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Met dit jaarverslag kijken we terug op een jaar dat 

volop in het teken stond van onze toekomst. 2018 

was namelijk het jaar waarin het ontwerp voor onze 

nieuwe Koers, het strategisch beleid voor de peri-

ode 2019 tot 2023 is ontstaan. Het was ook een 

jaar vol uitdagingen, met een ook voor AMOS voel-

baar lerarentekort in Amsterdam. 

 

Deze actuele ontwikkeling wordt met alle mogelijke 

interventies aangepakt. Het lerarentekort leidt tot 

zorg en frustratie, tot de vraag hoe we ons onder-

wijs in de komende jaren kunnen gaan organiseren 

en tot de vraag hoe tot nieuwe arbeidsrelaties te 

komen die een bijdrage leveren aan duurzame 

school- en organisatieontwikkeling. Dit vraagt nog 

meer van onze innovatiekracht, die we bezitten en 

ten volle zullen blijven benutten. 

 

AMOS heeft te midden van alle uitdagingen ook in 

2018 weer laten zien hoe gedreven en bedreven we 

onderwijs bieden aan de ons toevertrouwde leer-

lingen. Gedreven door wat we voor onze leerlingen 

en medewerkers willen en kunnen betekenen in 

onze diverse stad. Vanuit een intens kwaliteitsbe-

wustzijn bedreven in de wijze waarop onze scholen 

passende antwoorden vinden op de leerbehoeften 

van onze leerlingen en de daarvoor benodigde on-

derwijskwaliteit borgen.   

 

Dit alles kunnen we mede waarmaken omdat we op 

het vlak van onze bedrijfsvoering duurzaam en ste-

vig “in control” zijn. Hierdoor blijft er structureel 

ruimte voor relevante vooruitstrevende investerin-

gen ten behoeve van onze leerlingen en medewer-

kers.  

 

Met gepaste trots presenteren we dan ook de re-

sultaten van het afgelopen jaar. Een veelheid aan 

activiteiten met de daarbij behorende geboekte re-

sultaten passeren de revue. In navolging op het 

jaarverslag van vorig jaar presenteren we ook dit 

jaarverslag weer compact, beeldend en in verbin-

ding met onze voor 2018 gestelde jaardoelen.    

 

Amsterdam, juni 2019 

 

Lex Polman, voorzitter college van bestuur 

Arie van Loon, lid college van bestuur  

“AMOS heeft te midden van alle uitdagingen ook in 2018 weer 

laten zien hoe gedreven en bedreven we onderwijs bieden aan 

de ons toevertrouwde leerlingen.” 

 

Verdere daling ziekteverzuim 

Het verzuim daalde in 2018 verder 

tot 5,58% (dit was eind 2017 nog 

6,67%). De meldfrequentie bleef 

vrijwel gelijk op slechts 0,72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering in zij-instroom 

In 2018 werden na intensieve scho-

lingstrajecten 21 zij-instromers  aan-

gesteld als antwoord op de krapte 

op de arbeidsmarkt. Dit is meer dan 

enig ander bestuur in Amsterdam. 

Basiskwaliteit op orde 

Alle scholen binnen AMOS hadden 

hun basiskwaliteit op orde en vielen 

bij de Inspectie onder het basisar-

rangement qua toezicht.  
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De raad van toezicht heeft een drietal taken. Aller-

eerst houdt de raad integraal toezicht op het beleid 

van het college van bestuur en op de algemene 

gang van zaken binnen AMOS, waarbij onder an-

dere de naleving van de Code Goed Bestuur in het 

primair onderwijs wordt betrokken. Daarnaast staat 

de raad het college met raad terzijde en fungeert de 

raad als werkgever voor het college. 

 

Thema’s in 2018 

Een aantal onderwerpen keert jaarlijks terug op de 

agenda van de raad. Ook in 2018 heeft het college 

de raad om goedkeuring gevraagd 

met betrekking tot de vaststelling 

van de jaarrekening 2017 en de be-

groting 2019. Beide stukken zijn in 

de vergaderingen van de raad en de 

auditcommissie financiën bespro-

ken. Inzake de jaarrekening heeft de 

raad zich voorafgaand aan het goed-

keuringsbesluit laten informeren 

door de externe accountant. De jaar-

rekening 2017 en de begroting 2019 

zijn goedgekeurd door de raad. 

 

De raad van toezicht heeft in 2018 

verder met het college gesproken 

over onder meer de werving van vol-

doende en kwalitatief goede leer-

krachten, het van kracht worden van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), de kadervisie ICT, het identiteitsbeleid, het 

schoolklimaat en veiligheid, het beloningsbeleid en 

het ziekteverzuim. 

 

Eind 2018 heeft de raad vanuit zijn klankbordfunc-

tie gesproken met het bestuur over de contouren 

van de AMOS Koers 2019-2023. De “stippen aan 

de horizon” zijn verkend. In het voorjaar van 2019 

zal de koersnotitie worden afgerond en ter goed-

keuring aan de raad worden voorgelegd. 

 

Verslag van de 
toezichthouder 

Conform wet- en regelgeving kent AMOS een scheiding van bestuur en toezicht 

in twee aparte organen. De raad van toezicht is als interne toezichthouder tevens 

de werkgever van het college van bestuur. 
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Na zorgvuldige afweging heeft de raad met ingang 

van 1 september 2018 het college van bestuur uit-

gebreid naar een tweehoofdig college en Arie van 

Loon benoemd tot lid van het college van bestuur. 

De raad heeft zich hierbij laten adviseren door de 

GMR en heeft het directeurenoverleg van AMOS 

betrokken. Ter toelichting op het tweehoofdig be-

stuur nog het volgende. Beide bestuurders zijn zo-

wel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoor-

delijk voor alle bestuurstaken. De met de bestuur-

ders afgestemde portefeuille verdeling doet daar 

niets aan af. De formele besluitvorming is voorbe-

houden aan het college van bestuur in volledige sa-

menstelling. Het college geeft in gezamenlijkheid 

leiding aan de directies van de scholen. Lex Polman 

als voorzitter geeft daarnaast leiding aan de stafaf-

deling Onderwijs, Innovatie en Onderzoek (OI), Arie 

van Loon aan de stafafdeling bedrijfsvoering. 

 

De raad heeft een grote betrokkenheid op de on-

derwijskwaliteit binnen AMOS en volgt de ontwik-

kelingen hiervan nauwlettend. Het college heeft de 

raad geïnformeerd over het Identiteitstraject 

waarin is verwoord hoe AMOS in haar onderwijs 

vorm en inhoud geeft aan religie en levensbeschou-

wing en aan de vieringen die daarbij horen. College 

en raad bespraken de rapportage over de veilig-

heidsbeleving van bovenbouwleerlingen in het Am-

sterdamse basisonderwijs en de raad liet zich infor-

meren over het functioneren van de klachtenrege-

ling binnen AMOS. Het scholenpalet kwam uitvoe-

rig aan de orde. Dit jaar lag de nadruk op de ontwik-

keling binnen AMOS van het meer dan voorheen 

geclusterd samenwerken tussen aan elkaar ver-

wante basisscholen en op het toetreden van twee 

aanvullende basisscholen tot AMOS. Uiteraard 

sprak de raad over de ontwikkelingen van de leer-

lingenaantallen en over de daaraan ten grondslag 

liggende in- en uitstroomgegevens.  

 

De raad liet zich tevens periodiek informeren over 

de stand van zaken van de kwaliteit van het onder-

wijs, gerelateerd aan de door de onderwijsinspectie 

gehanteerde kwaliteits-systematiek en het binnen 

AMOS gevoerde, specifiekere kwaliteits-‘dash-

board’. De gesprekken hierover werden zowel bin-

nen de voltallige raad, alsook meer op detail binnen 

de onderwijscommissie gevoerd. 

