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Bestuursverslag Jaarrekening 2017

Inleiding  

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Promes over
het kalenderjaar 2017. In dit verslag willen wij verant-
woording afleggen aan in-/en externe partijen over
het gevoerde beleid en inzage geven in de werk-
zaamheden die zijn verricht in het schooljaar
2016/2017 en 2017/2018.
Daarnaast zoomen wij in op de toekomst, wat
ons te wachten staat en welke stappen wij
voornemens zijn te zetten.

De afgelopen jaren heeft Stichting Promes
bezuinigingen doorgevoerd om de uitgaven
en de inkomsten in balans te brengen. We kun-
nen constateren dat de inkomsten en uitgaven
weer redelijk in balans zijn met betrekking tot de 
personele component.
Voor het kalenderjaar 2017 werd een negatief
exploitatieresultaat begroot van € 217.400,-. Het
gerealiseerde resultaat betreft € 116.028,- negatief. In
dat opzicht kan gesteld worden dat het kalenderjaar
financieel gezien beter is verlopen dan begroot.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 20 juni 2018.

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. W. van Selling
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Industrieweg 1B-1 Meppel
Postbus 151

7940 AD Meppel
0522 - 27 81 20

info@stichtingpromes.nl
www.stichtingpromes.nl



1.0. Algemene informatie

Stichting Promes is het bevoegd gezag van openbare scholen in de gemeenten
Meppel en Staphorst. Het bevoegd gezag (werkgeversnummer 41629) is 
statutair gevestigd aan de Industrieweg 1b-1, 7944 HT Meppel, telefonisch te
bereiken onder telefoonnummer 0522-278120.
Onder dit bevoegd gezag vallen de volgende scholen:
Obs. De Tolter Meppel (13TT)
Obs. Oosterboerschool Meppel (12TP)
Obs. Sprinkels Meppel (13AA) 
Obs. De Woldstroom Meppel (13PS)
Obs. Commissaris Gaarlandt Nijeveen (04HW)
Obs. De Berkenhorst Staphorst (05ZH)
Obs. De Iekmulder IJhorst (08ER)
Speciale School voor basisonderwijs Reestoeverschool Meppel (19QE)
School voor ZML Mackayschool Meppel (19SK)

Het bevoegd gezag van Stichting Promes wordt gevormd door een College van
Bestuur, bestaande uit een voorzitter van College van Bestuur. Het toezicht op
het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken van de
stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen.

Dhr. W. van Selling is aangesteld als voorzitter College van Bestuur
(directeur/bestuurder).
W. van Selling is belast met het besturen van de stichting en heeft alle taken en
bevoegdheden die niet bij of krachtens de statuten aan anderen zijn toege-
kend.
De structuur van Stichting Promes bestaat hiermee uit 3 helder afgebakende
bestuursniveaus (College van Bestuur, Raad van Toezicht, schooldirecteur) met
ieder een eigen beleidsruimte en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid
en bevoegdheid om eigen beslissingen te nemen binnen afgesproken kaders.

1.1. Missie van Stichting Promes

In 2015 is het strategisch beleidsplan van Stichting Promes vastgesteld voor de
jaren 2015 - 2018.
In de missie geven we een antwoord op de vraag wat wij als Stichting Promes
willen betekenen voor de kinderen in Meppel en Staphorst die onze scholen
bezoeken. Stichting Promes wil onze kinderen voorbereiden op een toekomst
die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin 
ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om
relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid
van de maatschappij zullen laten zijn.

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst!
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Om deze missie te kunnen vervullen hebben we waarden nodig die de leidraad
zijn voor het gedrag van alle medewerkers en kinderen die binnen onze 
stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe we door
anderen herkend willen worden.

De volgende waarden worden omschreven om onze 
kinderen een boeiende toekomst te kunnen geven:

• Wijsheid: Stichting Promes is voortdurend in
ontwikkeling, vakkundig en richt de blik naar
buiten.

• Moreel besef: Binnen Stichting Promes
heerst solidariteit, respect voor eenieder,
loyaliteit, vertrouwen en een open 
communicatie.

• Positivisme: We zijn trots op onze 
ambitieuze stichting, geven positieve
energie, hanteren zelfreflectie, laten passie
en plezier in werken zien, tonen voorbeeld-
gedrag, hebben aandacht voor elkaar en 
vieren successen.

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de openbare
identiteit na, ons onderwijs is van en voor de samen-
leving.

1.2. Visie van Stichting Promes

In het strategisch beleidsplan wordt uitwerking gegeven aan de visie, waarin we
een beeld beschrijven van de toekomst die we willen creëren.
We verduidelijken dit aan de hand van drie pijlers voor de toekomst:

1. Vakkundigheid
Stichting Promes ontwikkelt zich tot een lerende organisatie. Er wordt gewerkt
aan persoonlijk meesterschap in een leven lang leren met ambitie voor het 
individu en de collectiviteit, invoeren van boeiend onderwijs voor de kinderen
waarin de opbrengsten hoog zullen zijn en de competenties van leerkrachten
worden vergroot. De meervoudige intelligentietheorie en het ontwikkelen van
intelligent gedrag staat hierin centraal.

2. Creativiteit en inventiviteit
De talenten van kinderen en medewerkers binnen Stichting Promes worden
benut, tevens zullen nog niet benutte aanwezige talenten ontwikkeld worden.
Binnen de stichting en de scholen werken we oplossingsgericht, staat de meer-
voudige intelligentietheorie van Gardner centraal, gecombineerd met de denk-
gewoonten van Costa.
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3. Samenwerken
Om de missie en visie te kunnen realiseren zijn samenwerkingsrelaties nodig.
De samenwerking omvat de kinderen in de klas, de ouders in de school, de
medewerkers binnen Stichting Promes en het bestuur. Ook de omgeving waarin
de scholen zich bevinden wordt in de samenwerking betrokken, zoals de 
peuterspeelzaal, de kinderopvang, voortgezet onderwijs, gemeente Meppel,
collega besturen voor primair onderwijs, Hogeschool Stenden.

