip op de groei van de kwaliteit van het personeelsbestand met 
het oog op de onderwijskundige doelstellingen die zijn geformuleerd: 
- Middels een strategische herbezinning op het personeelsbeleid van 

Scholengroep OPRON, geeft OPRON actief vorm aan de nieuwe CAO en 
het bestuursakkoord. 

- OPRON is toegerust om niet alleen in kwantitatieve zin zo veel mogelijk ‘in 
control’ te blijven op de personele uitgaven, maar ook en vooral in 
kwalitatieve zin. Het personeelsbeleid van de scholengroep is toegerust op 
het oplossen van deze grote uitdaging. 

Bedrijfsvoering Sober en doelmatig: 
- De exploitatie van Scholengroep OPRON dient zo snel mogelijk doch 

uiterlijk in het begrotingsjaar 2017 in balans te zijn, dat wil zeggen sluiten op 
een kleine plus, waarbij eventuele overschrijdingen altijd gepland 
plaatsvinden en ten dienste staan van de onderwijskundige doelstellingen. 

- Overschrijdingen als gevolg van onrendabele leegstand en/of 
nevenvestigingen worden zo snel als mogelijk tot nul gereduceerd. 

 
Aanpak: wat is er gebeurd in 2015 
Om bovenstaande doelstellingen te behalen zijn de volgende stappen uitgezet en uitgewerkt, uiteraard in 
goede samenspraak met de directeuren, GMR en Raad van Toezicht. 
 
Overzicht van onderwerpen en aanpak in grote lijnen 
1. Vanuit de analyse en conclusies van de eerste bevindingen over de situatie van OPRON en de nadere 

verkenning van de diepgang en omvang van de opdracht door de Raad van Toezicht, blijkt dat op alle 
niveaus in en de volle breedte van het beleid verbetering van de prestatie noodzakelijk is. Dit betekent dat 
alle activiteiten daaraan moeten bijdragen. Dit krijgt in de dagelijkse gang vorm door het vertonen van 
voorbeeldgedrag en het stimuleren van het doorbreken van de bestaande situatie. Op deze manier wordt 
direct aan de benodigde verbetering van de kwaliteit van de verrichting gewerkt. Hierbij hoort ook het 
scherp krijgen van de pijnpunten in de exploitatie, het verscherpt aansturen van de scholen daar waar 
nodig inzake onderwijskwaliteit en het adequaat in beeld brengen van de meerjarenbegroting vanuit de 
geschetste richtinggevende doelen. 
 

2. Het bestuurskantoor beschikt – na het wegvallen van de beide leden van het College van Bestuur als 
meewerkend voorman – niet meer over de benodigde capaciteit en competenties die nodig zijn voor de 
grote opgaven die op de organisatie afkomen. Er is gewerkt aan het opvangen van het wegvallen van de 
inzet door het College van Bestuur binnen het bestuurskantoor, zonder dat er gaten vallen in de 
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beleidsvoering en –uitvoering en met tegelijkertijd een impuls voor de organisatie brede noodzakelijke 
prestatieverbetering. Dat betekent dat er per 1 januari 2015 drie parttime en tijdelijke aangestelde 
functionarissen zijn benoemd, te weten een controller/hoofd bedrijfsvoering, een strategisch HR-
medewerker/hoofd P&O en een beleidsadviseur onderwijs en kwaliteitszorg. De drie functionarissen 
vormen – desgewenst aangevuld met externe deskundigheid – een multidisciplinair verbeterteam, dat ten 
dienste staat aan de scholen en het bestuur om de doelstellingen zoals geformuleerd binnen bereik te 
brengen. Pas wanneer er meer duidelijkheid is over de toekomstige inrichting van de organisatie op 
school- en bovenschoolsniveau, kan worden overgegaan tot een definitievere invulling. 
 

3. Er is begonnen met het richten van de organisatie op de toekomst. Wat wordt de stip op de horizon die 
als richtpunt geldt voor OPRON als geheel? Dit betreft een strategietraject dat in samenspraak met de 
schooldirecties en andere in- en externe stakeholders is opgepakt in de periode november 2014-mei 2015, 
te beginnen met een analyse van externe ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en daarnaast een 
analyse van sterke en zwakke punten van OPRON (die deels ook al worden versterkt door de versterking 
van het bestuurskantoor). Het traject is gestart met een schouw van de individuele scholen aan de hand 
van het toezicht kader van de inspectie, zodat aan de spreekwoordelijke voorkant expliciet en duidelijk is 
welke opdracht er ligt per school om te kunnen voldoen aan de geformuleerde doelstellingen. Volgend op 
dit strategietraject is er een begin gemaakt met een plan voor een bijpassende inrichting van de 
(school)organisatie in de toekomst. Op basis van best-practices in den lande wordt gezocht naar een 
passend en creatief antwoord op het inrichtingsvraagstuk. Vragen die daarbij aan de orde zijn, zijn de 
volgende:  
- welke eisen worden maatschappelijk aan het toekomstige onderwijs gesteld?  
- aan wat voor soort voorzieningen voor de doelgroep 0-12 jr. is in de toekomst behoefte?  
- blijft het huidige (school)model overeind?  
- is clustering (in regionale eenheden) aan de orde?  
- draagt de vorming van netwerkscholen bij aan de toekomstige prestaties?  
 

4. Tot slot kan het laatste inrichtingsvraagstuk worden beantwoord, namelijk de definitieve inrichting van de 
bestuursstructuur (1 of 2 bestuurders?) en de daarbij behorende ondersteuning. De beantwoording van dit 
vraagstuk moet bij voorkeur niet alleen aansluiten bij de strategische agenda van Scholengroep OPRON 
zelf, maar ook bij de op dat moment bekende ontwikkelingen op het gebied van (bestuurlijke) 
samenwerking in Oost-Groningen.  
 

Resultaat ‘box’, wat is er in 2015 (en deels in 2016) gerealiseerd 
- een schoolplan 2015-2019 voor iedere school; 
- een strategisch beleidsplan 2015-2019 voor de stichting; 
- een audit en een reviewrapport voor iedere school; 
- een doelstellingenmatrix voor iedere school; 
- een organisatienota over richting en inrichting; 
- een (gevisualiseerde) planning en control cyclus; 
- een meerjarenbegroting (2017+); 
- een basisarrangement van de inspectie voor iedere school (vanaf 2016 e.v.). 
 
Kwaliteitszorg  
Basis van onze kwaliteitszorg op zowel het bestuurs- als schoolniveau zijn het INK-model (Instituut 
Nederlandse Kwaliteit) en de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In het strategisch beleidsplan zijn de 
verbeterplannen voor de organisatiegebieden visie, beleid en strategie, personeel, leiderschap cultuur en 
klimaat, management van onderwijs en ondersteunende processen vastgelegd. De resultaten van deze 
verbeteracties meten we aan de hand van onze opbrengsten, maar ook door te kijken naar de waardering van 
het personeel, de ouders en de maatschappij. Dit laatste doen we door bijvoorbeeld te kijken naar de 
bevindingen van de onderwijsinspectie. Het strategisch beleid op bestuursniveau vormt tevens het kader voor 
het school specifieke beleid. Dit is vastgelegd in het schoolplan en uitgewerkt in het jaarlijks op te stellen 
schooljaarplan.  
 
Het schooljaarplan is een integraal document op schoolniveau. In dit jaarlijkse document zijn opgenomen de 
resultaten en analyse van ons onderwijs en de verbeterprocessen, eventuele veranderingen in de context en 
de verbeteracties voor het volgende schooljaar. Met dit schooljaarplan legt de school zowel horizontaal 
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(medezeggenschapsraad, ouders, ketenpartners) als verticaal (bestuur, inspectie) verantwoording af. Tevens 
fungeert het schooljaarplan als een managementcontract en is het een middel voor het monitoren van de 
onderwijsresultaten door het bestuur en leidraad voor gesprekken tussen het bestuur en de school over de 
kwaliteit van het onderwijs op de school in al zijn facetten en de voortgang van de verbeteracties. In 
onderstaande figuur zijn de relaties tussen de verschillende documenten weergegeven.  
 

 
Tevredenheidsonderzoeken 
Begin 2015 is onder alle scholen een tevredenheidspeiling afgenomen. Er zijn gegevens verzameld van 1285 
leerlingen, 1212 ouders en 282 medewerkers. De resultaten geven duidelijk weer hoe leerlingen, hun ouders 
en onze medewerkers de scholen van OPRON waarderen. Onderstaand, in het kort, de voornaamste 
bevindingen: 
 
Algemene tevredenheid onder leerlingen 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8,1. 
De scholen van bestuur OPRON krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 8,0. 
 
Algemene tevredenheid onder personeel 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat personeel aan de school geeft is 7,7. 
De scholen van bestuur OPRON krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. 
 
Algemene tevredenheid onder ouders 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school geven is 7,6. 
De scholen van bestuur OPRON krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. 
 
Op een aantal specifieke onderwerpen is duidelijke en bruikbare feedback ontvangen. De uitkomsten van de 
tevredenheidspeiling zullen worden gebruikt bij het ontwikkelen van toekomstig beleid. 
 
Raad van toezicht 
In 2015 heeft een vernieuwingsproces plaatsgevonden binnen de raad (zie ook het verslag van de Raad van 
Toezicht). De oude toezichthouders hebben plaatsgemaakt voor nieuwe toezichthouders. Met de nieuwe 
samenstelling is er sprake van een evenwichtig samengesteld toezicht team van hoog niveau. OPRON is de 
vertrekkende leden van de raad enorme dank verschuldigd voor hun intensieve betrokkenheid bij het wel en 
wee van de scholengroep. 
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Strategisch beleidsplan en actieteams 
Zoals de scholen voor de komende periode een nieuw schoolplan hebben geformuleerd, is er voor OPRON als 
geheel een nieuw strategisch beleidsplan geschreven en vastgesteld. Om alle doelstellingen te realiseren 
wordt er gewerkt met actieteams, die per periode een onderdeel van het plan uitwerken en realiseren. Op de 
scholen zal dezelfde systematiek gevolgd worden.  
Bovenschools waren de belangrijkste thema’s in 2015: 
- Marketing en PR: marketingplan, huisstijl, ouderportal en websites; 
- Zorgstructuur en Passend Onderwijs: start van het OET, uniformering zorgstructuur, bovenschoolse IB-

coördinatie; 
- HRM: matching van het talent van de toekomst, optimalisering dienstverlening, scholing en ontwikkeling; 
- Financiën: gezonde bedrijfsvoering, bepalen minimale omvang weerstandvermogen en daarmee de 

maximale investeringsruimte, investeringsbegroting ICT, huisvestingsplan. 
 