 

Evaluatie eigen functioneren 

De raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren. 

Conform planning, heeft de raad in 2018 een ex-

terne deskundige betrokken bij de evaluatie en is 

gekeken naar de wijze waarop en de mate waarin 

de raad van toezicht zijn rol vervult, gemeten naar 

huidige wetgeving, de Code Goed Bestuur van het 

primair onderwijs en “good practices” rond toezicht. 

Om tot een effectieve evaluatie te komen is onder 

begeleiding van de externe deskundige, in het bij-

zijn van de raad, ook het college van bestuur geïn-

terviewd.  De raad functioneert conform de eisen 

maar er is altijd ruimte voor verbetering.  In 2019 

zal de raad de gedane aanbevelingen, met name nu 

er sprake is van een tweehoofdig bestuur, opvolgen 

en in 2019 zichzelf opnieuw evalueren. 

 

De raad heeft in 2018 conform afspraak in 2017 de 

honorering uitvoerig besproken en mede aan de 

hand van de Handreiking honorering toezichthou-

ders 2017 van de VTOI bezien of er aanleiding is de 

honorering meer structureel aan te passen. De 

Raad heeft gegeven zijn bevindingen besloten de 

honorering in twee stappen te verhogen. Voor 

2018 is de honorering vastgesteld op € 8.750 voor 

een lid en € 13.000 voor de voorzitter. Voor 2019 

is de honorering vastgesteld op € 11.000 voor een 

lid en € 16.000 voor de voorzitter. De raad heeft 

daarbij besloten na voornoemde verhogingen de 

eerst komende jaren geen verhoging van de hono-

rering meer toe te passen, nu deze in de visie van 

de raad voor de komende jaren recht doet aan de 

complexiteit en omvang van AMOS en de inzet en 

tijdsbesteding van de raad van toezicht leden. 

 

Vergaderstructuur 

De raad en het college hebben in 2018 vijf keer vol-

ledig vergaderd. De vergadering wordt door de 

voorzitter van de raad en de voorzitter van het CvB 

voorbereid en de stukken worden een week voor-

afgaand aan de vergadering verstrekt. Indien nodig 

of gewenst vindt tussentijds afstemming plaats per 
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telefoon of e-mail. De raad heeft een auditcommis-

sie en een onderwijscommissie. De auditcommissie 

en de onderwijs commissie hebben ieder in 2018 

drie maal vergaderd met het college. Het werken 

met commissies biedt ruimte om specifieke onder-

werpen op het gebied van financiën c.q. bedrijfs-

voering dan wel op het gebied van onderwijs uit-

voeriger met het college te bespreken. Formele be-

sluitvorming is voorbehouden aan de voltallige raad 

in zijn reguliere vergadering. 

 

Voor het invulling geven aan de werkgeversrol rich-

ting het college heeft de raad een renumeratiecom-

missie. Deze voert de beoordelings- en voortgangs-

gesprekken met het college. In 2018 is in het voor-

jaar een beoordelingsgesprek gevoerd en in het na-

jaar een ambitiegesprek. 

 

Schoolbezoeken en overleggen 

Naast zijn overlegmomenten is de raad ook op an-

dere momenten in contact met de organisatie. Zo 

was de raad in 2018 aanwezig op de nieuwjaarsre-

ceptie met de medewerkers van het stafbureau en 

de schoolleiders.  

 

Twee maal per jaar overlegt een afvaardiging van 

de raad met de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (GMR). De raad sluit dan aan bij een re-

guliere vergadering van de GMR en de GMR voedt 

de raad met relevante informatie uit de organisatie. 

In 2018 heeft de raad met de GMR een adviestra-

ject doorlopen in het kader van de eerder ge-

noemde uitbreiding van het college van bestuur 

naar twee leden en de benoeming van Arie van 

Loon tot lid van het college van bestuur.  

 

Ook zijn in 2018 weer diverse scholenbezoeken 

door de raad afgelegd om voeling te houden met 

wat in bede zin leeft binnen de organisatie en een 

indruk te hebben hoe het gaat op de bezochte 

school. De negen ontvangende scholen waren de 

Poseidon, de Odyssee, de Capelle, Rijk Kramer, 

Nautilus, Pro Rege, Bonkelaar, Vlinderboom en Kin-

derboom. De raad krijgt dan een rondleiding door 

de school en een gesprek met de directeur.  

Naam Functie Commissie Status benoeming Sinds Tot 

B.A. Voermans voorzit-

ter 

remuneratie benoemd per 1 augus-

tus 2016 

1 augus-

tus 2016 

1 augustus 2020 

(herbenoembaar 

voor 4 jaar) 

 Nevenfunctie(s): voorzitter bestuur Stichting TSA de Meidoorn 

S.W. Hartman lid audit herbenoemd 1 maart 

2018 voor vier jaar 

1 maart 

2013 

1 maart 2022  

(niet herbenoem-

baar) 

F.P.H. Kraamwinkel lid onderwijs herbenoemd 1 maart 

2018 voor vier jaar 

1 maart 

2013 

1 maart 2022  

(niet herbenoem-

baar) 

 Nevenfunctie(s): bestuurslid Judovereniging Luki Goshi Amsterdam, lid werkgroep 

veiligheid Pieter Nieuwland College Amsterdam (tot 1 juli 2018) 

M. van Staveren vice-

voorzit-

ter 

remuneratie 

audit 

herbenoemd 1 maart 

2016 voor vijf jaar 

1 maart 

2011 

1 maart 2021  

(niet herbenoem-

baar) 

G.J. Veerbeek lid onderwijs herbenoemd 1 maart 

2016 voor vijf jaar 

1 maart 

2011 

1 maart 2021  

(niet herbenoem-

baar) 
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Algemeen en 
organisatie 
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Visie en missie 

Ieder kind een actieve rol in de stad, passend bij wie 

hij of zij is. Dat is waar we als AMOS voor staan.  

 

We leven in een mooie en bruisende stad, waarin 

verschillen helaas steeds groter worden en er een 

eenzijdige focus op bepaalde vormen van intelli-

gentie bestaat. Vanuit onze christelijke wortels ge-

loven wij in hoop en omzien naar elkaar. Wij gelo-

ven in de waarde van diversiteit, in het verbinding 

maken met elkaar. Wij geloven dat ieder kind 

unieke talenten heeft en daarmee een belangrijke 

plaats heeft in onze stad. Vanuit onze wortels willen 

wij deze talenten zien en ontwikkelen en onze leer-

lingen uitdagen die te benutten voor de wereld om 

hen heen. 

 

Ons doel is dan ook: zijn wie je bent, in de stad van 

ons samen. 

 

Onze kerndaden 

Wij maken het verschil niet door wat we zeggen, 

maar door wat we doen. Daarom hebben we het 

niet over kernwaarden, maar spreken we over onze 

kerndaden. 

 

Als AMOS zijn we nieuwsgierig, gedreven en be-

trokken. 

 

We zijn betrokken bij ieder kind en nieuwsgierig 

welke talenten het heeft en gedreven die te laten 

groeien. We prikkelen de nieuwsgierigheid van 

onze leerlingen naar de wereld om hen heen en da-

gen hen uit betrokken te zijn op onze stad. Om ver-

schillen te overbruggen en van betekenis te zijn. 

We zijn altijd op zoek naar kansen en mogelijkhe-

den, want we kijken liever naar wat er wel is en hoe 

je dat nog verder kan ontwikkelen.  