1.3. Verslag Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf leden.
Samenstelling Raad van toezicht in 2017

Wetgeving en branchecode
Met de huidige governance structuur beschikt de Stichting Promes over een 
formele (organieke) scheiding tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de
eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens onderschrijft de 
stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO-raad.

Vergoeding leden Raad van Toezicht 
De leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die
aansluit bij het advies van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
Onderwijsinstellingen van 2017. Besloten is om te kiezen voor het laagste
bedrag in de budgetcategorie van de stichting. De honorering is met inbegrip
van de onkostenvergoeding. De vergoedingen worden verantwoord in de jaar-
rekening.

Overlegvormen
De raad kwam in 2017 vijfmaal bijeen in een regulier overleg met het college
van Bestuur. Er werd 2 keer vergaderd zonder het college van Bestuur. De raad
was aanwezig bij de bespreking van de jaarcijfers met de accountant.
Ook voerde de raad overleg met de schooldirecteuren en 2 keer conform het
gestelde in het toezichtkader met de GMR.

• Werkveldoverleg: Tijdens dit type overleg worden actuele thema’s besproken
met directies en overige betrokkenen. Vanuit het werkveld werd informatie
verstrekt over de invulling van een thema, de ervaringen met eigen plannen
hiervoor.
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Naam Functie Expertisedomein Rooster van aftreden
Jan Willem Homan voorzitter ondernemerschap 15 aug 2020 (def ) 
Karlijn van Scheijen vicevoorzitter PR/Marketing 15 aug 2021 (def )
Kees Schiphouwer secretaris Passend onderwijs 15 aug 2021 (def )
Yvonne Starre lid HRM-beleid 15 aug 2018 (herkies)
Peter Vereijken lid onderwijsvernieuwing 15 aug 2018 (herkies)

 



• Overleg met de GMR: In juni en december sprak een delegatie van de Raad
van Toezicht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
conform het besluit dit overleg 2 keer per jaar te laten plaats-
vinden. Inhoudelijk werd informatie verstrekt over het func-
tioneren van de beide raden en het algemene beleid
van de stichting, waaronder de begroting.
Verder heeft de Raad van Toezicht kunnen consta-
teren dat de GMR in een goede relatie met het 
College van Bestuur constructief overleg voert.

• Voorzittersoverleg: In het voorzittersoverleg 
voor elke reguliere vergadering werd de 
agenda voor de verschillende contacten 
voorbereid en werd er gesproken over 
actuele ontwikkelingen.

• Bilateraal overleg: Tenslotte onderhouden
de voorzitter van de raad en de voorzitter 
van het College van Bestuur ook periodiek 
bilateraal overleg om de actuele voortgang
te bespreken.

Toezichtsrol 

Jaarverslaggeving en begroting
De raad heeft in 2017 zijn goedkeuring gegeven aan het
jaarverslag en de jaarrekening over 2016 en heeft goedkeuring
van de begroting voor 2018 aangehouden voor nadere toelichting en
bespreking. De jaarrekening en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van
de accountant besproken.

Strategisch beleid
In de loop van het jaar is herhaaldelijk gesproken over de ontwikkeling van het
nieuwe strategisch beleidsplan voor de periode 2018-2021.
Hiertoe werden de volgende aandachtspunten meegegeven:
• het nieuwe plan moet voorzien in kritische zorgpunten, zoals de kwaliteit van

het onderwijs, de terugloop van de leerlingenaantallen en de positionering
van de scholen in de wijk;

• het plan dient aan te sluiten bij actuele interne en externe ontwikkelingen;
• bij de ontwikkeling van het plan moeten interne en externe belang-

hebbenden een rol vervullen met het oog op een breed draagvlak;
• het proces verloopt volgens de beleidscyclus waardoor ook ervaringen 

bottom-up kunnen doorwerken.

Verantwoordingscyclus
In de loop van het jaar volgt de raad een toetsingskader met daarin een uitge-
werkte verantwoordingscyclus die met het College van Bestuur is overeengeko-
men, waardoor de raad inzicht heeft in de trends bij diverse kengetallen over de
bedrijfsvoering en de kwaliteit van de stichting. Naast de financiële cijfers zijn in
2017 de volgende resultaten besproken:
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• de ontwikkeling van de leerlingaantallen en het marktaandeel;
• de resultaten van landelijke toetsen en informatie uit het leerling-

volgsysteem;
• de beoordelingen van de scholen door de inspectie en de vroegtijdige 

signalering door het bestuur;
• onderzoek naar leerlingentevredenheid en personeelstevredenheid.

Verkenningen eventuele fusie of vergaande samenwerking
Na uitvoerige informatie door het College van Bestuur heeft de raad ingestemd
met de voorgenomen gesprekken met Bijeen, Talent en Wolderwijs.

Werkgeversrol
De Raad van Toezicht hanteert een tweejaarlijkse cyclus van functionerings- en
beoordelingsgesprekken voor het College van Bestuur. In 2017 zijn er door de
voorzitter en lid met de HRM-portefeuille in de raad functioneringsgesprekken
gevoerd met het College van Bestuur.

Adviesrol
De Raad van Toezicht heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever
voor het bestuur ook een klankbordfunctie voor het College van Bestuur. De
leden van de raad worden hierbij met name ook geraadpleegd vanuit hun
expertiserol. In 2017 zijn er besprekingen gewijd aan:
• IKC-vorming 
• Strategische analyse 

Evaluatie en deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd aan de hand
van een open procedure, waarbij ook actuele thema’s in de ontwikkeling van
het interne toezicht zijn besproken.
Met het oog op de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht werd
deelgenomen aan het netwerk voor toezichthouders en het aanbod van de
Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

Goedkeuring
De Raad van Toezicht van Stichting Promes heeft het jaarverslag 2017 
goedgekeurd in de vergadering van 20 juni 2018.