Verhuizing bestuurskantoor 
In 2015 liep de huurperiode van de locatie af waar het bestuurskantoor van OPRON sinds 2004 was gevestigd. 
Een mooi moment om na te denken over de locatie en de uitstraling van het kantoor. Kijkend naar de 
geografie van het OPRON-gebied is Veendam de meest logische en centrale vestigingsplaats voor een 
bestuurskantoor. Toevalligerwijs bleek er een passende ruimte qua omvang en uitstraling en tegen lagere 
kosten per direct beschikbaar te zijn in Veendam, aan de Schaepmanstraat 25, onderdeel van het gebouw ‘De 
Meridiaan’. Dit is hetzelfde gebouw waar ook obs de Noorderbreedte gevestigd is en waar al veel 
overlegmomenten georganiseerd worden in zaal ‘De Evenaar’. De fysieke verhuizing vond plaats in de 
voorjaarsvakantie en vanaf 2 maart 2015 is het bestuurskantoor gevestigd op de nieuwe plek.  
 
Bestuurlijk handelen 
In 2012 is door de (hoofd)Inspectie van het Onderwijs een zogenaamd ‘onderzoek bestuurlijk handelen’ 
uitgevoerd naar de besturing en het toezicht daarop binnen Scholengroep OPRON. De aanleiding daarvoor 
was onder andere gelegen in het meerjarig als ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ beoordeeld worden van obs de Mieden in 
Meeden. Op 9 maart 2015 is in een gesprek met de inspectie, de voorzitter van de Raad van Toezicht a.i. en de 
voorzitter van het College van Bestuur a.i. dit traject definitief afgerond. Op basis van alle plannen, 
onderzoeken, aanpak en voortgangsrapportages die zijn opgesteld heeft de inspectie haar vertrouwen 
uitgesproken in het bestuurlijk handelen binnen OPRON. Daarmee is ook het bestuur weer ‘groen’. OPRON 
komt daarmee weer in een bestuurlijk basisarrangement, waarbij sprake is van een jaarlijks bestuursgesprek 
met de Inspectie van het Onderwijs om de kwaliteitsontwikkeling op de OPRON-scholen te bespreken. 
 
Sluiting de Parkwijkschool en ‘t Zonnedal 
De leerlingenaantallen van de Parkwijkschool in Stadskanaal en ’t Zonnedal in Alteveer waren op 1 oktober 
2014 beneden de wettelijke instandhoudingsnorm van 23 leerlingen. Dit betekent dat we de scholen per 1 
augustus 2015 hebben moeten sluiten. In plaats van het sluiten van de scholen is besloten de scholen voordien 
te laten samenvoegen met andere openbare scholen in Stadskanaal. De minister biedt in dat geval 
fusiemiddelen aan.  
 
Krimp en samenwerking met andere besturen  
OPRON neemt actief deel aan het gesprek over toekomstige samenwerking in Oost-Groningen. De regio 
Oost-Groningen wordt geconfronteerd met een bevolkingsafname die de komende jaren zal voortduren. Dit 
heeft direct gevolgen voor het basisonderwijs: minder leerlingen betekent minder bekostiging en minder 
werkgelegenheid. De prognose laat zien dat scholen op termijn onder de opheffingsnorm komen, waardoor 
fusie of zelfs opheffing onvermijdelijk is. Wanneer dat zonder een duidelijke regie plaats vindt, is de kans groot 
dat deze ontwikkeling tot een verschraling van het onderwijsaanbod leidt. Verschraling zowel wat betreft 
spreiding als wat betreft pluriformiteit en mogelijk ook kwaliteit van het onderwijsaanbod. Gemeentebesturen 
en schoolbesturen zijn ervan doordrongen dat zij als bevoegde gezagen van basisscholen in de regio (ook) een 
verantwoordelijkheid hebben om de regierol hierin gezamenlijk te vervullen, teneinde het onderwijsaanbod 
zowel kwantitatief als kwalitatief te waarborgen. Een gezamenlijke regierol vereist structurele en niet-
vrijblijvende samenwerking. Deze samenwerking zal er ook toe moeten leiden dat daar waar nodig en 
mogelijk samenwerkingsscholen worden gesticht om een divers onderwijsaanbod in stand te houden. Daarom 
hebben Scholengroep OPRON, SOOOG, VCO Midden- en Oost-Groningen, Scholengroep Perspectief en 
Openbaar Basisonderwijs Gemeente Vlagtwedde in januari 2014 een intentieovereenkomst gesloten. In het 
najaar van 2014 is ook de gemeente Hoogezand-Sappemeer aangesloten. 
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Op de site www.po-og.nl staat alle relevante informatie over de eerste vier fasen die naar aanleiding van het 
regionale woon- en leefbaarheidsplan door de samenwerkende schoolbesturen in Oost-Groningen zijn gezet. 
Inmiddels is fase vijf aan de orde, op dit moment wordt daar een plan van aanpak voor geschreven. Zodra dit 
door de stuurgroep is vastgesteld, zal dit ter informatie aan de RVT worden aangeboden. Fase vijf moet in 
principe worden afgerond met formele besluitvorming over het inrichten van een platform voor bestuurlijke 
samenwerking (mogelijk via een holdingconstructie) en een nieuwe stichting samenwerkingsscholen. Doel 
zou zijn om per 1 augustus 2018 een aantal samenwerkingsscholen te hebben gerealiseerd die per die datum 
worden overgedragen naar de nieuwe stichting. Voor OPRON is vooralsnog alleen obs De Mieden in Meeden 
in beeld als onderdeel van een samenwerkingsschool. Overigens zou dit ook het geval zijn zonder 
overkoepelende samenwerking, vanwege het feit dat het in Meeden de wens vanuit het dorp en de beide 
scholen is om te komen tot één krachtige school in een nieuw gebouw (ook per 1 augustus 2018). 
 
Om daadwerkelijk tot besluitvorming te komen moeten een paar stevige hobbels worden genomen, zoals een 
eventuele garantstelling vanuit de samenwerkende besturen voor de nieuwe stichting, vraagstukken rondom 
identiteit, werkgelegenheidsproblematiek en tot slot afstemming met gemeenten en Rijk over huisvesting, 
bekostiging etc. Daarnaast zijn er consequenties voor de besturen die scholen overdragen naar de nieuwe 
stichting, omdat daarmee de schaal onder de overhead (de staf) afneemt. OPRON stelt zich hier overigens 
reëel en vanuit maatschappelijk perspectief samenwerkingsgericht op, zonder daarbij de risico’s uit het oog te 
verliezen. 
 
ICT binnen de OPRON-scholen 
OPRON maakt onderdeel uit van de stichting PICTO, een eind jaren negentig in het leven geroepen 
samenwerkingsverband tussen een aantal schoolbesturen in Oost-Groningen en Drenthe. Er is een 
kernstichting met een kernbestuur en daarnaast een wat bredere samenwerking op basis van een KGR-
construct (kosten gemene rekening). Deelnemers zijn naast OPRON: PrimaH, VCO Midden- en Oost-
Groningen, Perspectief, Ten Boer, Vlagtwedde en Marenland. PICTO heeft een kantoor met cursuslokaal in 
Veendam. De doelstelling van PICTO is tweeledig: enerzijds is het de beheersorganisatie op het gebied van 
ICT en de inkoop daarvan waarbij via samenwerking schaalvoordelen worden behaald. Daarnaast kent PICTO 
een innovatie en opleidingsdoelstelling.  
 
De afgelopen jaren heeft het PICTO-bestuur voorzichtige stappen gezet naar een herbezinning op de 
toekomst. Alle in- en externe ontwikkelingen (zoals het werken vanuit de Cloud) op het gebied van ICT in het 
onderwijs zijn nauwelijks te behappen voor een organisatie van de aard en omvang van PICTO, daarbij komen 
twee dragende medewerkers in de buurt van de pensioengerechtigde leeftijd en nemen de eisen vanuit de 
klant (de scholen) toe. Om een passend antwoord op de vraag naar Clouddiensten te geven is enkele jaren 
geleden samenwerking gezocht met een lokale partij, de firma Nijmko uit Stadskanaal. Vorig jaar is er in 
Jipsinghuizen een pilot gedraaid met de ontwikkelde Cloud-omgeving en op basis van de resultaten daarvan is 
deze dit schooljaar verbreed naar 7 PICTO-scholen, waarvan vier binnen OPRON. De resultaten zijn voor de 
vier OPRON-scholen in de pilot op dit moment teleurstellend. Ook hier dringt de vraag zich op of een lokale 
partij over voldoende innovatie- en beheerkracht beschikt om een dermate belangrijke Cloud infrastructuur 
werkzaam te maken. De meningen daarover zijn verdeeld, OPRON neemt in toenemende mate een kritische 
positie in, mede ingegeven door de ontevredenheid die breed binnen OPRON leeft over de mate van 
integratie van ICT in het onderwijs.  
 
ICT beleid 
Binnen OPRON ontbreekt het aan bovenschools beleid, sturing of ondersteuning op het gebied van ICT. De 
scholen zijn min of meer vrij in de keuzes die gemaakt worden, voor zover deze door PICTO worden 
ondersteund en van bestuurswege kunnen worden gefinancierd. Qua financiering voor ICT is de beleidslijn 
binnen OPRON dat de rijksvergoeding hiervoor aangewend mag worden, na aftrek van de kosten voor PICTO. 
Een aantal scholen is tevreden met de huidige gang van zaken, een groter aantal scholen is ontevreden. Qua 
hardware is het beeld net zo divers. Er zijn scholen met nauwelijks goed werkende computers in de klas. Er zijn 
ook scholen waar de hardware en het functioneren daarvan prima is. Uit de tevredenheidspeiling onder 
personeel en ouders die in het voorjaar van 2015 is afgenomen blijkt wel een grote mate van ontevredenheid 
onder medewerkers en ouders over de toepassing van ICT in het onderwijs binnen OPRON.  
 