 

Onze Koers 

In 2018 is breed binnen de organisatie nagedacht 

over het meerjarenbeleid van AMOS voor de peri-

ode 2019-2023, de zogenaamde Koers. Hierin is de 

bovenstaande grondslag vertaald naar onze opvat-

tingen op het gebied van onderwijs, zorg en be-

drijfsvoering. Deze Koers is binnenkort in te zien op 

onze website. Belangrijke thema’s binnen deze 

Koers zijn onderwijskwaliteit, kansengelijkheid, 

duurzaamheid (zowel qua aandacht binnen het cur-

riculum als voor wat betreft de gebouwen) en goed 

werkgeverschap. 

 

Organisatie-inrichting 

AMOS is georganiseerd volgens een raad van toe-

zichtmodel. Het college van bestuur is het bevoegd 

gezag. Met ingang van september 2018 bestaat het 

college van bestuur uit twee personen: die maand 

trad drs. Arie van Loon toe tot het bestuur. Lex Pol-

man heeft als voorzitter de portefeuilles rondom 

onderwijs en kwaliteit onder zijn hoede, terwijl Arie 

van Loon zich met name toelegt op de bedrijfsvoe-

ring en het scholenpalet. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een directeur 

Onderwijs, Innovatie en Onderzoek (OIO), een 

teamleider HRM en een teamleider financiën en be-

heer. Deze vormen samen met het college van be-

stuur en vier schooldirecteuren het management-

team van AMOS. Elk van de vier schooldirecteuren 

vertegenwoordigt de directies in een stadsdeel/re-

gio (noord, west, nieuw west en oost/zuid). De 

schooldirecteuren vallen in de lijn direct onder het 

college van bestuur, het managementteam kent dus 

AMOS in het kort 

 

De stichting Amsterdamse Oecumenische Scho-

lengroep, AMOS (werkgeversnummer 81316) is 

het bevoegd gezag van 29 basisscholen (26 zo-

geheten brinnummers met twee nevenvestigin-

gen en een aantal dislocaties) voor primair on-

derwijs die onderwijs verzorgen op meer dan 30 

schoollocaties verspreid over Amsterdam. De 

stichting AMOS is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 41199695. 
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geen hiërarchische lijn naar de schooldirecties. In 

het organisatiemodel wordt uitgegaan van een de-

centrale aansturing. De directeuren van de scholen 

hebben binnen de globale kaders die door het be-

stuur worden bepaald veel ruimte om eigen beleid 

te voeren en zodoende goed in te spelen op de spe-

cifieke context van hun scholen.  

 

Leerlingenaantal 

Het leerlingenaantal van AMOS als scholengroep is 

stabiel. In 2018 kenden de scholen een krimp, wat 

werd opgevangen door twee scholen van andere 

besturen die per 1 augustus toetraden tot de groep. 

Wel zijn er per wijk c.q. per school onderling grote 

verschillen te zien. Over het algemeen zien we dat 

onze grote scholen groeien en onze kleine scholen 

krimpen. De komende jaren blijft AMOS naar ver-

wachting rond de 7.400 leerlingen tellen. 

 

AMOS-bestuurskantoor 

De scholen en het bestuur worden ondersteund 

door het AMOS-bestuurskantoor. Op het gebied 

van huisvesting, personeelsbeleid en financiën 

neemt het bureau werk uit handen van de scholen 

zodat zij zich op hun kerntaak, het onderwijs, kun-

nen richten. Ook bij de ontwikkeling van het onder-

wijs krijgen de scholen ondersteuning vanuit het 

bureau. Het bestuur wordt door het bureau met 

name ondersteund in de beleidsontwikkeling op het 

terrein van onderwijsinhoud, personeel en bedrijfs-

voering.  

 

Verslag van de medezeggenschapsraad 

In 2018 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor 

zowel de oudergeleding als voor de personeelsge-

leiding van de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (GMR) van AMOS. Door de extra aan-

dacht vanuit het college en de incentive om 60 uur 

extra toe te kennen, was er meer dan voldoende in-

teresse onder de medewerkers van AMOS om deel 

te nemen aan de GMR. Mede hierdoor is de GMR 

met 14 leden inmiddels op volle sterkte.  

 

Voor 2018 is gekozen voor externe invulling van 

het secretariaat van de GMR. Insteek daarbij is om 

de GMR slagvaardig en proactief te laten handelen 

en daarmee een impuls te geven aan de speerpun-

ten die door de GMR zijn opgesteld. Ook de samen-

werking met het bestuur is verbeterd mede door de 

uitbreiding van het college met Arie van Loon. Het 

dagelijks bestuur (DB) van de GMR heeft in dit ka-

der samen met het college een masterclass Samen-

spel bestuur en (G)MR bijgewoond. Daarnaast heeft 

zij een bijdrage geleverd in de totstandkoming van 

de Koers. Een van de andere zaken die is opgepakt 

is de verbetering van de communicatie naar AMOS 

als geheel en naar de medezeggenschapsraden van 

de scholen afzonderlijk. Voor iedere MR is inmid-

dels een contactpersoon binnen de GMR aangewe-

zen die minimaal 1x per jaar een MR vergadering op 

de school bijwoont.  

 

In dit voorliggende jaarverslag wordt kort verslag 

gedaan van de werkzaamheden van de GMR in 

2018. Voor uitgebreider verslag wordt verwezen 

naar de notulen van de vergaderingen. 

 

Ambitie 

De GMR van AMOS heeft als ambitie zich ervoor in 

te zetten dat AMOS zich richt op kwalitatief hoog 

onderwijs voor haar kinderen, actieve betrokken-

heid van ouders en goede arbeidsvoorwaarden 

voor de medewerkers. De GMR heeft een actieve 

en initiërende rol om de belangen van kinderen, 

personeel, ouders en de kwaliteit van het onderwijs 

goed te kunnen behartigen.  

 

"Vanuit onze christelijke wortels geloven wij in hoop en omzien 

naar elkaar. Wij geloven in de waarde van diversiteit, in het 

verbinding maken" 
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De GMR stelt zich, op basis van haar wettelijke be-

voegdheden en verantwoordelijkheden, proactief, 

professioneel, betrokken en inspirerend op. De 

GMR opereert als gewaardeerde sparringpartner 

met oog voor alle partijen, waarbij gezocht wordt 

naar de gezamenlijkheid en de tegenstellingen be-

sproken kunnen worden. Naast de aangedragen on-

derwerpen door het college waarbij WMS en cao 

als kader dienen, hanteert de GMR haar eigen 

agenda en ruimte om bepaalde onderwerpen met 

het college te bespreken. Voor 2018 zijn als speer-

punten Identiteit, ICT, Werkdruk & kwaliteit Werk-

geverschap en Ouderparticipatie benoemd. Naast 

de reguliere onderwerpen die in het kader van de 

Planning & Control cyclus van AMOS jaarlijks wor-

den geagendeerd, zijn dit terugkerende onderwer-

pen in de GMR waarvoor aparte werkgroepen zijn 

ingericht.  

 

Samenstelling 

De GMR bestaat uit een ouder- en een personeels-

geleding van elk maximaal zeven leden. De ouders 

worden gekozen door de oudergeledingen van de 

MR’en op de scholen en de medewerkers door de 

personeelsgeledingen van deze MR’en. De GMR is 

de overlegpartner voor het college over onderwer-

pen die een meerderheid van scholen of AMOS als 

geheel betreft. De werkwijze van de GMR is vast-

gelegd in een medezeggenschapsstatuut en een 

GMR-reglement. Beide zijn in 2013 vastgesteld. 