Dhr. J.W. Homan Dhr. K. Schiphouwer 
Voorzitter Raad van Toezicht Secretaris Raad van Toezicht
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1.4. Stafbureau

De aansturing van de organisatie is in handen van de voorzitter
College van Bestuur (werktijdfactor 0,9). De voorzitter van
College van Bestuur wordt daarbij ondersteund door een
stafbureau bestaande uit:
- Stafmedewerker financiën & huisvesting 

(werktijdfactor 1,0)
- Technische dienst van Stad en Esch voor 

onderhoudswerkzaamheden aan
gebouwen en inventaris

- Stafmedewerker Personeel en Organisatie
(werktijdfactor 0,6)

- Managementassistent (werktijdfactor 1,0)
- Medewerker financiën (werktijdfactor 0.6)

1.5. Financieel beleid

De financiële administratie werd tot en met 31
oktober 2017 verzorgd in samenspraak met een
extern administratiekantoor Helder Onderwijs. Door
het staken van de werkzaamheden van Helder Onderwijs
per 1 november 2017, is na een zorgvuldige offerte-/selectie-
procedure, de overstap gemaakt naar een ander administratie-
kantoor te weten Onderwijs Bureau Meppel. De overstap gedurende
een kalender(boek)jaar was complex en heeft vele extra werkzaamheden met
zich mee gebracht bij de reguliere werkzaamheden en bij het samenstellen van
de jaarrekening. De begroting wordt na goedkeuring van de Raad van Toezicht
door de voorzitter College van Bestuur vastgesteld. De voorzitter College van
Bestuur stelt een jaarrekening en jaarverslag vast en legt deze ter goedkeuring
voor aan de Raad van Toezicht.
De stichting werkt in principe met een sluitende begroting waarbij extra inzet
van middelen zijn gedekt vanuit de algemene en/of bestemmingsreserve(s). De
budgetverantwoordelijkheid voor de voorzitter College van Bestuur en de
schooldirecteuren is in een beleidsdocument vastgelegd.
Periodiek bespreekt de stafmedewerker financiën het schoolbudget met de
schooldirecteuren en zoomt de voorzitter College van Bestuur in zijn periodiek
managementoverleg met de schooldirecteur nader in op specifieke onderdelen.
De controle over de boekhouding en financiële gegevens wordt uitgevoerd
door het accountantskantoor Afier accountants.
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2. Algemeen instellingsbeleid

Governance
Het strategisch beleidsplan van Stichting Promes is leidend bij de verdere
(door)ontwikkeling van het stichtingsbeleid.

Het College van Bestuur hecht eraan om o.a. door gebruikmaking van ken-
getallen de ontwikkelingen binnen de stichting goed te kunnen monitoren.
De Voorzitter College van Bestuur heeft met de Raad van Toezicht een aantal
prestatieafspraken vastgelegd. Hierover wordt in iedere vergadering van de
Raad van Toezicht verslag gedaan. Daarnaast rapporteert de Voorzitter College
van Bestuur ieder kwartaal over de exploitatie, het ziekteverzuim, liquiditeit, de
ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de resultaten van gevoerd beleid,
hetgeen een monitoring en sturing van de bedrijfsvoering mogelijk maakt.
Deze rapportage wordt ook aan de GMR aangeboden.

Passend Onderwijs
Stichting Promes richt zich in het kader van de ontwikkeling naar “passend
onderwijs” samen met de partners in het samenwerkingsverband en cluster 4
op samenwerking. Ook is samenwerking tussen de clusters 3 en 4, gericht op
thuisnabij onderwijs.
Stichting Promes is onderdeel van samenwerkingsverband Primair Onderwijs
2203, dat de regio’s Meppel, Hoogeveen en Steenwijk omvat. Stichting Promes
participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband Afdeling Meppel als
vicevoorzitter. Door de aanwezigheid van een afdeling Voortgezet Speciaal
Onderwijs participeert Stichting Promes ook in het samenwerkingsverband
voor Voortgezet Onderwijs 2203.

Samenwerking
Voor wat betreft de tussenschoolse opvang en de voorschoolse en naschoolse
opvang werkt Stichting Promes samen met Partou (in MFA Het Palet) en
Doomijn (overige scholen).
In 2015 is gestart met de uitwerking van kindcentra voor de scholen De
Woldstroom te Meppel en de Commissaris Gaarlandtschool te Nijeveen. Door
strategische samenwerking met Doomijn wordt de peutereducatie en buiten-
schoolse opvang in de school vormgegeven. Promes en Doomijn werken toe
naar een situatie waarin sprake is van 1 team, 1 pedagogische lijn in 1 gebouw.
De kindcentra worden wijkgericht opgezet.

Stichting Promes participeert actief binnen de vereniging Prisma Drenthe. Deze
vereniging behartigt vanuit een breed perspectief de belangen van het open-
baar onderwijs zowel binnen als buiten de provincie.

In het najaar 2016 is er een startnotitie opgesteld “bestuurlijke samenwerking”.
In deze notitie worden de verkenningen naar de mogelijkheden tot verder-
gaande samenwerking tussen Stichting Promes, Wolderwijs en Talent be-
schreven. In 2017 is daar de stichting “Bijeen” aan toegevoegd en is er een diep-
gaander onderzoek naar “bestuurlijke samenwerking” uitgevoerd door een
gespecialiseerd extern bureau.
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Onderwijskwaliteit
Voor bijna alle basisscholen geldt het basisarrangement. De inspectie heeft
in 2015 bij de Oosterboer onvoldoende eindopbrengsten geconsta-
teerd en onvoldoende kwaliteit van onderwijs. De school werd
door de inspectie als zeer zwak beoordeeld. In het najaar
van 2017 heeft de inspectie geconstateerd dat het ver-
betertraject goed in gang is gezet en dat voor de
Oosterboerschool weer het basis-toezicht-
arrangement geldt. De onderwijsopbrengsten 
bij de overige scholen zijn voldoende.

Voor de Mackayschool geldt een ander 
inspectiekader, die namelijk van het speciaal
(voortgezet) onderwijs

Prestatiebox
De prestatiebox-gelden zijn ingezet t.b.v. de
scholen en voor bovenschoolse activiteiten die
ten goede komen aan de scholen.
Scholingsuitgaven zijn niet alleen specifiek per
school maar ook stichtingsbreed. De middelen zijn
onder andere ingezet voor professionalisering van
schoolleiders, scholing van meerschoolse directeuren,
training van leidinggevenden in flitsbezoeken, ont-
wikkeling van het Dalton-concept, ontwikkeling van Boeiend
Onderwijs, coaching, inzet voor de duurzame leerkracht.