  

http://www.po-og.nl/
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Bestuurlijke aanpak OPRON 
Dit alles overziende (situatie PICTO én ICT situatie binnen OPRON) heeft de bestuurder besloten onderzoek te 
laten doen naar de situatie binnen OPRON, met als doel om zicht te krijgen op de behoefte aan bovenschools 
ICT-beleid en de richting daarvan én op de hoogte van de eventuele investering die gepaard zou gaan met een 
eenmalige inhaalactie om de ICT binnen alle scholen bij de tijd te brengen. Daarnaast zal via PICTO een 
aanbestedingsprocedure worden opgestart voor de Clouddiensten, daarbij zullen naast de huidige leverancier 
een aantal grote landelijke partijen worden uitgenodigd. Wanneer onverhoopt mocht blijken dat de PICTO-
koers niet meer aansluit bij de ambities van OPRON, dan kan een vertrek uit PICTO (op termijn) aan de orde 
zijn.  
 
Samenwerkingsverbanden  
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland maken vanaf 1 augustus 2014 deel uit van een 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De basisscholen van Scholengroep OPRON, de speciale 
basisschool Wim Monnereau en de so-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool maken deel van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (swv 20.01). 
Scholengroep OPRON maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, omdat 
de Margaretha Hardenbergschool een vso-afdeling heeft. 
 
Klachten 
Artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs bepaalt dat schoolorganisaties een regeling voor de 
afhandeling van klachten moeten hebben. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de 
scholen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van 
zaken op school. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling 
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien 
dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid 
heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Men kan dan een klacht indienen bij 
het bestuur of de landelijke klachtencommissie voor onderwijs. Onze klachtenregeling is opgenomen in de 
schoolgids van elke school. Kern van deze procedure is de klacht op te lossen op het niveau waarop deze is 
ontstaan. In 2015 zijn bij het bestuur twee klachten binnen gekomen. Deze hadden betrekking op de 
handelswijze van de school jegens een leerling. De klachten zijn door OPRON in en na overleg met de ouders 
en de school afgehandeld. Er zijn geen klachten afgehandeld door de landelijke klachtencommissie onderwijs. 
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ONDERWIJS 
 
Het onderwijsbeleid van Scholengroep OPRON kenmerkte zich in 2015 door een integrale aanpak om de 
kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen en te stabiliseren. Een integrale aanpak vermindert 
het risico van losse op zichzelf staande verbeteringen die na verloop van tijd weer wegzakken. In het eerste 
deel van dit hoofdstuk beschrijven we de hoofdlijnen van deze integrale aanpak. In het tweede deel gaan we 
nader in op de kwaliteit van het onderwijs op de OPRON-scholen. 
 

Samen werken aan de kwaliteit van het onderwijs: een integrale aanpak 
In het kader van de integrale aanpak van de onderwijskwaliteit hebben we in 2015 de volgende instrumenten 
en werkwijzen ontwikkeld en geïmplementeerd: 
 
Digit 
Begin 2015 is gestart met de ontwikkeling van “Digit”, een dashbord waarop voor elke school de belangrijkste 
kengetallen staan vermeld: 
- eind- en tussenopbrengsten; 
- kwaliteit van de medewerkers, schoolleiding en interne begeleiding; 
- kwaliteit van het onderwijsaanbod en interne zorg en begeleiding; 
- resultaten tevredenheidsonderzoeken; 
- verzuim; 
- ontwikkeling aantal leerlingen; 
- financiën / bedrijfsvoering. 
De belangrijkste indicatoren zijn daarmee opgenomen in het dashbord. Het dashbord is in de loop van 2015 
geïmplementeerd. Periodiek worden de nieuwe data in het dashbord opgenomen. Bestuur en scholen hebben 
op deze wijze in één oogopslag zicht op de belangrijkste kengetallen en daarmee op de actuele stand van 
zaken.  
 

Audit 
In 2015 is gestart met de invoering van externe audits. Deze audits worden in ieder geval om de twee jaar 
uitgevoerd en zijn gebaseerd op het toezichtkader van de inspectie. Indien wordt geconstateerd dat bepaalde 
indicatoren uit het toezichtkader niet op orde zijn, dan worden deze opgenomen in een doelenmatrix 
(planning). Bestuur en scholen spreken samen af welke acties worden uitgevoerd en welke resultaten daarbij 
gehaald moeten worden (het wat). Scholen bepalen zelf op welke wijze men de verbetering wil realiseren (het 
hoe). Het bestuur kan dit op verzoek van de school en binnen de mogelijkheden ondersteunen en faciliteren.  
Het gesprek is als zodanig dus een output-review. Na de in de doelenmatrix opgenomen planning wordt 
middels een herhalingsaudit gecheckt of de beoogde resultaten zijn bereikt (control). In 2015 zijn 15 audits en 
6 herhalingsaudits afgenomen. 
 

Reviewgesprekken 
Ten minste twee keer per jaar vindt er een reviewgesprek plaats tussen de directie van de school en het 
bestuur over de onderwijskwaliteit. Het reviewgesprek heeft tot doel: 
- samen met het management ingaan op de ontwikkelingen binnen de school, 
- voeling te houden met de school en het onderwijs op de school, 
- tijdig signaleren van mogelijke risico’s, 
- stimuleren van de ontwikkelingen op de school. 
Input voor het gesprek zijn de gegevens vermeld op het dashbord, de uitkomsten van de (herhalings)audits, 
bevindingen van de inspectie en de afspraken opgenomen in de doelenmatrix. In 2015 zijn met alle directies 
van de scholen twee reviewgesprekken gehouden. Deze gesprekken worden door de schoolleiders als 
ondersteunend gezien.  
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Schoolplanmanager (SPM) 
In 2015 heeft elke OPRON school voor de periode 2015-2019 een nieuw schoolplan opgesteld. Het schoolplan 
is een wettelijk verplicht instrument. In het schoolplan geeft de school aan welk beleid op o.a. onderwijskundig 
en personeelsgebied ze in deze periode wil uitvoeren. Alle OPRON-scholen hebben voor het opstellen van het 
schoolplan de beschikking gekregen over de “Schoolplanmanager” (SPM). De SPM is een web-based 
instrument gebaseerd op het INK-model. De scholen geven in de SPM aan wat de doelen zijn voor de 
schoolplanperiode (schoolprofiel), wat de stand van zaken is (zelfevaluatie) en aan welke doelen de school 
gaat werken. De SPM genereert op basis van deze gegevens een schoolplan. De te bereiken doelen worden 
opgenomen in actieplannen en deze worden uitgevoerd in de periode 2105-2019. Periodiek wordt de SPM 
bijgewerkt. Aangegeven wordt welke doelen zijn behaald. De SPM laat de progressie zien. In de SPM kunnen 
documenten als beleidsdocumenten, (trend)analyse opbrengsten, werkafspraken, werkwijzen, evaluaties, 
worden opgenomen om op deze wijze de bereikte doelen te borgen. Deze documenten zijn permanent 
beschikbaar (archief). Periodiek wordt gekeken of de school het vastgestelde beleid uitvoert en al/of opnieuw 
aan de orde moet komen. De SPM is een middel om de integrale en cyclische kwaliteitszorg te realiseren. De 
inspectie heeft in de tweede helft van 2015 op een aantal scholen een vierjaarlijks of kwaliteitsonderzoek 
uitgevoerd. De daarin opgenomen indicatoren met betrekking tot de kwaliteitszorg zijn door de inspectie als 
voldoende dan wel goed gewaardeerd. 
 
Professionele leergemeenschappen (PLG) 
Om medewerkers maximaal te betrekken bij de kwaliteitsverbetering en gezamenlijk te werken aan voor 
meerdere of alle scholen te bereiken doelstellingen zijn rond de volgende thema’s PLG’s opgezet. 
- PLG Leerlingenzorg. De interne begeleiders werken onder leiding van de bovenschoolse IB-er in deze PLG 

aan een uniforme zorgstructuur voor alle OPRON-scholen. Doel is het verbeteren en op orde brengen van 
de ondersteuning op alle scholen  

- PLG Leerkrachten groep 8. Doel van deze PLG is om de leerkrachten van groep 8 expertise te laten 
ontwikkelen in het omgaan met leerlingen uit de bovenbouw. Welke interventies kunnen en moeten 
gepleegd worden om te komen tot betere prestaties en het structureel verhogen van de resultaten op de 
eindtoets. 

- PLG Leerkrachten groep 1 en 2. Doel is om de leerkrachten van groep 1 en 2 meer opbrengstgericht te 
laten lesgeven en hieromtrent “good practice” te ontwikkelen. 

- PLG Excellente school. Een groep directeuren houdt zich bezig met de mogelijkheden om voor de eigen 
school een excellentieprofiel te ontwikkelen. 

Deze PLG’s zijn in de loop van 2015 opgestart en zullen in 2016 worden voortgezet. 
 

Resultaten en opbrengsten 
In 2015 is het overzicht van de beoordelingen op alle indicatoren uit het toezichtkader van de inspectie voor 
alle scholen hernieuwd en uitgebreid. Elk kwartaal wordt het kwaliteitsbeeld geactualiseerd aan de hand van 
de gegevens uit onderzoeken door de inspectie en de (herhalings)audits. In bijlage 2 is het kwaliteitsbeeld per 
31-12-2015 weergegeven. In de kolommen percentage voldoende scores zijn de percentages voldoende scores 
aan het eind van elk kwartaal vermeld.  
 
We zien dat in de eerste twee kwartalen van 2015 op meerdere indicatoren het percentage voldoende scores is 
gedaald ten opzichte van eind 2014. Dit is een gevolg van het feit dat bij de stand van zaken per 31-12-2014 
nog veel gegevens van inspectiebezoeken van vóór 2012 zijn meegenomen. Sinds 2012 werkt de inspectie met 
een aangepast toezichtkader. De aangepaste en aangescherpte normen en criteria worden ook toegepast bij 
de audits waarmee begin 2015 is gestart.  
 