Daarnaast is in 2018 een huishoudelijk reglement 

voor de GMR opgesteld. Het statuut en reglement 

worden in 2019 geactualiseerd. In 2018 hebben 

een aantal GMR-leden in de loop van het jaar af-

scheid moeten nemen door het bereiken van het 

einde van de benoemingstermijn, persoonlijke om-

standigheden of drukke werkzaamheden. De sa-

menstelling van de GMR ultimo 31 december 2018 

is onderaan deze pagina weergegeven, 

  

Vergaderfrequentie 

In 2018 is de GMR in totaal 11 keer bijeengekomen 

waarbij vijf overlegvergaderingen tussen GMR en 

college plaats hebben gevonden. In deze vergade-

ringen spraken de GMR en het college over tal van 

zaken en onderwerpen die betrekking hadden op 

meerdere AMOS-scholen of AMOS als geheel.  De 

agenda voor het overleg wordt mede opgesteld aan 

de hand van een voortschrijdende jaaragenda in 

overleg tussen het dagelijks bestuur van de GMR en 

het college.  

  

Naam Geleding Gekoppeld aan school 

Nils Bal (voorzitter en DB) Ouder Wereldschool, Rijk Kramer, Atlantis 

Edith Tjaden (secretaris en DB) Personeel De Bonkelaar, Kinderboom, Vlinderboom 

Boudewijn Kostelijk (ondersteuning DB) Ouder Neptunus, Poseidon,  

Helma Blankenstijn Personeel Kraemer, Pro Rege, De Vijf Sterren 

Nicole Streiner Personeel Noordmans, Capelle 

Tanja Kuiper Personeel Nautilus Oost, Visser, Nelson Mandela 

Saskia Mulder Personeel Catamaran, De Wiltzangh 

Bianca van der Linden Personeel Johannes, Odyssee 

Els ten Veen Ouder Timotheus, Immanuel 

Miriam Spierings Ouder Rivieren, Frankendael, Ichthus 

Jorne Rol Ouder Driemaster, Nautilus , Instituut Schreuder 

Eline Gelderblom Ouder Oranje Nassau 
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In 2018 stond een aantal jaardoelen, gecombineerd 

met een aantal lange termijn doelen, centraal. Op 

deze wijze heeft AMOS het afgelopen jaar weer ge-

zocht naar een goede balans tussen onderwijskwa-

liteit bewaken en stimuleren. We hebben ervoor 

gekozen om de doelen vast te houden, die ook in 

2017 al een rol kregen. Zo bleken deze doelen be-

langrijk te zijn om aandacht aan te blijven schenken. 

Kiezen voor een actieve borging is dan ook een be-

wuste keuze geweest, in de huidige context waar-

binnen scholen zich bevinden. Met het lerarente-

kort en tegelijkertijd toename van meer mensen in 

opleiding, vraagt het behouden van de basiskwali-

teit veel aandacht. Een belangrijke voorwaarde om 

tot verder reikende ambities te komen. We onder-

scheiden een aantal doelen in ons jaarplan. Doelen 

op schoolniveau, collectief voor al onze AMOS 

scholen, en doelen op stichtingsniveau. Waarbij een 

aantal doelen ontwikkeldoelen zijn, een aantal ver-

beterdoelen en een aantal strategische doelen. Ze 

zijn alle verwerkt op het moodboard dat hieronder 

wordt weergegeven. 

 

Onderwijs en 
kwaliteit 
In 2018 is gekozen voor een actieve borging van de doelen die 
ook in 2017 centraal stonden. Het behoud van de basiskwaliteit 
staat in deze uitdagende tijden voorop. 
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Er valt veel te vertellen over alle onderwerpen die 

op het moodboard staan. Echter als we alles belang-

rijk maken is niets meer belangrijk. We kiezen er-

voor om een aantal zaken uit te lichten. De richting 

van de nieuwe Koers is al eerder besproken, dus in 

dit hoofdstuk in ieder geval aandacht voor de “jas” 

met de schooldoelen, identiteit, kansengelijkheid en 

KLASSE!  

 

 

Schooldoelen 

Wij vinden het van wezenlijk belang dat álle AMOS-

leerlingen zich veilig voelen op hun school. Om dat 

te kunnen meten, wordt, conform de wettelijke ei-

sen, op elke AMOS-school jaarlijks de veiligheids-

beleving van leerlingen gemonitord. In 2018 is er 

voor gekozen om hiervoor AMOS-breed het moni-

torinstrument van Vensters in te zetten. Op die ma-

nier kunnen de resultaten goed met elkaar worden 

vergeleken. Afgelopen jaar is de veiligheidsbeleving 

van AMOS-leerlingen in positieve zin gestegen van 

76% naar 84%.  Tijdens een studiedag in maart 

werd aandacht besteed aan het sociale veiligheids-

beleid op de AMOS-scholen en hebben directiele-

den tips en ideeën uitgewisseld voor sociale veilig-

heid op school. De AMOS-projectgroep sociale vei-

ligheid heeft op basis van de Vensters-monitor een 

format ontworpen waarmee directeuren en intern 

begeleiders de uitslag van de monitor kunnen ana-

lyseren en van daaruit actiepunten kunnen destille-

ren voor hun school.  

 

Zicht op ontwikkeling blijft onze aandacht behou-

den, de meeste scholen schalen zichzelf in op vol-

doende. Echter het verder door ontwikkelen naar 

goed is maar op een aantal scholen op orde door 

bijvoorbeeld gerichte kind gesprekken in te zetten. 

Het heeft te maken met dat scholen nog veel moe-

ten investeren in het didactisch handelen van de 

leerkrachten. Een heel klein aantal scholen hebben 

deze normindicator nog onvoldoende, zij zetten 

zich in om dat zo snel mogelijk te realiseren met ge-

richte verbeterplannen. Het door ontwikkelen van 

deze standaard heeft aandacht tijdens onze studie-

dagen, waarbij we het implementeren van onze 

poster (AMOS onderwijs in 4 stappen) centraal zet-

ten.  

 

Twee scholen hadden afgelopen jaar onvoldoende 

score op eindtoets. Echter genomen over de afge-

lopen drie jaar hebben alle AMOS scholen vol-

doende opbrengsten. Kijkend naar volgend school-

jaar verwachten vrijwel alle scholen voldoende op-

brengsten.  

 

Kwaliteitszorg is een groot en breed onderwerp. In-

middels is het een routine geworden voor AMOS 

om ieder jaar de Staat van AMOS te maken, waarbij 

we landelijke data en bevindingen (Staat van het 

Onderwijs) afzetten tegen onze data. We benutten 

deze informatie in ons jaarplan. Onderwerpen als 

veiligheid, kansengelijkheid, etc. Als gaat om kwali-

teitszorg hebben we met elkaar vastgesteld wan-

neer we het laten liggen op de verschillende onder-

werpen en wanneer we het goed doen. Agelopen 

jaar is door een werkgroep een zelfevaluatie gedaan 

naar onze kwaliteitszorg. Dat levert een aantal 

goede aangrijpingspunten op. We zijn begin 2018 
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gestart met een studiedag critical friend gesprek-

ken. Hierbij hebben scholen gebruik mogen maken 

van de toolbox die speciaal is ontwikkeld voor en 

met AMOS. Opgevolgd door afstemmingsoverleg-

gen waarbij zelfevaluatie, opbrengstanalyse en jaar-

plan het vertrekpunt vormden. Komend jaar zullen 

we dit verder verrijken en winnen aan kwaliteit, 

waarbij we de via het programma KLASSE! de sa-

menwerking tussen zeven grote schoolbesturen 

verder gaan versterken en uitbreiden. Met dit pro-

gramma leiden we gezamenlijk auditoren op die in-

terne vraagstukken van scholen mét de scholen on-

derzoeken. Voor AMOS een belangrijk uitgangs-

punt is de benadering van goede kwaliteitszorg en 

schoolontwikkeling: een critical friend organiseren 

om eigen bevindingen te valideren en tot betrouw-

bare conclusies komen.  