Binnen Stichting Promes wordt actief geïnvesteerd in scholing om Boeiend
Onderwijs mogelijk te maken. Op directieniveau, teamniveau en op het niveau
van individuele medewerkers wordt scholing aangeboden. Naast opleidings-
mogelijkheden willen wij mensen doorgroeimogelijkheden bieden, mobiliteit
bevorderen en kwaliteit vasthouden. In het vastgestelde scholingsbeleid wordt
aandacht geschonken aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen, professionele
ontwikkeling van werknemers, aanbod voor masteropleidingen en vierslagleren,
ontwikkeling van basis bekwame leerkracht tot vakbekwame leerkracht, uit-
voering van de functiemix en verdere professionalisering van onderwijs-
ondersteunend personeel.

Overige
De scholen van Stichting Promes streven naar een optimale samenwerking in
de driehoek leerlingen, ouders en leerkrachten. Komt men er op school niet uit
dan kan men een beroep doen op de Voorzitter College van Bestuur van
Stichting Promes. Het stemt tot tevredenheid dat er in 2017 geen klachten door
de landelijke onafhankelijke klachtencommissie in behandeling hoefden te 
worden genomen.

Voor de scholen Woldstroom/Iekmulder is gekozen voor een meerschoolse
directie. Het streven is bij natuurlijk verloop op directieniveau een verdere uitrol
van meerschoolse directie door te voeren.
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2.1. Ontwikkelingen binnen het onderwijs van Promes

In het verslagjaar is de ontwikkeling van Boeiend Onderwijs gecontinueerd.
Op bestuursniveau hebben directies en intern begeleiders zich met dit thema
beziggehouden vanuit het perspectief van aansturing van veranderings-
processen. Op schoolniveau zijn diverse teams met de uitwerking van onder-
werpen bezig geweest vanuit de principes van Boeiend Onderwijs.

In 2017 is een aantal scholen gestart met een proef met gepersonaliseerd leren.
De scholen doen dit via Snappet. De gebruikers van Snappet hebben een pro-
fessionele leergemeenschap (PLG) in het leven geroepen om met elkaar de ont-
wikkeling van gepersonaliseerd leren vorm te geven.

Naast de PLG Snappet zijn nog twee professionele leergemeenschappen 
opgestart, te weten de PLG technieklab en de PLG-hoogbegaafdheid.
De eerstgenoemde houdt zich bezig met de ontwikkeling van techniek-
onderwijs binnen Promes. De tweede houdt zich bezig met de ontwikkeling van
een onderwijsaanbod aan leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn.

Promes is dit jaar een experiment gestart waarbij de expertise van de school
voor Speciaal Onderwijs en van de Speciale School voor Basisonderwijs worden
ingezet in onze reguliere basisscholen. Dit experiment heeft ten doel om de
beschikbaarheid van deze expertise voor de basisscholen laagdrempelig te
maken.

In het najaar van 2017 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw
strategisch beleidsplan. Hiertoe is de bestuurder in gesprek gegaan met de 
stakeholders van Promes in zogenaamde panelgesprekken. Er zijn 3 panels
georganiseerd, bestaande uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en
maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden
met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Al deze gesprekken 
dienden als input voor het nieuwe koersplan.

3. Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid van Stichting Promes richt zich op de invulling van goed
werkgeversschap, waarbij professionele ontwikkeling en welbevinden van
medewerkers zoveel mogelijk ondersteund wordt. De CAO Primair Onderwijs is
daarbij leidend.

Stichting Promes heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen. Door
gebruik te maken van natuurlijk verloop zijn gedwongen ontslagen voorkomen.
Boven formatieve formatie zal worden ingezet in de vervangingspool.
De vervangingspool is bedoeld om vervangingssituaties (ziekte, ouderschaps-
verloven, andere vormen van verlof ) intern op te vangen door eigen personeel
die in de vervangingspool zijn geplaatst.
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In het kader van afvloeiing en de plaatsing van medewerkers in het RDDF is
mobiliteitsbeleid opgesteld. Samen met bestuur, GMR en vakbonden is
gesproken over maatregelen die de mobiliteit op gang kunnen
brengen. Deze maatregelen zijn eind 2012 in een document
vastgelegd als vast beleid.

Met name van de mogelijkheid om de werktijdfactor
te verminderen wordt gebruik gemaakt, daarnaast is
door een aantal oudere werknemers besloten om
eerder met pensioen te gaan. Het beleid heeft
ertoe geleid dat er geen boventalligen ont-
slagen moesten worden.
In 2016 is een project “wenkend perspectief
“gestart en in 2017 voortgezet.
Personeelsleden van 60 jaar en ouder zijn 
daarvoor uitgenodigd om met hulp van een
externe deskundige te kijken naar de mogelijk-
heden om vervroegd met pensioen te gaan.

Stichting Promes maakt gebruik van een eigen
invalpool. Per 1 augustus 2016 is in dit kader tevens
de samenwerking met diverse openbare school-
besturen in Drenthe gestart, TOP Drenthe.
Er wordt gezamenlijk beleid gemaakt als het gaat om ver-
vangingen en er wordt samengewerkt in een vervangings-
systeem. Op die manier is het mogelijk breder dan alleen bij het
eigen bestuur invalkrachten te zoeken. Invallers zelf hebben daardoor
een grotere kans op werk, doordat ze voor meerdere besturen inzetbaar zijn.
Invulling van vervangingswerkzaamheden wordt voor deze kamer centraal
geregeld vanuit de stafbureaus. Voor de intake, de begeleiding en beoordeling
van invalkrachten is alleen voor Stichting Promes voor 1 dag per week een pool-
manager aangesteld.

Er wordt gewerkt met een programma taakbeleid van Cupella. In dat 
programma, dat voldoet aan de Onderwijs CAO, worden de les- / en niet-lesge-
bonden uren verwerkt.