Kijken we naar de stand van zaken per 31-12-2015, dan zien we dat op de onderdelen opbrengsten, aanbod, 
tijd en schoolklimaat 80 tot 100% van de scholen op deze indicatoren voldoende en in een aantal gevallen zelfs 
goed scoort. Op de deelaspecten didactisch handelen, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en burgerschap 
hebben de (meerdere) scholen nog een slag te maken. In de tweede helft van 2015 is sprake van een gestage 
stijging van 10 tot 20 % meer voldoende scores op deze indicatoren. 
 
Door elk kwartaal de beoordelingen te monitoren en te analyseren worden risico’s vroegtijdig in kaart 
gebracht. De resultaten komen weer aan de orde in de gesprekken met de scholen. 
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Opbrengsten 
Met ingang van 2015 is er voor het basisonderwijs de verplichting ingevoerd een eindtoets af te nemen. 
Scholen kunnen een keuze maken uit de door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen. Scholen 
hoeven dus niet meer de Cito-eindtoets af te nemen. Op OPRON-scholen is of de centrale eindtoets van Cito 
of de eindtoets Route 8 afgenomen. Gevolg hiervan is dat we op bestuursniveau niet meer een gemiddelde 
schoolscore kunnen vaststellen en de trend van de gemiddelde schoolscores kunnen volgen. De resultaten op 
de eindtoets worden per school wel gemonitord en bijgehouden op het dashbord. 
 
Naast de eindopbrengsten worden op bestuursniveau ook de resultaten op de tussentijdse toetsen gevolgd. 
Dit betreft de toetsen technisch lezen groep 3 en 4, rekenen/wiskunde groep 4 en 6 en begrijpend lezen groep 
6. De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, behalve de toets begrijpend lezen. Deze toets wordt één 
keer per jaar afgenomen. Voor kleine scholen (één van de groepen 3, 4, of 6 heeft minder dan 10 leerlingen) 
kijkt de inspectie tevens naar de resultaten op de toetsen rekenen/wiskunde en begrijpend lezen groep 5.  
 
De inspectie beoordeelt de tussentijdse resultaten als voldoende als de resultaten voor meer dan de helft van 
de toetsen boven de norm liggen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten op de tussentijdse 
toetsen 2015, de eindtoets 2015 en de eindresultaten over een periode van drie jaar (2013- 2015).  
 

 Resultaten tussentijdse toetsen 
2014-2015 

Resultaten eindtoets 

Scholen midden eind 2015 Over 3 jaren 

De Mieden v v o v 

Insp. Amerikaschool v v v v 

Burg. Verkruisenschool v v o v 

Europaschool v v v v 

De Tandem v v o v 

De Viermaster o v v v 

De Butte v v o v 

De Braskörf v v v v 

Noorderbreedte o v v v 

Hagenhofschool o v o v 

Westerschool (Wildervank) v v v v 

De Sleutel v v o v 

Meester Neuteboomschool v v o v 

De Oleander o o o o 

Westerschool (Stadskanaal) 0 v o o 

De Ommewending v v v v 

De Badde v v v v 

De Musselhorst v v v v 

 
Arrangementen 
Jaarlijks overlegt de inspectie met het bestuur over de kwaliteit van het onderwijs aan de scholen. Daarbij 
wordt met name gekeken naar de eindresultaten en de trend over een aantal jaren. Als de inspectie oordeelt 
dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is, wordt een basisarrangement toegekend. Worden er mogelijke 
risico’s gesignaleerd, dan komen de betreffende scholen in aanmerking voor een kwaliteitsonderzoek. Zijn de 
eindresultaten over een periode van drie jaar (bij kleine scholen 4 jaar en groep 7) onvoldoende, dan wordt het 
arrangement zwak toegekend. Zijn er naast onvoldoende eindopbrengsten ten minsten twee normindicatoren 
onvoldoende dan wordt het arrangement zeer zwak toegekend. De tabel geeft een overzicht van de 
arrangementen in de afgelopen vijf jaar.  
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Uit het onderstaande overzicht blijkt dat eind 2015 door de inspectie aan obs Westerschool Stadkanaal het 
aangepast arrangement zwak is toegekend.  
 

Jaar basisarrangement zwak zeer zwak 

2011 20 1 1 

2012 21 0 1 

2013 21 1 0 

2014 19 1 2 

2015 19 1 0 

 
De inspectie heeft in 2015 op de volgende scholen een onderzoek uitgevoerd: de Mieden, de Burgemeester 
Verkruisenschool, de Europaschool, de Hagenhofschool, de Westerschool Stadskanaal, de Musselhorst en de 
Wim Monnereauschool.  
 
Begrijpend lezen  
Zowel de eindopbrengsten als de tussenopbrengsten van de scholen worden tijdens het directieberaad met 
elkaar besproken. Uit de jaarlijkse analyse van de tussenopbrengsten op bestuursniveau is gebleken dat de 
resultaten op het onderdeel begrijpend lezen op meerdere scholen achterblijven bij de andere leergebieden. In 
overleg met de gezamenlijke directies is in het schooljaar 2013- 2014 begonnen met een tweetal 
verbetertrajecten op meerdere OPRON-scholen. Bij beide trajecten werkt een aantal scholen samen onder 
leiding van een externe deskundige. Beide trajecten zijn in 2014-2015 voortgezet. Onderdelen van deze 
verbetertrajecten zijn o.a. deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van begrijpend lezen, 
de didactische vaardigheden m.b.t. het lesgeven en het toepassen van de strategieën bij andere vakgebieden. 
Ondanks deze aanpak zijn de resultaten nog niet op het geambieerde niveau. Onder leiding van een externe 
deskundige is een werkgroep gestart met het zoeken naar mogelijke oorzaken en een aanpak die wel tot het 
gewenste resultaat leidt.  
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MEDEWERKERS 
 
Leren en werken bij Scholengroep OPRON? De tijd van je leven! 
Vanuit onze sociaalmaatschappelijke opdracht werken we waardengestuurd en opbrengstgericht en geven we 
om onze medewerkers, leerlingen en de samenleving. In de professionele Scholengroep OPRON sturen we op 
resultaten en de drie kernwaarden lerend vermogen, samenwerken en verantwoordelijkheid. Verder: 
- levert iedereen een bijdrage aan het realiseren van het strategisch beleid (de organisatiedoelstellingen); 
- is iedereen verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling (lerend vermogen); 
- krijgt en neemt iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid en is er onderwijskundig leiderschap op alle 

niveaus; 
- werken medewerkers samen aan gezamenlijke doelen en komt iedereen zijn/haar afspraken na, ook 

wanneer er geen direct eigen belang is; 
- wordt transparant verantwoording afgelegd (interne audits, reviewgesprekken, gesprekkencyclus). 
 
We zijn trots op onze mensen en de ontwikkeling waar we samen aan werken. Onze ambitie is dat onze 
mensen met plezier werken en trots zijn op Scholengroep OPRON. 
 
Belangrijkste kengetallen medewerkers 
 

Jaar Medewerkers 
gemiddeld 

FTE 
gemiddeld 

FTE OP FTE OOP FTE DIR Parttime 
ratio 

2011 398 299,88 242,30 29,99 27,59 42,70% 

2012 371 274,50 222,89 26,63 24,98 45,80% 

2013 365 273,78 222,58 26,01 25,19 47,40% 

2014 350 251,03 202,83 24,60 23,60 49,10% 

2015 327 233,01 189,20 25,40 18,41 50,7% 

 
Gemiddeld bedroeg het aantal medewerkers in 2015 327 en het aantal bruto fte’s is gedaald naar 233,01. Als 
direct gevolg van de daling van het aantal leerlingen is de formatie voor het onderwijzend personeel (OP) 
verder gedaald. In verhouding is de formatie voor het onderwijsondersteunende personeel (OOP) licht 
gestegen, oorzaak hiervan is de extra inzet van onderwijsassistenten gezien de specifieke problematiek op een 
aantal scholen. Ook is in 2015 het OPRON Expertise Team (OET) ingericht en bemenst in het kader van 
passend onderwijs en de ondersteuning op onze scholen, dit team behoort ook tot de categorie OOP. 
Opvallend is ook de afname van de formatie voor de functie van directeuren. In 2015 is een tweetal scholen 
gesloten en tegelijkertijd is op een aantal ontstane vacatures een tijdelijke directeur aangesteld, bijvoorbeeld 
via externe inhuur. 
  

Jaar Gemiddelde 
leeftijd 

Percentage 
55+ 

Percentage man Percentage vrouw 

2013 45,60 32,7% 24,7% 75,3% 

2014 47,16 34,4% 24,8% 75,2% 

2015 45,64 32,2% 22,5% 77,5% 

 
Binnen Scholengroep OPRON is een aantal jaren de trend geweest dat de gemiddelde leeftijd van het 
medewerkersbestand toenam. De verminderende omvang van de formatie en het landelijk beleid om langer 
door te werken is hier mede debet aan geweest. In 2015 is voor het eerst een afname van de gemiddelde 
leeftijd te zien, al is er nog steeds een heel grote groep medewerkers die ouder is dan 55 jaar, te weten 32,2%. 
Dit is 3,7% hoger dan landelijk. Een verklaring voor de terugloop van de gemiddelde leeftijd is een groep 
oudere medewerkers die afscheid heeft genomen. De gemiddelde leeftijd en de man-vrouw verhouding 
binnen OPRON komt redelijk overeen met de gemiddelde leeftijd binnen de branche van het primair 
onderwijs (bron Stamos). 
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In de bovenstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand per 1 oktober 2015 
weergegeven. Vanaf het jaar 2020 neemt de uitstroom vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd sterk toe en wordt een van de grootste opgaven voor OPRON om genoeg goed gekwalificeerde 
medewerkers aan zich te binden. 
 