 

KLASSE! gaat ko-

mend jaar weer 

nieuwe auditoren op-

leiden, zodat de 

groep opgeleide audi-

toren kan uitbreiden. 

Vanuit AMOS zullen ook twee auditoren worden 

opgeleid. De huidige auditoren van AMOS hebben 

binnen AMOS een ondersteunende rol naar andere 

scholen en zullen zich ook verder door ontwikkelen 

en een rol hebben in het opleiden van de nieuwe 

auditoren.  

 

In 2018 heeft het AMOS-identiteitstraject geresul-

teerd in de totstandkoming van onze identiteitskap-

stok. Wij zien onze scholen als huis van verschil-

lende geloven waarbij medemenselijkheid, respect 

voor elkaar en voor onze leefomgeving centrale 

waarden zijn. Die uitgangspunten hebben we in de 

AMOS Identiteitskapstok uitgewerkt in drie hoofd-

thema’s: religie en levensbeschouwingen; vieren, 

gedenken en feestdagen en eigen levensbeschou-

wing. (klik op de kapstok voor de gehele kapstok 

Deze thema’s worden in de AMOS Identiteitskap-

stok omgezet in een doelgericht, levensbeschou-

welijk onderwijsaanbod voor alle AMOS-leerlingen, 

gericht op het ontwikkelen van zowel kennis als 

vaardigheden als een respectvolle en open houding. 

Naast een basisaanbod, dat op elke AMOS-school 

te vinden is, zijn in de kapstok suggesties opgeno-

men voor aanvullende, optionele activiteiten. In 

2018-2019 worden de afspraken uit de kapstok 

identiteit op elke AMOS-school op eigen wijze 

vormgegeven. Enkele scholen hebben in 

het kader daarvan met succes 

subsidie aangevraagd voor trai-

ning en begeleiding.  

 

Tijdens een studiedag 

voor directeuren in juni 

werden actuele ontwikke-

lingen ten aanzien van bur-

gerschapsonderwijs besproken. De digitale kennis-

bank op het AMOS-intranet is uitgebreid met 

ideeën en suggesties voor passende lesactiviteiten 

en burgerschapsprojecten. Na bekendwording van 

de nieuwe wetgeving omtrent burgerschapsonder-

wijs en de uitkomsten van het ontwikkelteam Bur-

gerschap binnen Curriculum.nu (voorjaar 2019) 

ontvangen de scholen van de AMOS-projectgroep 

suggesties voor het uitwerken van doelen en een 

leerlijn voor burgerschapsonderwijs. 

 

Kansengelijkheid 

AMOS laat jaarlijks, in het kader van kansengelijk-

heid, onderzoeken in hoeverre het basisschool ad-

vies aansluit bij 

de score van de 

eindtoets. Niet 

om scholen op 

af te rekenen, maar om het professionele dialoog 

over te voeren en te komen tot interventies die lei-

den tot het doel: ieder kind een basisschooladvies 

wat past bij de leerling. Dat kan soms ook beteke-

nen dat de score op de eindtoets hoger is. We zien 

data dan ook niet absoluut. Vorig schooljaar hebben 

we samen met directeuren en intern begeleiders 

gekeken naar hoe we het onderzoek betrouwbaar-

der kunnen maken. In 2018 hebben we dan ook 

meer data verzameld. De hoofdconclusies van het 

onderzoek:  

1. Een kwart van de leerlingen haalden een 

hoger advies (gebaseerd op de score van de 

eindtoets) als resultaat van de eindtoets. 

https://amosonderwijs.nl/wp-content/uploads/2019/02/AMOS_Kapstok_waaier_overview_20180508-zonder-circle.pdf
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Deze percentages zijn vergelijkbaar met 

2017; 24% haalde een hoger advies op de 

eindtoets, 40% haalde een gelijk advies op 

de eindtoets en 36% haalde een lager ad-

vies op de eindtoets. 

2. Leerlingen met laagopgeleide ouders halen 

een hogere score op de eindtoets dan in ja-

nuari wordt verwacht. 32% van de laagop-

geleide versus 18% van de hoogopgeleide 

haalde hoger advies op eindtoets. Een mo-

gelijke verklaring voor deze verschillen 

naar opleidingsniveau is dat van leerlingen 

met laagopgeleide ouder(s) vaker wordt in-

geschat dat zij een minder stimulerende 

leeromgeving hebben thuis:  van 41% van 

hen wordt gezegd dat zij (vrijwel) nooit 

worden geholpen met huiswerk, tegenover 

18% van de leerlingen met hoogopgeleide 

ouder(s).  

3. Het ontbreken van hulp bij school vanuit 

huis lijkt extra zwaar mee te wegen in het 

advies voor leerlingen met laagopgeleide 

ouder(s). 47% van deze groep haalde name-

lijk een hoger advies op de eindtoets, te-

genover 11% van de leerlingen met hoog-

opgeleide ouder(s).  

4. Leerlingen met een niet westerse migratie-

achtergrond halen een hogere score op de 

eindtoets dan in januari wordt verwacht. 

Net als vorig jaar hebben leerlingen met 

een niet-westerse migratieachtergrond va-

ker een hoger advies op de eindtoets ge-

haald dan leerlingen zonder migratieach-

tergrond: respectievelijk 29% tegenover 

17%.  De inschatting van de hoeveelheid 

hulp bij huiswerk die leerlingen thuis krij-

gen vormt ook hier een mogelijke verkla-

ring: van 35% van de niet-westerse leer-

lingen wordt gezegd dat zij (vrijwel) nooit 

hulp krijgen, tegenover 16% van de leer-

lingen zonder migratieachtergrond.  

5. 68% van de leerlingen met een hogere 

eindtoetsscore heeft een aangepast advies 

gekregen. 

6. Er bestaan grote  verschillen tussen scho-

len in het aandeel bijgestelde adviezen. 

Scholen hebben n.a.v. van vorig jaar al verschillende 

dingen ondernomen, zo hebben sommige scholen 

een extern iemand betrokken bij de totstandkoming 

van advisering om hen feedback te geven op objec-

tivering van bevindingen. Ook hebben scholen op-

nieuw bekeken wat de uitkomst betekent voor hun 

school. De uitkomsten hiervan benutten we als 

stichting om het onderzoek nog meer te verfijnen. 

Zo gaan we ook data genereren over citotrainingen, 

huiswerkbegeleiding, uitkomsten LOVS, motivering 

bijstelling vanwege beïnvloeding schoolkeuze. 

Daarnaast gaan we samen kennis uitwisselen met 

leerkrachten uit de bovenbouw, intern begeleiders 

en VO scholen. Ook belangrijk om in kaart te bren-

gen welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn 

voor leerlingen die geen stimulerende thuisomge-

ving hebben. Het laatste willen we graag doen in 

samenwerking met de gemeente Amsterdam.  

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs betekent dat elk kind het onder-

wijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en 

kwaliteiten. AMOS is voor het realiseren van deze 

missie aangesloten bij het SWV Amsterdam Die-

men. De besturen, die aangesloten zijn, hebben ge-

kozen voor het schoolmodel. AMOS heeft ervoor 

gekozen om intensief samen te werken met vier an-

dere schoolbesturen: ASKO, ABSA, KBA Nieuw 

West en El Amal in een steunpunt/adviesloket Lo-

kaal PO, waarbij 70 basisscholen betrokken zijn. De 

bestuurlijke opdracht van Lokaal PO is de scholen 

te ondersteunen bij het vormgeven van passend 

onderwijs op de scholen en bij het snel, efficiënt en 

verantwoord inzetten van de middelen voor extra 

ondersteuning. De besturen hechten daarbij veel 

waarde aan de autonomie en verantwoordelijkheid 

van individuele scholen. Scholen worden zo in staat 

gesteld vanuit hun eigen kracht passend onderwijs 

vorm te geven en verder te ontwikkelen.  
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Waar vorig jaar met een aantal scholen een start is 

gemaakt met zelf fiatteren van arrangementen 

heeft AMOS nu het aantal uitgebreid naar 23 scho-

len. Dat betekent dat zij geen fiat hoeven te vragen 

aan Lokaal PO, maar dit intern organiseren met een 

“critical friend”. Zij krijgen de ruimte om de extra 

middelen zodanig in te zetten dat dit het beste aan-

sluit bij wat de school nodig vindt. Deze zelffiatteer-

scholen kunnen wel gebruik blijven maken van de 

diensten van Lokaal PO (adviseur en begeleider). 