Drie koppels leerkrachten zijn per 1 augustus 2016 gestart met Vierslagleren.
Een startende – pas afgestudeerde – leerkracht wordt gekoppeld aan een 
ervaren leerkracht en allebei volgen zij een Masteropleiding. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs, die de kosten van de opleiding voor
rekening neemt en een aantal studieverlofuren. De dagen studieverlof van de
ervaren leerkracht worden vervangen door de startende leerkracht. Op die
manier wordt er geïnvesteerd in extra kennis en wordt geprobeerd nieuwe,
jonge leerkrachten te binden aan Stichting Promes. Het Vierslagleren is een 
traject van twee jaar. Vanwege het stopzetten van de subsidie voor Vierslagleren
zijn er in augustus 2017 geen nieuwe trajecten gestart.
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3.1.1. Ziekteverzuim

Er is t.o.v. 2016 een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim van de stichting, maar
t.o.v. van de jaren voor 2016 is de trend licht dalend. Hieronder de totalen over
het jaar kalender 2017 uit de verzuimregistratie:

In een grafiek ziet het verzuimcijfer er over het afgelopen kalenderjaar 2017 als
volgt uit:

Het verzuimpercentage van de stichting is gestegen van 5,98% in 2016 naar
6,93% in 2017 (bron:RAET YouForce). Uit het rapport van september 2017 van
het Vervangingsfonds over de verzuimcijfers in 2016 blijkt dat het landelijke ver-
zuimpercentage 6,4 % was en de ziekmeldingsfrequentie 1,1.
Stichting Promes scoort in 2017 helaas hoger dan de landelijke cijfers van een
jaar daarvoor. Toch is de verzuimfrequentie in 2017 0,79, dat wil zeggen dat
medewerkers zich gemiddeld minder dan 1 keer per jaar ziekmelden. Dit wordt
algemeen beschouwd als een gezond cijfer en is ook lager dan het landelijke
cijfer van 2016.

Zoveel mogelijk en in afstemming met de bedrijfsarts wordt een activerend 
re-integratiebeleid gevoerd. Voor dit langdurige verzuim geldt dat regelmatig in
SMT’s (Sociaal Medisch Team) en in onderling contact tussen schooldirecteur en
bedrijfsarts wordt besproken op welke wijze de re-integratie vorm krijgt. Ook in
2017 zijn in de inhoudelijke SMT’s met de directeuren medewerkers preventief
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besproken en zijn er in voorkomende gevallen maatregelen getroffen.

Om daling van het verzuim te realiseren is in samenwerking met het
Vervangingsfonds in mei 2016 het zogenaamde Plan V opge-
start. Een werkgroep, bestaande uit een schooldirecteur,
een GMR-lid uit de personeelsgeleding en de mede-
werker P&O, zoekt onder begeleiding van een ad-
viseur van het Vervangingsfonds naar mogelijk-
heden om het verzuim verder te verminderen.
Directeuren hebben kennisgemaakt met het 
voeren van zogenaamde waarderende ge-
sprekken. Inzicht in de profielen geeft inzicht 
in drijfveren van leidinggevenden en mede-
werkers, waarmee een directeur kan inschatten
op welke manier de werkdruk hierdoor wordt
beïnvloed.
Doelstelling van het Vervangingsfonds voor
Plan V is om besturen te helpen hun verzuim-
cijfer te laten dalen, zodat zij zijn voorbereid op
de opheffing van het Vervangingsfonds op ter-
mijn. Een laag verzuim betekent dan een forse
besparing op de vervangingskosten. Doelstelling van
Stichting Promes is om per 1 januari 2019 eigen risico-
drager voor het Vervangingsfonds te worden.

Per 1 januari 2017 is Stichting Promes “eigen risicodrager“ ge-
worden voor de uitvoering van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten). Met een externe partij is er een overeenkomst afgesloten
die Stichting Promes ondersteunt bij het casemanagement in het kader van de
Wet Poortwachter en de instroom in de WGA. Ter afdekking van het risico een
WGA-uitkering te moeten betalen is een verzekering afgesloten.

Bedrijfsmaatschappelijk werk
Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door GIMD die participeert
in het Sociaal Medisch Team.

B
es

tu
ur

sv
er

sl
ag

Ja
ar

re
ke

ni
ng

20
17

-
St

ic
ht

in
g

Pr
o

m
es



3.1.2. Personele bezetting

De gewogen gemiddelde leeftijden (GGL) zijn berekend op basis van peil-
datum 1 oktober 2017 en afgezet tegen de door het ministerie van O.C. en W.
geraamde landelijke GGL’s.

Basisscholen Landelijke GGL  39.95 Stichting Promes GGL  42,82
Speciale Basisscholen Landelijke GGL  41,17 Stichting Promes GGL  45,09
(V)SO scholen Landelijke GGL  41,47 Stichting Promes GGL  43,07

Conclusie:
Een hogere GGL dan de landelijke GGL betekent dat Stichting Promes relatief
ouder personeel heeft hetgeen effect heeft op de bekostiging. Ouder personeel
heeft normaliter een hogere salarislast (ruim 75% van het Promes-personeel is
op het maximumsalaris ingeschaald), maar door de hogere GGL worden de
hogere salarislasten deels weer gecompenseerd door een hogere rijksvergoe-
ding (de GGL maakt onderdeel uit van de berekening van de rijksvergoeding),
desondanks heeft stichting Promes per saldo wel een hogere personele last dan
het landelijke gemiddelde.

Functiemix
In 2017 zijn er geen nieuwe medewerkers voorgedragen voor een LB-functie. Er
melden zich weinig kandidaten voor de functie van leerkracht expert. Dat kan
ook alleen wanneer leerkrachten voldoen aan de eisen die gesteld worden in
deze functie. Ook worden er eisen gesteld aan het opleidingsniveau.

In de gesprekkencyclus is een bevordering naar de functie van leerkracht-expert
gespreksonderwerp, om zodoende de kwaliteit van de leerkracht, door middel
van scholing of het opdoen van ervaring, op een niveau te brengen dat wel aan
de eisen van de functiemix en dus leerkracht-expert voldoen.
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3.1.3. Formatie en Personeel

Binnen Stichting Promes is er vergelijkbaar met de landelijke trend
sprake van een onevenwichtigheid in het personeelsbestand
tussen mannen en vrouwen. Benoemingsverplichtingen,
gerelateerd aan de CAO, maken het moeilijk om de ver-
houding te beïnvloeden.
Daarnaast is sprake van een beperkte instroom van
mannen op de PABO, onder andere doordat het
beroep van leerkracht de laatste decennia vooral
door vrouwen is ingevuld. Ook dat is moeilijk
beïnvloedbaar vanuit de stichting.