Flankerend beleid 
Om voor het schooljaar 2015-2016 gedwongen ontslagen te verminderen of te voorkomen, is in 2015 opnieuw 
in overleg met de GMR flankerend beleid tot stand gekomen. Medewerkers is de mogelijkheid geboden 
vrijwillig ontslag te nemen of de betrekkingsomvang te verminderen, ondersteund met een financiële 
tegemoetkoming. Van deze regeling hebben zo’n 30 mensen (ongeveer 15 FTE) gebruik gemaakt. Hierdoor 
zijn onder andere alle RDDF-plaatsingen komen te vervallen.  

 
Verzuim 
In 2015 is het verzuimpercentage en de verzuimduur licht gedaald, al is het met 9,6% nog steeds een 
gemiddeld te hoog ziekteverzuimpercentage. Ook in vergelijking tot andere schoolbesturen in dezelfde regio, 
waar het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 6,9% is. Deels is dit te wijten aan het feit dat in het verleden 
casuïstiek onvoldoende is afgerond en vooruitgeschoven. Ook is er een vermenging van 
functioneringsproblematiek en verzuim. De eerste reparaties hierop, met name in het langdurig verzuim, 
hebben inmiddels plaats gevonden (en vinden nog plaats).  
 
De oorzaak van verzuim ligt vooral in psychische overbelasting, waarbij meestal ook privé-problematiek een 
rol speelt. Het beeld is overigens wel dat de organisatie ‘gezonder’ wordt en dat er in individuele cases gericht 
aan een duurzame vervolgstap wordt gewerkt. Bij de huidige fase van organisatieontwikkeling is het helaas 
goed mogelijk dat op korte termijn het verzuimpercentage nog niet afneemt. In de onderstaande tabel is het 
verzuimpercentage en het aantal maal dat een medewerker zich gemiddeld ziek heeft gemeld opgenomen.  
 

 2012 2013 2014 2015 

Verzuimpercentage 7,9% 9,8% 10,2% 9,6% 

Meldingsfrequentie 1,2 1,3 1,0 1,2 

 
Scholengroep OPRON werkt samen met arbodienst Maetis Ardyn op het gebied van verzuimbeperking en 
gezondheidsmanagement. Met de versterking van HR is de inzet van de centrale casemanager vanuit Maetis 
in 2015 geheel afgebouwd. Dit betekent dat het casemanagement van verzuim en de ondersteuning van deze 
rol volledig bij ons als werkgever ligt. We merken dat we hierdoor beter grip krijgen op het verzuim, HR heeft 
de juiste rol en de verantwoordelijkheden zijn daar georganiseerd waar ze horen. Tevens heeft dit een sterk 
kostenbesparend element. De directeur is de casemanager per individuele casus en is verantwoordelijk voor 
de opzet en uitvoering van de re-integratie, inclusief correcte verslaglegging van de gesprekken met de 
medewerker en het voldoen aan de verplichtingen vanuit Wet Verbetering Poortwachter 
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Functiemix 
Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de Minister van OCW afgesproken dat versterking 
van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar nodig is. Op basis van dit convenant wordt extra 
geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. Een belangrijk onderdeel 
hiervan is de verbetering van de loopbaanmogelijkheden voor leraren door middel van de ‘functiemix’. 
Besturen krijgen extra middelen om leraren in een hogere salarisschaal te benoemen als zij aan de 
vastgestelde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn als volgt opgenomen in de CAO PO (art 5.4): 
- een werk en denkniveau HBO+ door: relevante cursussen, masterclasses, HBO-masters of een EVC-bewijs 

afgegeven door een gecertificeerde aanbieder; in aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs 
onder andere op de deelgebieden rekenen en taal, zorg en achterstand;  

- (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van 
onderwijskundig beleid;  

- het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor concepten 
aanleveren; 

- pedagogische en didactische verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen dragen, gedurende 
minimaal 50% van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar rato). 

 
Aanvullende hierop heeft Scholengroep OPRON de volgende voorwaarden gesteld:  
- de leerkracht scoort op alle competenties van de leraar tenminste “meer sterk dan zwak”; 
- werkt bewust aan zijn/haar ontwikkeling en kan zich hierover verantwoorden; 
- is deskundig en flexibel: “is in tenminste vier leeftijdsgroepen inzetbaar”. 
 
De doelstelling uit het convenant is dat in 2014 in het basisonderwijs een functiemix is bereikt van 58% in 
schaal LA, 40% in schaal LB en 2% in schaal LC. In het speciaal basis onderwijs en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs wordt in 2014 een functiemix bereikt van 86% in schaal LB en 14% in LC. Deze doelstelling is ook in 

2015 en 2016 nog steeds van 
kracht. In het schema hiernaast 
is de formatie onderwijzend 
personeel per 1 oktober 2015 
weergegeven verdeeld naar 
functieschaal. In de regio Oost-
Groningen ligt het gemiddelde 

percentage LB in het reguliere BAO op 17,8% (Bron: Ministerie van Onderwijs). De norm van 40% schaal B is 
nog niet in zicht. Bij het flankerend beleid en vanwege natuurlijke uitstroom in afgelopen jaren zijn ook LB 
leerkrachten uit dienst getreden, zonder dat er vanwege krimp ruimte is ontstaan voor nieuwe leerkrachten. 
Onder het zittend personeel wordt jaarlijks de scholing- en doorstroombehoefte in kaart gebracht. In het 
schooljaar 2015-2016 staat het bevorderen van de functiemix op de prioriteitenagenda van OPRON, waarbij 
een aantal rollen wordt gedefinieerd in het kader van onderwijsontwikkeling. Ook wordt de rol van IB als 
aparte functie nieuw ingericht. 

 

Professionalisering  
De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de leerkracht. Ook op 
landelijk niveau is er steeds meer aandacht voor de professionalisering van de leerkracht. Het ministerie heeft 
hiervoor in 2012 meer financiële middelen beschikbaar gesteld (onderdeel van de zgn. prestatiebox). Deze 
middelen zijn toegevoegd aan de middelen voor scholing van het schoolbudget. Op schoolniveau kan het 
beste bepaald worden welke (na)scholing gewenst dan wel noodzakelijk is. Dit kan zowel op teamniveau als 
op individueel niveau. De directies van de scholen leggen in het schooljaarplan verantwoording af over de 
besteding van deze middelen. Een deel van het budget voor professionalisering wordt bestemd voor 
gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten. Scholengroep OPRON beoogt jaarlijks 5% van de personele 
omzet aan opleiding en ontwikkeling te besteden. In 2015 is er in totaal ruim 5 ton geïnvesteerd in 
organisatieontwikkeling, kwaliteitsverbetering en opleidingen.  
 
In 2015 is een tweetal actieteams gestart met opdrachten op het gebied van scholing en begeleiding en 
competenties. Deze actieteams ontwikkelen nieuw HR-beleid en concrete acties rond professionalisering. In 
ontwikkeling is een scholingsagenda met scholingsaanbod voor individuele en groepen medewerkers, 

Schaal BAO SBO (V)SO 

 fte % fte % Fte % 

LA 127,16 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

LB 24,94 16,4 7,8 76,9 9,2 76,0 

LC 0,0 0,0 2,6 23,1 2,9 24,0 

Totaal 152,1 100 10,4 100 12,1 100 
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waaronder inbegrepen het inrichten van locatie-overstijgende PLG’s (professionele leergemeenschappen), 
benutten van e-learning en begeleiding startende leerkrachten en directeuren. 
 
OPRON Academie 
Leerkrachten worden gestimuleerd middels e-learning een module van de OPRON-academie te volgen om zo 
te werken aan hun professionele ontwikkeling. Binnen deze online leeromgeving wordt een groot aantal 
verschillende cursussen aangeboden, zowel praktijkgericht als theoretisch. Eind 2015 hebben in totaal 129 
leerkrachten een module gevolgd dan wel volgden op dat moment een module.  
 
Bedrijfshulpverlening 
In 2015 hebben 102 medewerkers de basis- of herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) en AED gevolgd. 
Ook is er een e-learningmodule voor deze groep medewerkers beschikbaar gekomen. De cursus werd gegeven 
door de Kompas Veiligheidsgroep. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt er jaarlijks op de grote basisscholen 
(180+ leerlingen) een geleide BHV-oefening gehouden, waarbij de BHV feedback krijgt van een trainer van 
Kompas Veiligheidsgroep. 
 
Lerarenbeurs / Academische graad 
Onderdeel van het door het ministerie met de vakorganisaties afgesloten convenant leerkracht is de 
lerarenbeurs. Elke leerkracht kan één keer in zijn loopbaan een dergelijke beurs aanvragen. Scholengroep 
OPRON stimuleert haar medewerkers tot het behalen van aanvullende scholing en bij voorkeur een 
academische graad.  

 
Vaardigheidsmeter medewerkers, schoolleiding en interne begeleiding 
In 2015 zijn de “Vaardigheidsmeter primair onderwijs” (VHM PO, leerkrachten) de “Vaardigheidsmeter 
schoolleiding” (VHM SL) en de “Vaardigheidsmeter interne begeleiding” (VHM IB) in gebruik genomen. Met 
behulp van deze instrumenten brengt de direct leidinggevende in samenspraak met de betreffende 
medewerker de pedagogische en didactische vaardigheden van de desbetreffende medewerker in kaart. 
Medewerkers spreken met hun direct leidinggevende af welke vaardigheden ze verder willen (en soms 
moeten) ontwikkelen. De medewerkers nemen dit weer op in hun persoonlijk ontwikkelingsplan. In 2015 zijn 
de schoolleiders van de scholen getraind in het afnemen van de VHM PO en de VHM IB. Op alle scholen zijn 
inmiddels de vaardigheden van de medewerkers in kaart gebracht. De VHM SL wordt afgenomen door of 
namens het bestuur.  
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HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN 
 

In 2015 zijn enkele grote huisvestingsprojecten afgerond. De dislocaties van de Braskörf en de Westerschool in 
Wildervank zijn afgestoten en de afdeling so van de Margaretha Hardenbergschool is ondergebracht in het 
gebouw van de Wim Monnereauschool. Daarnaast heeft een kleine upgrade plaatsgevonden van het gebouw 
van de Ommewending. Voor de kosten in verband met de aanpassing van de gebouwen is de gemeente 
Veendam bereid gevonden hiervoor gelden beschikbaar te stellen. Daarnaast heeft Scholengroep OPRON 
geïnvesteerd in de onderhoudszaken welke tegelijkertijd zijn opgepakt. Hierbij dient gedacht te worden aan 
o.a. schilderwerk, vervangen vloerbedekkingen, aanpassing cv-installatie, etc. 
 