 

De allocatie van middelen binnen het bestuur is als 

volgt; het gehele budget van basisondersteuning 

gaat naar onze scholen, zij besteden deze middelen 

met name aan formatie van intern begeleider, scho-

ling, lichte interventies en onderzoek. Het budget 

voor extra ondersteuning is ingezet voor het bekos-

tigen de werkzaamheden van Lokaal PO én voor de 

uitvoering van arrangementen. Vanaf augustus 

2017 heeft het bestuur per school een budget vast-

gesteld dat als richtlijn dient bij de besteding voor 

de middelen voor extra ondersteuning. Er zijn bo-

venschools wel middelen gereserveerd voor speci-

fieke doelen, zoals bijvoorbeeld AMOS unIQ en een 

noodfonds. In 2018 zijn de budgetten voor extra 

ondersteuning, op stichtingsniveau, geheel ingezet 

door onze scholen.  

Lokaal PO maakt samen met AMOS per schooljaar 

voor een monitor, waarin kwantitatieve en kwalita-

tieve gegevens worden verzameld. In 2017/2018 

waren er 280 arrangementen, waarvan er 230 ge-

richt waren op het individuele kind en 50 op de ge-

hele groep. Een gemiddeld arrangement komt neer 

op 3413,- euro. De arrangementen waren op ver-

schillende ontwikkelingsgebieden gericht en ook de 

aard van de uitvoering verschilt (zie cirkeldiagram-

men). Wel blijft het opvallen dat de meeste arran-

gementen worden ingekocht bij externen, 92%.  

Als een school de grenzen van de ondersteunings-

mogelijkheden bereikt en een verwijzing naar een 

SBO- of SO-school voor de leerling de beste oplos-

sing lijkt, loopt de verwijzing door middel van een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die toegekend 

wordt door de onderwijsadviseur van het Samen-

werkingsverband Amsterdam-Diemen. Voor onze 

scholen was het aantal TLV’s in 2017/ 2018 53 

leerlingen. Dit aantal is bijna 23% gestegen verge-

leken met vorig schooljaar.   

 

Binnen ons bestuur heeft zich in 2018 1 formeel ge-

schil voorgedaan inzake zorgplicht of de omvang en 

kwaliteit van de onderwijsondersteuning. 

 

Data en bevindingen leiden tot de volgende uit-

spraken. Financieel kunnen we in ieder geval vast-

stellen dat AMOS geld tekort komt om het passend 

onderwijs te realiseren zoals we dat nu vorm heb-

ben gegeven. Ook door het feit dat voltijds HB on-

derwijs geen bovenbestuurlijke voorziening is, kost 

dit AMOS in verhouding veel geld nadat zij de vrij-

willige ouderbijdrage drastisch heeft verlaagd. 

AMOS zoekt nog steeds naar mogelijkheden, in sa-

menwerking met andere schoolbesturen en het 

leerlingbegel
eiding (RT)

65%

kennisoverd
racht
6%

leerlingbege
leiding (RT) 

en 
kennisoverd

racht
20%

overige 
uitvoering

9%

cognitief
35%

sociaal 
emotioneel

14%

combinatie 
cognitief en 

sociaal 
emotioneel

42%

andere 
gebieden

9%
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SWV Amsterdam Diemen om de HB voorzieningen 

boven bestuurlijk te maken. Wellicht dat de nieuw 

uitgeschreven subsidie van het Ministerie van 

O,C&W mogelijkheden biedt.  

 

De zelffiatteer scholen geven aan veel expertise 

van buitenaf binnen te halen. AMOS is momenteel 

met haar collega besturen van Lokaal PO in het ont-

wikkel- en ontwerpproces om van Lokaal PO een 

expertiseschil te maken, waarbij “eigen” leerkrach-

ten en intern begeleiders kunnen worden “inge-

kocht” om hun expertise in te zetten en verder door 

te ontwikkelen.  

 

Vorig schooljaar hebben we al de verwachting uit-

gesproken dat de TLV aanvragen zullen stijgen, dat 

is nu dan ook bevestigd. We zien dat scholen steeds 

meer grip en zicht krijgen op hun eigen grenzen en 

beter in staat zijn de vraag te beantwoorden of de 

leerling, met zijn of haar kwaliteiten, het beste in 

het reguliere onderwijs tot zijn recht komt.  

 

Vooruitkijkend op volgend jaar en de nieuwe 

AMOS Koers 2019-2023 zullen wij ons gaan oriën-

teren op inclusief onderwijs door samenwerking 

met andere partners. Ook zal AMOS zich bestuurlijk 

actief inzetten in het versterken van de kwaliteit 

van ondersteuning door samenwerking met onze 

partners voor jeugdhulp/ gemeente. 
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We stimuleren en steunen al onze medewerkers om 

hun professionaliteit continue up to date te hou-

den. Daarnaast bieden we ruimte aan ambitieuze 

medewerkers om hun ambities binnen AMOS waar 

te maken en door te groeien. In 2018 zijn er op het 

gebied van personeel nieuwe activiteiten opgestart 

gericht op het werven van nieuw, kwalitatief goed, 

personeel en de doorontwikkeling van het eigen 

personeel. 

 

Werving en selectie 

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt 

heeft werving en selectie ook in 2018 extra aan-

dacht gekregen. De ervaringen die we in 2017 heb-

ben opgedaan hebben we in 2018 gecontinueerd 

en/of geïntensiveerd. Zo hebben we de werving op 

social media via facebook, LinkedIn en AdWords 

gecontinueerd en een extra boost gegeven door 

vier ingekochte marketingcampagnes. De marke-

tingcampagnes bereikten naast de actief werkzoe-

kenden ook de gehele doelgroep. Richting de zo-

mervakantie hebben we het aantal advertenties ge-

intensiveerd en meer specifieke advertenties ge-

maakt voor onze conceptscholen.  

 

In 2018 is de Banenmarkt tweemaal georganiseerd. 

Dit hebben we gedaan om kandidaten, zowel intern 

als extern, te bereiken die zich al vroeg in het jaar 

oriënteerden op een overstap, maar ook diegenen 

die later in het jaar de overstap wilden maken. Het 

bood iedereen een laagdrempelige gelegenheid om 

eens in gesprek te gaan met (andere) schooldirec-

teuren binnen AMOS. 

 

Instroom personeel 

Ondanks de krapte in de markt, zijn er gedurende 

2018 ruim 200 nieuwe (tijdelijke) medewerkers in 

Personeel 
We willen als AMOS het beste voor onze medewerkers. Alleen als 
zij mentaal en fysiek gezond en goed in hun vel zitten, kunnen ze 
het beste onderwijs aan onze leerlingen geven. Dat betekent dat 
wij, net zoals bij de leerlingen, kijken wát hun talenten zijn en hoe 
zij die verder kunnen ontwikkelen. Niet alleen als individu, maar 
ook in het collectief. Samen vormen we een mozaïek: iedereen 
draagt zijn unieke steentje bij en samen maken we het verschil. 
 