Formatie uit de arrangementen Passend
Onderwijs  wordt toebedeeld als tijdelijke 
formatie. Dezelfde handelswijze is ook van toe-
passing op eventueel extra inzet van personeel
op middelen vanuit het SWV Passend
Onderwijs.

4. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

De toegankelijkheid voor kinderen van alle gezindten
behoort tot de wezenskenmerken van het Openbaar Onderwijs.
Gelijkwaardigheid is daarbij ons uitgangspunt. De leerlingen worden
voorbereid op het leven in een open en veelvormige samenleving. In ons onder-
wijs leren de kinderen die verschillen in achtergrond en/of overtuiging van
mensen zien, te begrijpen en te respecteren.
In het kader van Passend Onderwijs behoort het tot de doelstellingen van de
scholen om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen worden doorverwezen
naar het speciaal (basis) onderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO).

SBO (speciaal basisonderwijs) De Reestoeverschool heeft sinds begin 2012 een
speciale afdeling, genaamd de “huiskamergroep”. Hier kunnen leerlingen met
ernstige gedragsproblemen binnen enkele dagen vanuit het basisonderwijs
worden geplaatst. Het doel is deze kinderen, na intensief met ze gewerkt te 
hebben, zo spoedig mogelijk weer te laten integreren in het basisonderwijs en
anders, in enkele gevallen, een goede plaats te zoeken in het Speciaal Onderwijs
of Speciaal Basis Onderwijs. Deze voorziening wordt in stand gehouden door
het Samenwerkingsverband in het kader van Passend Onderwijs.
Sinds augustus 2016 bestaat de Huiskamer uit twee groepen: de KANS-groep
(Kinderen Allemaal Naar School) met kortdurende plaatsingen en de STER-
groep (Signaleren, Trainen, Ervaren) met arrangementen voor een of twee jaar.
De Kansgroep bestaat uit leerlingen van 9  t/m 12 jarigen die zijn vastgelopen
op een basisschool. Deze leerlingen blijven ingeschreven op de school van 
herkomst. Binnen de huiskamer unit van de Reestoeverschool worden deze 
leerlingen opgevangen voor in principe een periode van 3 maanden met als
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doel terugplaatsing naar de school van herkomst of een nieuwe start op een
andere basisschool.
De STER-groep bestaat uit leerlingen van 9 t/m 12 jarigen met gedrags-
problemen waardoor het goed functioneren in het reguliere onderwijs 
problematisch is. Getracht wordt gedurende een interventieperiode van 1 tot 2
jaar de leerlingen te trainen en vaardigheden bij te brengen zodat hij/zij weer
goed kan functioneren in het reguliere onderwijs. Deze leerlingen worden 
ingeschreven op de Reestoeverschool mits er een toelaatbaarheidsverklaring
aanwezig is.

Het onderwijs aan de Mackayschool is, sinds het verdwijnen van de clusters 3 en
4,ook opengesteld voor de zogenaamde “verbrede doelgroep”, en is nu een 
speciaal onderwijs voorziening voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Het gaat om
leerlingen met een verstandelijke handicap, vaak aanvullend met een gedrags-
en/ of ontwikkelingsstoornis. De achterstanden zijn hoofdzakelijk zichtbaar op
het sociaal emotionele en cognitieve vlak.
Er wordt samengewerkt met PromensCare middels een gecombineerde zorg-
en onderwijsgroep en met zogenaamde gecombineerde zorg- en onderwijs-
arrangementen.

4.1. Leerlingenaantal

In totaliteit is het leerlingenaantal van de scholen van Stichting Promes per 
teldatum.
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5. Huisvesting

Op dit moment vormen de gemiddelde huisvestingslasten van de komende 20
jaar (gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan MJOP, opgesteld door het
extern bureau Asset) de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening
gebouwen. Het MJOP is in het najaar van 2017 geactualiseerd en wordt jaarlijks
door een technische dienstmedewerker gescreend en bijgesteld. De uitvoering
van het meerjaarlijks groot huisvestingsonderhoud loopt via de onderhouds-
voorziening en geschiedt bovenschools.

In 2017 zijn de meeste onderhoudsactiviteiten conform het vastgestelde meer-
jarenprogramma uitgevoerd. Van een enkele onderhoudsactiviteit is de cyclus
naar voren gehaald of juist naar achter in de tijd verschoven, afhankelijk van de
noodzaak en/of onderwijskundige/organisatorische ontwikkelingen.

Vanaf 1 augustus 2012 maakt OBS Sprinkels gebruik van het Multifunctioneel
kind centrum (MFK) Het Palet. Stichting Promes is als kernpartner nauw betrok-
ken bij MFK Het Palet en de voorzitter College van Bestuur van Stichting Promes
is secretaris van de vereniging MFK Het Palet.

6. Medezeggenschap

Invulling geven aan medezeggenschap is een recht. Invulling geven aan mede-
zeggenschap is ook het nemen van verantwoordelijkheid. Maar het is meer dan
dat!  Betrokken mensen met een kritische blik op de beleidsontwikkeling en
–afspraken dragen bij aan de kwaliteit van de besluitvorming binnen de
Stichting Promes. Zij ondersteunen het belang van openheid en transparantie.
Het bevoegd gezag hecht aan een goed functionerende Gemeenschappelijke
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Medezeggenschapsraad (GMR). Dat is een gezamenlijk belang ten behoeve van
de kwaliteit van ons onderwijs en onze arbeidsorganisatie.
Medezeggenschap is een belangrijk element in het bevorderen van
de betrokkenheid van de medewerkers bij de voorbereiding en
uitvoering van beleid.
In 2017 is binnen de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad gesproken over de infor-
matiememo’s van de voorzitter college van bestuur,
het bestuursformatieplan, de (meerjaren)begro-
ting, taak-/en scholingsbeleid, de jaarrekening,
interne verkiezingen, Passend Onderwijs en
diverse zaken die Promes aangaan.
De GMR is in 2017 zes keer bij elkaar geweest.
Bij de GMR-vergadering is de voorzitter
College van Bestuur aanwezig bij de aan-
geleverde agendapunten en voor de beant-
woording van vragen vanuit de GMR.