Omschrijving Kosten 
ten laste van de 

onderhoudsvoorziening 

Kosten 
ten laste van de 

gemeente 

Totaal 

Herhuisvesting De 
Braskörf 

         € 127.000        € 89.900     € 216.900  

Herhuisvesting 
Westerschool, 
Wildervank 

         € 102.000        € 68.000     € 170.000  

Renovatie De 
Ommewending 

           € 91.500         € 45.000     € 136.500  

Inhuizing Margaretha 
Hardenbergschool & Wim 
Monnereauschool 

         € 151.700      € 353.200     € 504.900  

Kosten overige locaties           € 82.800           € 11.700      € 94.500  

Totaal          € 555.000      € 567.800 € 1.122.800  

 
Aan herstel- en contractonderhoud is een bedrag besteed van € 140.000. In 2015 is een eigen service bus 
aangeschaft voor het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden waar eerder de hulp van bedrijven voor 
moest worden ingeroepen. Door het in eigen beheer uitvoeren van klein onderhoud wordt aanzienlijk 
bespaard op de onderhoudskosten.  
 
Opheffing van scholen 
Als gevolg van het lage aantal leerlingen zijn de Parkwijkschool in Stadskanaal en ’t Zonnedal in Alteveer per 1 
augustus 2015 gesloten. De gebouwen worden teruggegeven aan de gemeente. 
 
Strategisch Huisvestingsplan 
Toenemende verantwoordelijkheden als gevolg van de doordecentralisatie buitenonderhoud, de huidige staat 
van de schoolgebouwen, toenemende leegstand, knelpunten in de exploitatie en ontwikkelingen op het vlak 
van huisvesting hebben ons doen besluiten een strategisch huisvestingsplan op te stellen. Na de 
zomervakantie 2015 is hier een start mee gemaakt. In 2016 zal dit verder uitgewerkt worden in een visie welke 
vertaald zal worden in een concreet actieplan. 
 
Nieuwbouwprojecten 
Het realisatie van het project MFC Meeden is onzeker omdat de gemeente Menterwolde op de gemeentelijke 
uitgaven wil bezuinigen. De planning voor wat betreft de realisatie van de MFA Stadskanaal Centrum ligt op 
schema. De gemeente Stadskanaal heeft nog geen besluit genomen met betrekking tot de huisvesting van 
obs De Badde samen met buurthuis De Stobbe en de peuterspeelzaal in één gebouw. 
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FINANCIËN 
 
In dit hoofdstuk is de exploitatierekening 2015 en de bijbehorende balanssituatie van Scholengroep OPRON 
opgenomen. Ter vergelijking worden kengetallen en kerncijfers van 2014 genoemd. Hierdoor wordt 
inzichtelijk hoe de situatie bij OPRON is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Noodzakelijke 
toelichtingen bij de diverse onderdelen zijn in de jaarrekening zelf opgenomen.  
 
Het financiële beleid dat gevoerd wordt door de Scholengroep OPRON is een belangrijke voorwaarde voor het 
behalen van de benoemde ambities, doelstellingen en beoogde resultaten, zoals vastgelegd in het strategisch 
beleidsplan. Een gezonde ontwikkeling van de baten en lasten en een adequaat weerstandsvermogen in 
meerjarig perspectief zijn belangrijke uitgangspunten van het beleid. Het adequaat beheren van de financiële 
positie van het bestuur en de scholen en het op een verantwoorde manier verdelen van de baten over de 
organisatieonderdelen, zijn belangrijk voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het 
onderwijs. Om de financiën goed te monitoren werken wij met een planning en control cyclus en een 
betrouwbare informatievoorziening. 
 
Exploitatierekening 
In de begroting 2015 is een knip gemaakt tussen de reguliere begroting en een plusbegroting. De reguliere 
begroting gaat uit van de reguliere bedrijfsvoering. In de plusbegroting staan de lasten die gemoeid gaan met 
de verbeterslag zoals genoemd in het hoofdstuk bestuurlijke ontwikkelingen. De plusbegroting is flexibel en 
kent een tijdelijk karakter. Om de plusbegroting te financieren wordt een deel van het eigen vermogen 
aangewend. De reguliere begroting 2015 komt uit op een saldo van € 200.000 negatief. De plusbegroting 
vraagt een extra investering van € 850.000. Het saldo van de totale begroting komt hiermee uit op € 1.050.000 
negatief.  
 
De realisatie over 2015 bedraagt € 1.204.645 negatief. Het saldo van de reguliere exploitatie bedraagt € 6.674 
positief. Dit is € 206.674 hoger dan begroot. In totaal is € 1.211.319 uitgegeven aan het plusprogramma. Dit is 
€ 361.319 meer dan begroot. Per saldo is de realisatie over 2015 € 154.645 lager dan begroot. De voornaamste 
afwijkingen ten opzichte van de begroting worden onderstaand toegelicht.  
  

( x € 1000) Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Verschil 
2015 

Realisatie 
2014 

Baten € € € € 

Rijksbijdragen Min. OCW          18.815         18.430                 385         18.713  

Overige overheidsbijdragen                142               157                  -15               223  

Overige baten                574               213                 362               651  

Totaal baten          19.532         18.800                 732         19.587  

     

Lasten     

Personeelslasten          17.541         16.939               -602         17.131  

Afschrijvingen                365               360                    -5               351  

Huisvestingslasten            1.461            1.561                 100            1.570  

Overige lasten            1.407            1.086               -321            1.320  

Totaal lasten          20.773         19.945               -828         20.373  

     

Saldo baten en lasten           -1.242          -1.145                  -97              -786  

     

Saldo financiële baten en lasten                  37                  95                  -58               107  

     

Resultaat           -1.205          -1.050               -155              -679  
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Analyse verschillen begroting – jaarrekening 2015 
 
BATEN 
 
Rijksbijdragen 
Het saldo rijksbijdragen is € 385.000 hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn: 

- Per saldo vallen de reguliere rijksbijdragen (de lumpsum, het P&A budget, de 
bekostiging impulsgebieden en de prestiebox) hoger uit dan begroot. Oorzaak is 
een aantal aanpassingen in de bekostigingsvariabelen. De extra baten komen vooral 
voort uit de onderwijsagenda van het regeerakkoord en de begrotingsafspraken 
zoals uitgewerkt in het Nationaal Onderwijsakkoord. Verder zijn er een aantal 
loonmaatregelen doorgevoerd voor al het personeel in het primair onderwijs. Hier is 
in de bekostiging compensatie voor ontvangen. 

€ + 184.000 

- (Bijzondere) bekostiging eerste opvang vreemdelingen. Door de groei van het 
aantal asielzoekerskinderen is extra geld ontvangen voor het onderwijs aan deze 
kinderen. 

€ + 90.000 

- Een aantal oude subsidies, welke nog op de balans stonden, zijn in 2015 vrijgevallen 
in de exploitatie. 

€ + 65.000 

- Saldo overige rijksbijdragen. € + 45.000 

Totaal € + 385.000 

 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen vallen per saldo € 15.317 lager uit dan begroot. Oorzaak is dat een aantal 
subsidies van de gemeenten lager uitvallen dan begroot. 
 
Overige baten 
Het saldo overige baten is € 362.000 hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn: 

- De verhuurbaten vallen lager uit dan begroot door de afloop van medegebruik op 
één van onze scholen. 

€ - 10.000 

- De vergoeding van PICTO voor de inzet van personeel is hoger dan begroot. Hier 
staan hogere loonkosten tegenover. 

€ + 45.000 

- Diverse doorbelastingen personeel i.v.m. gezamenlijke projecten. €  + 30.000 

- Het oude samenwerkingsverband WSNS Veendam is in 2015 opgeheven. Het 
resterende vermogen is verdeeld onder de deelnemende besturen.  

€ + 253.000 

- Er is een divers aantal overige subsidies ontvangen waar in de begroting geen 
rekening mee is gehouden. Het betreft onder andere een subsidie academische 
basisschool, een subsidie voor kunst en cultuur en een subsidie voor begrijpend 
lezen. 

€ + 44.000 

Totaal € + 362.000 
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LASTEN 
 
Personele lasten 
De personele lasten over het kalenderjaar 2015 kunnen uitgesplitst worden in een aantal onderdelen.  
 

Personele lasten ( x € 1000) Begroting Realisatie  Verschil 

Lonen en salarissen          15.301           16.189               -888  

    

Overige personele lasten    

Dotaties personele voorzieningen                     4                   19                  -15  

Extern personeel            1.041             1.498               -457  

Schoolbegeleidingsdiensten                145                   41                 + 104  

(Na)scholing en cursussen                271                 540               -269  

Werving personeel                   -                     12                  -12  

Reis en verblijfskosten                  37                   24                   + 14  

Activiteiten personeel                     0                   14                  -13  

Bedrijfsgezondheidsdienst                  50                   92                  -42  

Personele premies                   -                     31                  -31  

Overige personele lasten                  90                   46                   + 44  

Totaal overige personele lasten            1.638             2.316               -678  

    

Af: uitkeringen                   -                   964                 + 964  

    

Totaal          16.939           17.541               -602  

 
Lonen en salarissen en extern personeel 
De kosten voor de personele inzet zijn verantwoord onder lonen en salarissen en extern personeel. In 2015 is 
verhoudingsgewijs veel gebruik gemaakt van extern personeel. Het betreft hier inzet via de payroll om 
personele verplichtingen te voorkomen en personeel dat wordt ingehuurd via een externe partij. Het totaal 
van de posten lonen en salarissen en extern personeel bedraagt € 17.687.000 waar € 16.342.000 was begroot. 
Tegenover de hogere kosten staat een bedrag van € 964.000 aan ontvangen uitkeringen (UWV en 
Vervangingsfonds). De netto loonkosten komen hiermee op € 16.723.000. Dit is € 381.000 meer dan begroot. 
Van de lonen en salarissen en extern personeel komt € 748.000 ten laste van de plusbegroting. Het betreft de 
kosten extern personeel versterking organisatie en flankerend beleid. De reguliere kosten vallen dus € 366.000 
mee ten opzichte van de begroting. 
  