Resultaten opleidingsscholen 
 

29 
opleidingsscholen 

 

Vanuit 29 opleidingsscholen werden in totaal 148 stagiaires begeleid (vorig jaar 78) binnen AMOS. Hieronder 

waren 15 LIO-stagiaires, die vervolgens ook benoemd zijn op 1 van de scholen. 

 

 

148 
stagiaires 

 

 

15 
LIO-stages 

 

 

21 
zij-instromers 
voor de klas 
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dienst getreden. Het betreft grotendeels medewer-

kers die rechtstreeks op vacatures hebben gerea-

geerd of via de Banenmarkt in contact zijn gekomen 

met de AMOS scholen, maar ook medewerkers die 

zijn overgenomen van uitzendbureaus.  

 

Zij-instromers 

In 2018 is de samenwerking met het Schoolbureau 

geïntensiveerd en hebben wij in maart en in oktober 

crash courses verzorgd en vervolgens 20 potentiele 

zij-instromers de gelegenheid gegeven om een 

werkervaringstraject te lopen binnen één van onze 

scholen. Ook hebben we enkele potentiële zij-in-

stromers de gelegenheid geboden om, zonder deel-

name aan het werkervaringstraject van het School-

bureau, alvast te starten met werkzaamheden op 

één van onze scholen, om vervolgens van start te 

gaan met het zij-instroomtraject. Deze inspannin-

gen hebben geresulteerd in het in dienst nemen van 

18 zij-instromers, waarmee het totaal aantal zij-in-

stromers op 21 komt. Hiermee zijn we qua aantal-

len koploper in de regio. Met deze aanwas hebben 

we het lerarentekort kunnen bestrijden, maar het 

begeleiden van alle starters vraagt veel van onze 

teams. Met de inzet van extra bovenschoolse bege-

leiding en het vrijroosteren van schoolopleiders 

binnen de teams proberen we deze druk zo goed 

mogelijk te verlichten. 

 

Speeddates met stagiaires 

Op woensdag 30 mei jl. hebben we op de iPabo 

speeddates gehouden met studenten voor een sta-

geplek bij AMOS. We hebben 15 studenten gesp-

roken en 11 hiervan geplaatst. Met de studenten 

waarvoor wij geen geschikte stageplek beschikbaar 

hadden wordt actief contact onderhouden wat be-

treft baanmogelijkheden bij AMOS.  

 

 

 

Opleiden in school 

Wij voelen ons al bestuur mede verantwoordelijk 

voor het opleiden van (aanstaande) leraren en wil-

len ook betrokken zijn bij de opleiding. Dat doen we 

door alle scholen open te stellen voor studenten 

van de lerarenopleiding en gedegen begeleiding te 

bieden. Daarnaast bieden we werkleertrajecten 

voor zij-instromers. We hebben gewerkt aan een 

inwerkbeleid ‘van student tot starter’ binnen 

AMOS. Dit goede start traject bestaat uit: een bij-

eenkomst die ingaat op de start van een schooljaar, 

een tweetal individuele bezoeken (maatwerk) en 

een aantal intervisiemomenten. 

 

Doorstroom en positionering personeel 

Om het potentieel binnen AMOS in te zetten als 

(toekomstige) oplossing voor het lerarentekort, zijn 

er in 2018 8 leraarondersteuners en 1 onderwijsas-

sistente met de PABO gestart. Ook worden moge-

lijkheden om door te groeien naar teamleider of lo-

catieleider gestimuleerd en gefaciliteerd voor me-

dewerkers die gaan starten of gestart zijn met de 

schoolleidersopleiding. Dat heeft in 2018 geresul-

teerd in de doorstroom van 4 van onze medewer-

kers naar de functie teamleider en 2 medewerkers 

die locatieleider zijn geworden. Daarnaast zijn 2 di-

recteuren benoemd als meerschools directeur.  

 

In het verlengde hiervan zijn we ook gestart met het 

opzetten van een interne kweekvijver voor Intern 

Begeleiders, welke doorloopt in 2019. De kweek-

vijver biedt gemotiveerd personeel perspectief op 

een volgende stap bij AMOS en bindt hen op deze 

manier voor een langere periode.  

 

Uitstroom personeel 

Net als in de gehele sector, heeft AMOS te maken 

gehad met groot personeelsverloop. De redenen 

zijn doorgaans gelegen in het vinden van een baan 

dichterbij huis, maar ook in arbeidsongeschiktheid 

"Na intensieve scholingstrajecten in samenwerking met het 

Schoolbureau werden 21 zij-instromers aangenomen." 
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en het bereiken van de pensioengerechtigde leef-

tijd. In 2018 zijn er zo’n 160 (tijdelijke) medewer-

kers uit dienst gegaan, waarvan 7 medewerkers met 

pensioen gingen. 

 

Daarnaast kan uitstroom ook plaatsvinden door bij-

voorbeeld het vervallen van een functie of proble-

men inzake het functioneren. De oud-collega’s voor 

wie dit van toepassing is hebben recht op wacht-

geld. Hiervoor is AMOS bij wet verzekerd bij het 

Participatiefonds. Conform reglement van dit fonds 

wordt bij het invullen van vacatures gekeken of 

deze ingevuld kunnen worden met eigen wachtgel-

ders. 

 

Ziekteverzuim en arbo 

Het voortschrijdend gemiddeld ziekteverzuim (be-

rekend over een periode van telkens 12 maanden) 

liep in 2018 terug tot 5,58% (dit was in 2017 nog 

6,67%). Hiermee hield de trend van een dalend ver-

zuim sinds 2016 ook het afgelopen jaar aan. De 

Koplopersgroep eigenrisicodragerschap die scho-

len meer in staat moet stellen maatwerk oplossin-

gen voor kort verzuim te vinden werd begin 2018 

uitgebreid naar alle scholen binnen AMOS. Het ver-

zuim werd overigens negatief beïnvloed door de 

overkomst van de twee nieuwe scholen naar AMOS 

per 1 augustus 2018. De meldfrequentie is een 

goede indicator voor mogelijk langer verzuim in de 

toekomst. De gemiddelde meldfrequentie was eind 

2017 0,73 en in december 2018 0,72. Deze is sta-

biel laag te noemen. Circa 60% van de werknemers 

melde zich in 2018 geen enkele keer ziek. Krap 27% 

kende 1 ziekmelding en ruim 8% had twee ziekmel-

dingen in dat jaar. De bedrijfsarts is op initiatief van 

AMOS inzetbaar. Gemiddeld worden er elke week 

8 medewerkers opgeroepen voor een consult, zo’n 

350 consulten per jaar. Er is periodiek verzuimover-

leg tussen de bedrijfsarts en HRM over de aanpak 

van het verzuim. De verzuimcoördinator coördi-

neert het geheel en adviseert gevraagd en onge-

vraagd over de voorgang van de dossiers.  

 

Eigenrisicodrager WGA 

AMOS is als bestuur eigen risicodrager geworden 

voor de ziektewet en de WIA. Alle medewerkers die 

ziek uit dienst gaan en voorheen aanspraak konden 

maken op een uitkering van het UWV, worden nu 

doorbetaald door AMOS. In 2018 ging het om voor 

2 oud-medewerkers. Het risico is herverzekerd via 

een Europese aanbesteding die gewonnen is door 

Aevitea, inschrijver namens Elipse Life AG. HRM 

voert elk kwartaal overleg met de verzekeraar om 

zoveel mogelijk instroom te voorkomen. 