7. Financiën 2017

7.1.1. Balans
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Activa 31-12-2017 31-12-2016
-----------------------------------------------------------------------

Materiele vaste activa 831.763 1.027.250
--------------- ---------------

Totaal vaste activa 831.763 1.027.250

Vorderingen 877.302 898.497

Liquide middelen 3.666.800 3.427.221
--------------- ---------------

Totaal vlottende activa 4.544.102 4.325.718

--------------- ---------------
Totaal activa 5.375.865 5.352.969

======== ========

Passiva 31-12-2017 31-12-2016
-----------------------------------------------------------------------

Eigen vermogen 3.080.270 3.196.298

Voorzieningen 1.030.826 922.375

Kortlopende schulden 1.264.770 1.234.296

--------------- ---------------
Totaal passiva 5.375.865 5.352.969

======== ========

 



(in euro’s x 1000)

7.1.2 Resultaat

Exploitatie overzicht
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Financiële kengetallen

Continuïteit

Algemeen

Boeiend Onderwijs
Voor de implementatie van Boeiend Onderwijs werden de gelden vanuit de
prestatiebox ingezet. In de beschrijving van de prestatiebox staat vermeld dat
de opbrengsten van taal en lezen vergroot dienen te worden; dit traject gaat
hand in hand met de ontwikkeling naar Boeiend Onderwijs in de stichting. Het
concept “Boeiend Onderwijs” zal continu worden geëvalueerd en de komende
jaren van nieuwe impulsen worden voorzien.

Op alle scholen worden trajecten gevolgd om Boeiend Onderwijs verder te
implementeren, zoals handelingsgericht werken, systeemdenken, denk-
gewoonten, opbrengstgericht onderwijs, didactische aanpak strategieën.
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De scholen worden hierbij begeleid door de organisatie Natuurlijk Leren en de
Lerende School.

De begeleiding voor hoogbegaafdheid op de basisscholen is in
2017 gecontinueerd. Dit wordt vormgegeven door het for-
meren van plusklassen op schoolniveau. In de komende
jaren werkt stichting Promes toe naar een boven-
schoolse plusklas die 1 a 2 dagdelen bijeenkomt.

Passend Onderwijs
Om de basisscholen goed voor te bereiden op
passend onderwijs, voor iedere leerlingen een
plek binnen een van onze basisscholen, is het
implementatietraject Boeiend Onderwijs van
groot belang. Door te kijken naar de behoeften
van kinderen en hier de leerstof en instructie
op aan te passen, wordt vormgegeven aan 
passend onderwijs in onze scholen.
Daarnaast participeert Stichting Promes in het
bestuur van het Samenwerkingsverband PO 2203.
Hierin wordt op bestuursniveau richting gegeven
aan Passend Onderwijs, in samenspraak met het 
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Data leren
Dit is een onderdeel van kwaliteitszorg. Door gericht gegevens te
verzamelen en deze vervolgens diepgaand te analyseren zijn we beter
in staat de juiste gevolgtrekkingen te formuleren, om vervolgens die te vertalen
naar concrete acties of het formuleren van nieuw beleid.

Wetenschap en techniek
De komende jaren krijgt wetenschap en techniek een prominentere plaats 
binnen ons onderwijsaanbod. Middels wetenschap en techniek bouwen we
vaardigheden als onderzoekend leren, ontwerpend leren en samenwerken 
verder uit. We zijn gestart met de ontwikkeling van een techniek lab, waar al
onze scholen gebruik van kunnen maken.

Scholingen
Kwaliteit van de leerkracht bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit deze
gedachte worden medewerkers gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in
hun bekwaamheden. In de gesprekkencyclus wordt gericht aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de leerkracht.

Huisvesting
Conform het MJOP staan er enkele forse onderhoudswerkzaamheden in de
planning. Bij de jaarlijkse screening van het MJOP zal bekeken worden of de
noodzaak tot vervanging daadwerkelijk noodzakelijk is of in de tijd verschoven
kan worden. De Reestoeverschool is een school van ruim 43 jaar oud en ver-
keert ondanks de leeftijd nog in redelijke technische staat, maar voldoet niet

B
es

tu
ur

sv
er

sl
ag

Ja
ar

re
ke

ni
ng

20
17

-
St

ic
ht

in
g

Pr
o

m
es



meer aan de huidige eisen van een goed onderwijs-/leerklimaat, aluminium
kozijnen met enkel glas en slechte ventilatie in de lokalen. Met de gemeente
Meppel zal bekeken worden of het gebouw in aanmerking komt voor ver-
vanging of grondige renovatie.

Investeringen
Op schoolniveau beschikt elke school over een meerjareninvesteringsplan.
Naast de vervangingsinvesteringen wordt er ook volop ingezet op uitbreiding
van ICT-hardware en nieuwe leermethoden.

Personele bezetting en Leerlingenprognoses

Personele bezetting in fte’s

In de personele bezetting zoals hierboven weergegeven is verwerkt:
- De invoering van meerschoolse directeuren en de ondersteuning op directie-

niveau van locatieleiders. Deze zijn opgenomen onder de categorie directie.
- Ontslagen i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Leerlingenprognoses per 1 oktober
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Meerjarenbegroting

Prognose Balans

Exploitatieoverzichten
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Prognose Meerjaren kengetallen

Risico’s/aandachtspunten

Over het algemeen moet Stichting Promes de verwachting uitspreken dat het
leerlingenaantal op stichtingsniveau nog licht dalende is, hoewel er bij een
enkele school een lichte kentering is te zien en het marktaandeel in die be-
treffende buurt stabiel dan wel heel licht stijgend is.
Naast dat Stichting Promes nadrukkelijk heeft ingezet op “boeiend onderwijs”
worden ook PR & marketinginstrumenten ingezet om het zogenaamde “markt-
aandeel” te behouden c.q. te vergroten en wordt gewerkt aan het inrichten van
Integrale Kindcentra’s.