Overige personele lasten 
Exclusief extern personeel bedragen de totale overige personele kosten over 2015 € 818.000. Dit is € 221.000 
meer dan begroot. Van de overige personele lasten komt € 337.000 ten laste van de plusbegroting. Het betreft 
kosten voor (na)scholing en cursussen en overige personele lasten. De reguliere overige personele lasten 
vallen dus € 116.000 mee ten opzichte van de begroting. Wat verder met name opvalt is dat er ten opzichte 
van de begroting veel minder is uitgegeven aan schoolbegeleidingsdiensten. Dit heeft alles te maken met het 
zelf organisaeren van de zorgexpertise in het OET.  
 
Afschrijvingen 
De post afschrijvingen is € 5.000 hoger dan begroot. Van de afschrijvingslasten wordt € 51.623 via de 
resultaatverdeling ten laste gebracht van bestemmingsreserves. Deze afschrijvingslasten maakten in 2015 
deel uit van de plusbegroting. 
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Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten vallen € 100.000 lager uit dan begroot. Vooral het onderhoud, de schoonmaak en de 
energiekosten vallen mee. De lagere onderhoudskosten hebben mede te maken met de aanschaf van onze 
eigen servicebus. De betaalde huren, de publiekrechtelijke heffingen en de overige huisvestingslasten vallen 
wat hoger uit dan begroot.  
 
Overige lasten 
Het saldo overige lasten is € 321.000 hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn: 

- In het najaar van 2015 is ons administratiekantoor failliet gegaan. Dit heeft ons er 
toe doen besluiten een deel van de administratie zelf te gaan organiseren. Gevolg is 
iets hogere loonkosten en veel lagere kosten voor de uitbesteding. 

€ + 46.000 

- De kosten voor de inkoop van deskundigenadvies zijn fors hoger dan begroot. 
Oorzaak is onder andere de inhuur van expertise voor een administratief onderzoek 
op één van de scholen, de zelfevaluatie van de RvT en de begeleiding van de 
werving van nieuwe leden voor de RvT en de inkoop van juridische expertise in een 
aantal personele kwesties. 

€ - 87.000 

- De kosten voor planmatig onderhoud zijn hoger dan begroot. Deze extra kosten 
hangen samen met het opstellen van het strategisch huisvestingsplan.  

€ - 15.000 

- Voor het up-to-date brengen van de marketing en PR (marketingplan, huisstijl, 
ouderportal en websites) is gebruik gemaakt van externe expertise. Deze kosten 
maakten in 2015 deel uit van het plusprogramma.   

€  - 75.000 

- De leermiddelen (als onderdeel van de schoolbegrotingen) vallen hoger uit dan 
begroot.  

€ - 67.000 

- De ICT licenties (als onderdeel van de schoolbegrotingen) vallen hoger uit dan 
begroot. 

€ - 101.000 

- De overige onderwijslasten vallen hoger uit dan begroot. Oorzaak is de afname van 
de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, hun ouders en onze medewerkers 
waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.  

€ - 20.000 

- Saldo overige overige lasten € - 2.000 

Totaal € 321.000 

 
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 
De rentebaten vallen veel lager uit dan begroot. Waar we bij het opstellen van de begroting, op basis van de 
uitstaande middelen en de toen geldende rentepercentage, zijn uitgegaan van een netto rendement van 
€ 95.000 bedraagt de realisatie € 36.896. 
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Balans 
 
Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan welke 
waarden aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie aanwezig zijn. In onderstaande 
tabel is de balans per 31-12-2015 en 31-12-2014 van Scholengroep OPRON opgenomen. 
 

Activa 31-12-2015 31-12-2014  Passiva 31-12-2015 31-12-2014 
       
Vaste activa    Eigen vermogen 4.343.981 5.548.626 
       
Materieel 1.812.275 1.725.165     
Financieel  167.875 144.158  Voorzieningen 1.471.616 1.770.547 
 1.980.150 1.896.323     
       
Vlottende activa    Langlopende 

schulden 
2.400 2.400 

       
Vorderingen 2.003.735 1.513.931     
Liquide middelen 4.618.031 6.895.014  Kortlopende schulden 2.783.919 2.956.695 
 6.621.766 8.408.945     
       
Totaal 8.601.916 10.278.268  Totaal 8.601.916 10.278.268 

 
Aan de activakant zien we dat de vaste activa hoger is vooral als gevolg van investeringen die zijn gedaan in 
2015. Verder valt op dat er per 31 december 2015 veel vorderingen open stonden. Dit is er mede de oorzaak 
van dat het saldo liquide middelen fors lager dan vorig jaar. Verdere oorzaken van de lagere liquide middelen 
zijn: er zijn veel kosten gemaakt in 2015, er is veel geïnvesteerd in 2015 en de voorzieningen zijn veel 
aangesproken.  
 
Aan de passivakant valt het lagere eigen vermogen op. Het eigen vermogen is gemuteerd met het resultaat 
over 2015 en is dus per 31 december 2015 € 1.204.645 lager ten opzichte van vorig jaar. De voorzieningen zijn 
lager, met name doordat er veel onderhoud is gepleegd. De langlopende schulden zijn gelijk aan vorig jaar. De 
kortlopende schulden zijn wat lager dan vorig jaar. 
 
Kengetallen per balansdatum 
Vanuit de exploitatie en balans kunnen een aantal kengetallen worden berekend. De voornaamste financiële 
kengetallen van de afgelopen twee kalenderjaren zijn in onderstaande tabel opgenomen.  
 

Kengetallen 31-12-2015 31-12-2014 Norm 

Solvabiliteit (eigen vermogen in percentage van het totale 
vermogen). De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de 
stichting in staat is aan haar lange termijn verplichtingen te 
voldoen.  

67,6% 71,2% 20% 

Liquiditeit (verhouding vlottende activa minus voorraden en 
kortlopend vreemd vermogen). Deze verhouding geeft aan 
in hoeverre de stichting in staat is aan haar verplichtingen 
voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.  

2,38 2,84 0,5-1,5 

Weerstandsvermogen (verhouding tussen het totale eigen 
vermogen minus de materiële vaste activa en het totaal van 
de baten). Het weerstandsvermogen zegt iets over de 
reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden 
om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. 

13,5% 20,4% 10% 
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Rentabiliteit (verhouding exploitatieresultaat en de totale 
baten). Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan 
of er sprake is van een positief dan wel negatief 
exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van de 
gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het 
resultaat te delen door de totale baten. 

- 6,2% - 3,5% 0-5% 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale 
vermogen van de organisatie niet of inefficiënt wordt benut 
voor de uitvoering van de taken van de organisatie. De 
kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale kapitaal 
minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale 
baten. 

44,0% 52,2% <35% 

 
Treasury 
In een treasury-statuut zijn de spelregels 
voor het treasury management en het 
financieringsbeleid vastgelegd. Sturing, 
beheersing en bewaking van 
(toekomstige) geldstromen, met het 
behalen van een optimaal rendement, is 
hierbij het doel. In de uitgangspunten 
van het statuut wordt een koppeling 
gemaakt met de “Regeling beleggen en 
belenen door instellingen voor onderwijs 
en onderzoek” Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe regeling belenen en beleggen van toepassing. In deze 
regeling is opgenomen dat voor gelden die voor langer dan 3 maanden worden geplaatst de financiële 
instelling minimaal een AA-rating moet bezitten (afgegeven door minstens 2 ratingbureaus). Voor gelden die 
korter dan 3 maanden worden geplaatst blijft de huidige A-rating gelden.  
 
Het bestuur van Scholengroep OPRON heeft een treasury-statuut vastgesteld waarin de richtlijnen vanuit het 
ministerie van OCW zijn verwerkt. Zo risicoloos mogelijk omgaan met het uitzetten van de financiële 
middelen is hierbij het uitgangspunt. Het treasury beleid wordt jaarlijks in de bestuursvergadering 
geëvalueerd. In 2015 is besloten geen wijzigingen aan te brengen in het beleid. 
 
De financiële middelen van Scholengroep OPRON hebben in 2015 uitgestaan in het BNG kapitaal markt select 
fonds van de Bank Nederlandse Gemeenten en op spaarrekeningen van de ABN AMRO bank en de Rabobank. 

  

Liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014 

Banktegoeden   

ABN AMRO Bank 1.038.753  2.656.434 

Rabobank 29.085  572.594 

Bank Nederlandse Gemeenten 759.663  696.061 

Deposito’s    

Rabobank 638.617  825.548 

Bank Nederlandse Gemeenten 2.151.913  2.144.376 

Totaal liquide middelen 4.618.031  6.895.013 
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TOEKOMSTPARAGRAAF-CONTINUITEITSPARAGRAAF 
 
In dit hoofdstuk richten wij onze blik op de financiële toekomst. Inhoudelijk is bij het onderdeel bestuurlijke 
ontwikkeling al een beeld van de toekomst geschetst. In dit hoofdstuk is de meerjaren exploitatiebegroting 
opgenomen en is de impact op de balans en de kengetallen doorgerekend. Tevens wordt ingegaan op de 
voornaamste risico´s die OPRON loopt en hoe wij hier op anticiperen. 
 
Meerjaren exploitatiebegroting 
Op basis van de leerling prognose, de hieraan gelieerde rijksbijdrage, de overige overheidsbijdragen en de 
overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met de ontwikkeling van de bijbehorende kosten. 
  

( x € 1000) 2016 
 

2017 2018 2019 

Baten € € € € 

Rijksbijdragen Min. OCW          17.924           17.274           16.789           16.490  

Overige overheidsbijdragen                143                 143                 143                 143  

Overige baten                136                 136                 136                 136  

Totaal baten          18.202           17.553           17.068           16.769  

     

Lasten     

Personeelslasten          15.400           14.729           14.302           14.035  

Afschrijvingen                298                 298                 298                 298  

Huisvestingslasten            1.540             1.508             1.484             1.471  

Overige lasten            1.114             1.068             1.034             1.015  

Totaal lasten          18.352           17.603           17.118           16.819  

     

Saldo baten en lasten              -150                  -50                  -50                  -50  

     

Saldo financiële baten en lasten                  50                   50                   50                   50  

     

Resultaat regulier              -100                    -                      -                      -    

     

Plusbegroting     

Extern personeel versterking organisatie                350                    -                      -                      -    

Afschrijvingslasten projecten                  50                    -                      -                      -    

Totaal plusbegroting                400  PM PM PM 

     

Totaal resultaat - 500 - - - 

 
 
Prognose aantal leerlingen 
De onderstaande prognose ligt ten grondslag aan de begroting en het met meerjarenperspectief. De bron 
waar bij deze prognose voor is gekozen is het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Het 
arbeidsmarktplatform put informatie uit de regionale bevolkingsprognose van het Planbureau voor de 
leefomgeving (PBL) en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). Verder is het aantal leerlingen per school 
en per leeftijd per 1 oktober 2014 meegenomen. Hier zijn de aantallen per 1 oktober 2015 aan toegevoegd om 
vervolgens de trend door te trekken voor de komende jaren. 

  
1-10-
2015 

1-10-
2016 

1-10-
2017 

1-10-
2018 

1-10-
2019 

Prognose 
OPRON 

Basisonderwijs 2438 2372 2305 2228 2171 

AAT 123 60 60 60 60 

SBO 106 103 100 97 94 

(V)SO 114 111 108 104 101 

Totaal 2781 2646 2573 2489 2426 
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Meerjarenformatieplanning  
OPRON kent formatie toe op basis van het werkelijk aantal te verwachten leerlingen in het betreffende 
schooljaar (t=0). Verder wordt bij de formatieplanning aangesloten bij de systematiek van de reguliere 
(meerjaren)begroting. De (meerjaren)begroting is leidend voor de formatieplanning. De formatie zal de 
komende jaren moeten mee krimpen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Over de beschikbare 
formatie voor de komende jaren wordt door OPRON jaarlijks uitgebreid verslag gedaan in het formatieplan.  
 
Risico’s 
In 2015 is de OPRON-organisatie in een risicoanalyse kritisch tegen het licht gehouden. De risicoanalyse moest 
antwoord geven op de vraag welke vermogenspositie passend is voor OPRON en wat de investeringsruimte 
voor de komende jaren is om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie te borgen en verder te 
verbeteren. In onderstaand schema is het risicoprofiel van OPRON gevisualiseerd. 
 

Beoordeling risico's OPRON  HOOG GEMIDDELD LAAG 

Risicobeoordeling onderwijs Hoog   

Risicobeoordeling leerlingenprognoses  Gemiddeld  

Risicobeoordeling kwaliteit van de organisatie  Gemiddeld  

Risicobeoordeling beïnvloedingsmogelijkheden formatie  Gemiddeld  

Risicobeoordeling middelen Hoog   

Risicobeoordeling beleid en strategie Hoog   

Risicobeoordeling relevante omgeving  Gemiddeld  

 
Scholengroep OPRON heeft een gemiddeld-hoog risicoprofiel. Dit beeld wordt met name bepaald door: 
- de kwaliteit van het onderwijs; 
- verder afnemende leerlingenaantallen; 
- een scheve verhouding in de uitgaven ten behoeve van personeel en materieel; 
- het (nog) ontbreken van een aantal belangrijke meerjarige beleidsdocumenten; 
- een niet sluitende exploitatie. 
 
De organisatie beschikt over voldoende beïnvloedingsmogelijkheden in de formatie en over voldoende 
financiële reserves om de gesignaleerde risico’s in de komende jaren te pareren of verder in te dammen. 
OPRON zal daarbij moeten koersen op een situatie waarin de jaarlijkse inkomsten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht zijn. Investeringen uit de financiële reserves kunnen dan bewust gedaan worden om de kwaliteit 
van het onderwijs en de organisatie verder te versterken, zonder dat daar structureel nieuwe of hogere 
verplichtingen door ontstaan. Beheersmaatregelen moeten vooral gezocht worden in het verder terugdringen 
van de formatie in relatie tot de verder afnemende leerlingenaantallen.  
 
OPRON kan gekwalificeerd worden als een financieel gezonde organisatie. Met uitzondering van de 
rentabiliteit, voldoen de financiële kengetallen van OPRON ruimschoots aan de normen. 
 
De berekende en door OPRON jaarlijks aan te houden financiële buffer om de in de risicoanalyse 
gesignaleerde en gekwantificeerde risico’s uit de reserves op te kunnen vangen komt uit op maximaal 
€ 1.387.808. Dit bedrag komt nagenoeg overeen met de landelijke norm om 7,5% van de totale baten per jaar 
die een groot bestuur in het basisonderwijs, met een (V)SO-school in haar geledingen, aan zou moeten 
houden als financiële buffer voor het opvangen van risico’s.  
 

Berekening financiële ruimte  Norm 

Stand algemene reserve OPRON op 31-12-2015 €  4.343.981 

Minimale financiële buffer (afgerond) €  1.400.000 

Financiële ruimte vanaf 2016 €  2.943.981 

 
De algemene reserve bedraagt per 31 december 2015 € 4.343.981. OPRON kan de gesignaleerde risico’s nog 
een aantal jaren prima opvangen vanuit haar algemene reserve. Het is voor OPRON wel van belang zo snel als 
mogelijk tot een balans tussen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven te komen. De meerjarenbegroting en de 
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actuele leerlingenprognoses moeten leidend en taakstellend worden voor de personele inzet. Daarnaast is het 
voor OPRON van belang de komende jaren bewust te gaan sturen op een jaarlijkse verhouding van maximaal 
80% personele lasten en 20% materiele lasten ten opzichte van de totale lasten. 
 
Meerjarenbalans 

 
De meerjarenbalans zoals die hier boven is gepresenteerd, is gebaseerd op de balans per 31 december 2015 en 
de meerjarenbegroting zoals deze is vastgesteld in het najaar van 2015. Het vermogen daalt in 2016 waarna de 
balans in het meerjarenperspectief stabiliseert.  
 
Meerjaren kengetallen financieel 

Kengetallen 31-12-
2015 

31-12-
2016 

31-12-
2017 

31-12-
2018 

31-12-
2019 

Norm 

Solvabiliteit 67,6% 65,6% 65,6% 65,6% 65,6% 25-50% 

Liquiditeit  2,38 2,20 2,20 2,20 2,20 1,5-2,0 

Weerstandsvermogen  13,5% 11,3% 11,8% 12,1% 12,3% 10-40% 

Rentabiliteit  -6,2% -2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0-5% 

De kapitalisatiefactor  43,9% 44,4% 46,0% 47,3% 48,2% <35% 
 

Op basis van de doorrekening van de balans komen de voornaamste financiële kengetallen niet onder druk te 
staan en is er nog voldoende buffer/investeringsruimte. 
 

 

  

Meerjaren balans 31-12-2015  31-12-2016  31-12-2017  31-12-2018  31-12-2019  

Activa      
Materiële vaste activa 1.812.275 1.812.275 1.812.275 1.812.275 1.812.275 
Financiële vaste activa 167.875 167.875 167.875 167.875 167.875 
Vorderingen 2.003.735 2.003.735 2.003.735 2.003.735 2.003.735 
Liquiditeiten 4.618.031 4.118.031 4.118.031 4.118.031 4.118.031 
Totaal Activa 8.601.916 8.101.916 8.101.916 8.101.916 8.101.916 
       
Passiva      
Eigen vermogen 4.343.981 3.843.981 3.843.981 3.843.981 3.843.981 
Voorzieningen 1.471.616 1.471.616 1.471.616 1.471.616 1.471.616 
Langlopende schulden 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Kortlopende schulden 2.783.919 2.783.919 2.783.919 2.783.919 2.783.919 
Totaal Passiva 8.601.916 8.101.916 8.101.916 8.101.916 8.101.916 
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BIJLAGE 1. SCHOLEN EN AANTAL LEERLINGEN 
Tot Scholengroep OPRON behoren 18 basisscholen, de Wim Monnereauschool voor speciaal basisonderwijs 
en de Margaretha Hardenbergschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. 
obs De Oleander en obs Westerschool (Stadskanaal) vormen een hoofd- en nevenvestiging. Aan de obs De 
Musselhorst is een afdeling voor asielzoekerskinderen verbonden. Deze leerlingen zitten in een afzonderlijk 
gebouw.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brin School Plaats Aantal leerlingen 

1-10-2014 1-10-2015 

05YR De Mieden Meeden 64 59 
08GQ Insp. Amerika Noordbroek 123 109 

08SW Burgemeester Verkruisen Muntendam 182 189 

09RC Europaschool Muntendam 87 81 

10CO De Tandem Zuidbroek 159 153 

13GU De Viermaster Veendam 298 285 

13LX De Butte Borgercompagnie 26 27 

13QO De Braskörf Veendam 335 340 

13UO De Noorderbreedte Veendam 151 151 

13ZR Hagenhofschool Stadskanaal 178 177 

14CZ Parkwijkschool Stadskanaal 18 0 

14EK Westerschool Wildervank 350 322 

14HC De Sleutel Wildervank 120 115 

14IM Neuteboomschool Stadskanaal 102 109 

15AS De Oleander Stadskanaal 58 61 

15AS01 Westerschool Stadskanaal 60 59 

15EP De Ommewending Ommelanderwijk 82 64 

15FZ De Badde Musselkanaal 30 33 

15JG De Musselhorst Musselkanaal 177 227 

15LW ´t Zonnedal Alteveer 16 0 

19TV Wim Monnereauschool Veendam 123 106 

26NL Margaretha Hardenbergschool Veendam 115 114 

 Totaal  2854 2781 
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BIJLAGE 2. HET KWALITEITSBEELD PER 31-12-2015 
 

 