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met natuurlijk verloop. De ont-
wikkelingen op leerlingenaantallen worden zeer nauwlettend in de gaten
gehouden en jaarlijks bij de formatietoedeling kritisch tegen het licht gehouden
om zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op een daling of stijging.
Stichting Promes heeft een relatief duur personeelsbestand, ruim 75% van het
personeel wordt bezoldigd volgens de maximum salarisschaal en ligt de GGL
hoger dan het landelijk gemiddelde.

Ouder personeel die door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd
langer (moeten) doorwerken dan waar zij min of meer op hadden gerekend
worden met maatwerk (wenkend perspectief ) benaderd om toch met pré-
pensioen te gaan.

De Wet “werk en zekerheid” is voor Stichting Promes als openbaar onderwijs –
nog - niet van toepassing. Stichting Promes houdt er wel rekening mee dat 
binnen niet al te lange termijn deze wet ook voor het Openbaar onderwijs van
toepassing is.

De geprognosticeerde daling van leerlingenaantallen is een risico. Dat er aan de
onderkant (instroom 4-jarigen) een voorzichtige kentering ten goede lijkt plaats
te vinden is bij de leerlingen prognose nog niet meegenomen. Daarvoor is die
kentering nog te pril, de prognoses zijn conservatief. Bij ongewijzigd beleid laat
het meerjarenperspectief een somber beeld zien. De komende jaren zal bezui-
nigd moeten worden op zowel de materiële uitgaven als de personele lasten.
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Met andere Drentse schoolbesturen is een vervangingspool opgezet. Deze pool
wordt gevuld met medewerkers vanuit de deelnemende schoolorganisaties.
Stichting Promes neemt voor ongeveer 2,5 FTE deel en deze mede-
werkers kunnen vanuit de vervangingspool doorschuiven naar
de reguliere formatie bij tussentijdse vacatures.
Daarnaast zal in de managementformatie waar mogelijk
een vacaturestop worden ingevoerd en wordt er in-
gezet op meerschoolse directies.
In het algemeen worden vacatures die gedurende
een schooljaar ontstaan tijdelijk opgevuld in een
payroll-constructie zodat er geen nieuwe per-
sonele verplichtingen ontstaan.

Voor wat betreft de huisvesting is er voor het
kalenderjaar 2019 een aanvraag bij de
gemeente Meppel ingediend voor nieuwbouw
van de Reestoeverschool. Het schoolgebouw
van de Reestoeverschool is ruim 43 jaar oud en
voldoet niet meer aan de hedendaagse onder-
wijskundige eisen en huisvestingsnormen (bin-
nenklimaat).
Verder staat de komende jaren bij de Woldstroom, de
Tolter, Com. Gaarlandtschool en de Oosterboerschool
de vervanging van de dakbedekking op het MJOP.
Afhankelijk van de daadwerkelijke onderhoudsstaat wordt
per jaar door de eigen technische dienst beoordeeld of de werk-
zaamheden uitgevoerd moeten worden.

Door het dalend leerlingenaantal krijgt een aantal scholen van Stichting Promes
te maken met leegstand in de gebouwen. Bovendien strookt het aantal vier-
kante meters waarvoor bekostiging wordt ontvangen niet met de werkelijkheid,
er is sprake van over-dimensionering. Daar waar er werkelijk leegstand is van
ruimten/lokalen worden deze gebruikt voor kinderopvang en buitenschoolse
opvang in samenwerking met Doomijn in de ontwikkeling naar kindcentra.
Daarnaast kunnen gebouwdelen worden afgestoten of een ruimte (lokaal) 
buiten gebruik gesteld.

Door het dalende leerlingenaantal ontstaat er een discrepantie tussen de lasten
en de materiële vergoeding. De vaste lasten (afschrijvingslasten, publieke hef-
fingen, beveiliging, administratiekosten etc.) blijven ongeacht het aantal leer-
lingen gelijk terwijl de ministeriële materiële vergoeding gerelateerd is aan het
aantal leerlingen. Met vervangingsinvesteringen zal daar zeker toekomstgericht
over nagedacht moeten worden.

De komende jaren zullen er geen investeringen plaatsvinden die een aan-
zienlijke invloed hebben op de vermogenspositie van Stichting Promes.
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Dit bestuursverslag is de neerslag van een inhoudelijke verantwoor-
ding in relatie tot het financieel jaarverslag.
Er is in 2017 veel gebeurd en gerealiseerd. Door alle 
mensen binnen de organisatie is met inzet en passie
gewerkt. Dat stemt tot tevredenheid en rechtvaardigt
waardering.

Binnen Stichting Promes zien we dat de mobili-
teitsbevorderende maatregelen hun vruchten
afwerpen, hierdoor worden de gedwongen ont-
slagen verminderd.

Toch blijft het onderwijs in een turbulente
omgeving verkeren. Daling van het aantal leer-
lingen, vergrijzing en ad hoc extra financiering
vanuit het ministerie maken dat de visie van
Stichting Promes steeds duidelijker de leidraad
van haar acties wordt.
In het verleden werd vaak ad-hoc ingesprongen op
ontwikkelingen om leerling daling te voorkomen en
werd er teveel gekeken naar de concurrentie. Nu
wordt er meer vastgehouden aan eigen beleid en uitge-
gaan van eigen kracht. Heldere beleidslijnen geeft rust in de
organisatie en daarmee ook de focus op zaken die wij belangrijk
vinden.

Eind 2016 zijn de eerste stappen gezet om het strategische beleidsplan te 
herijken en te onderzoeken welke stakeholders er worden betrokken bij het 
vergaren van input voor een nieuw op te stellen strategisch beleidsplan voor na
2018. In het najaar van 2017 is er een viertal bijeenkomsten georganiseerd met
stakeholders en is die input mede gebruikt voor het opstellen van het nieuwe
strategische beleidsplan.

Meppel, juni 2018

Dhr. W. van Selling
Voorzitter College van Bestuur
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