 

Verzuimanalyse 

Er wordt elke maand een verzuimanalyse gemaakt 

en naar de scholen gestuurd. De analyse geeft en 

overzicht van alle scholen t.a.v. verzuimpercentage 

en frequentie. Dit geeft een goed beeld van de spe-

cifieke verzuimsituatie en kan aanleiding zijn voor 

maatwerkadvies door HRM. 
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AMOS streeft naar een gebouwenbestand dat vol-

doet aan de eisen van deze tijd. Een schoolgebouw 

moet vandaag de dag niet alleen onderscheidend 

zijn in ruimtelijke verschijning, maar ook in duur-

zaamheid. Adequate huisvesting betekent een aan-

trekkelijk gebouw dat een gezonde leer- en werk-

omgeving biedt voor leerlingen en collega’s, maar 

dat ondertussen ook goed te onderhouden en te 

exploiteren is binnen de middelen die we hiertoe 

van het rijk ontvangen.  

 

Dit laatste vormt een steeds grotere uitdaging. Van-

wege de overspannen markt stijgen de prijzen voor 

onderhoud en nieuwbouw fors en sneller dan de in-

dexering van de bekostiging vanuit de rijksoverheid 

of de indexering van bouwbudgetten door de ge-

meente. Hierdoor is het – ondanks dat de gemeente 

de bouwkredieten fors heeft opgehoogd in 2017 – 

in 2018 moeilijk gebleken om een goede aanbeste-

ding van nieuwbouwprojecten te realiseren. 

 

Onderhoud en projecten 

Het onderhoud jaarplan voor 2018 is voor 80% uit-

gevoerd, waarbij het uitgestelde onderhoud uit 

2017 ook direct is meegenomen. In het kader van 

herschikking van gebruik zijn in sommige gebouwen 

aanpassingen doorgevoerd.  

 

Gezonde Scholen  

In het stedelijk project Gezonde Scholen, waarbij 

verbeteringen plaatsvinden voor schoolgebouwen 

met een slecht binnenklimaat, zijn voor twee van 

onze scholen voorbereidingen gestart.  

   

Openbare schoolpleinen  

De gemeente heeft in 2018 nogmaals een extra 

subsidie in vooruitzicht gesteld voor het opwaarde-

ren en verduurzamen van schoolpleinen, onder de 

voorwaarden dat deze pleinen ook beschikbaar ko-

men buiten de reguliere schooltijden.  AMOS heeft 

in dit kader in 2018 een aantal schoolpleinen kun-

nen laten profiteren van deze regeling, waarvoor al-

tijd een bijdrage vanuit het bestuur wordt vereist in 

aanvulling op de subsidie (co-financiering). 

  

Zonnepanelen Nieuw West  

De schoolbesturen in stadsdeel Nieuw West zijn in 

samenwerking met de gemeente een traject gestart 

voor het plaatsen van zonnepanelen op scholen. In 

2018 zijn vijf AMOS scholen voorzien van zonne-

panelen. De lopende nieuwbouwprojecten worden 

ook van panelen voorzien. De feestelijk oplevering 

zal plaats hebben in 2019.  

  

Frankendael  

Aan de dislocatie van de school aan de Von Liebig-

weg zijn noodzakelijke voorzieningen getroffen 

vanwege het uitblijven van een omgevingsvergun-

ning voor een mogelijke uitbreiding vanwege be-

stemmingsplan.   

  

 

Huisvesting & ICT 
In 2018 werd gebouwd aan drie nieuwe scholen. In stadsdeel Nieuw West werd 

geïnvesteerd in duurzaamheid door alle scholen van zonnepanelen te voorzien.  
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Immanuel  

In 2018 is gestart met de nieuwbouw.  De verwach-

ting is dat in april/mei 2019 het nieuwe gebouw zal 

worden opgeleverd.  

  

Nautilus  

De Nautilus is gehuisvest in het multifunctioneel 

gebouw De Bockensprong. In 2017 zijn ten be-

hoeve van de Nautilus drie groepsruimten gecre-

eerd door middel van een interne verbouwing.  Het 

multifunctionele gebouw huisvest twee scholen. 

Vanwege groei en vermenging van functies in het 

gebouw is een haalbaarheidsstudie geïnitieerd om 

de twee scholen beter in het gebouw te situeren. 

Vooralsnog zijn de uitkomsten hiervan nog onbe-

kend.  In afwachting van de resultaten van het haal-

baarheidsonderzoek zullen voorbereidingen wor-

den getroffen om het gebouw te voorzien van een 

betere luchtbehandeling.  

  

Noordmans  

In het laatste kwartaal van 2018 is gestart met de 

nieuwbouw. Voor de start is het oude schoolge-

bouw gesloopt (inclusief een grote asbestsanering) 

en is het terrein gesaneerd en bouwrijp gemaakt.  

De verwachting is dat de nieuwbouw halverwege 

2020 wordt opgeleverd. Deze zal dan openen on-

der de naam Pro Rege Noorderhof. 

  

Prof.H. Kraemer  

Eind 2018 is de nieuwbouw technisch opgeleverd 

en deze is in maart 2019 feestelijk geopend. Deze 

opening vond wat later plaats vanwege het afron-

den van het gezamenlijke schoolplein met de buurt-

plein. 

 

De vervangende nieuwbouw voor de losstaande 

gymnastiekzaal van de school zal naar verwachting 

worden gesitueerd op dezelfde locatie als de hui-

dige gymaccommodatie, waardoor dit gebouw 

eerst zal worden geamoveerd. Het bouwheerschap 

van deze nieuwbouw ligt in handen van de ge-

meente. Dit is op deze wijze afgesproken vanwege 

het feit dat de gemeente een ruimere gymnastiek-

accommodatie wil bouwen dan een genormeerde 

basisschool gymnastiekaccommodatie. 

Huisvestingsbeleid 

De gemeente heeft een wettelijke taak om voor on-

derwijshuisvesting te zorgen, waarna schoolbestu-

ren de plicht hebben deze gebouwen adequaat te 

onderhouden. In Amsterdam is het sinds 2017 ge-

bruikelijk om de huisvestingsopgave, zowel qua 

stichten van nieuwe scholen (in bijvoorbeeld 

nieuwbouwgebieden) als voor vervangende huis-

vesting van gedateerde panden, te bespreken in zo-

genaamde gebiedssessies. Ook in 2018 hebben 

deze weer plaatsgevonden. Hierbij is met name ge-

toetst in hoeverre de besluiten vanuit de sessies in 

2017, waarin veel nieuwbouwkavels werden ver-

deeld, geïmplementeerd waren. Meer over de uit-

komsten hiervan voor AMOS staan verderop onder 

het kopje Plan van scholen. 

  

 

 

In 2018 is door de gemeente in overleg met de be-

sturen ook een nieuwe onderwijshuisvestingsver-

ordening voor 2019 vastgesteld. De belangrijkste 

wijzigingen in de verordening is de invoering van 

BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). De in-

voering van BENG is een eerste stap naar duurzame 

schoolgebouwen en geldt vooralsnog voor lopende 

nieuwbouwprojecten.   
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Plan van Scholen  

In 2017 is door de Minister het door de Gemeente 

Amsterdam ingediende Plan van Scholen 2018-

2021 goedgekeurd, waarin 2 nieuwe scholen zijn 

opgenomen. In twee gebieden (Nieuw West en 

West) is een nieuwe school opgenomen vanuit Al-

gemene Bijzondere grondslag. Deze nieuwe scho-

len kunnen invloed hebben op de leerlingaantallen 

van bestaande scholen in de betreffende gebieden.  

 

Vanuit het gezamenlijk overleg met de schoolbestu-

ren in de gebiedsessies zijn voor AMOS een aantal 

scholen ingebracht voor vervangende nieuwbouw 

of revitalisatie. In kleine uitbreidingsgebieden waar 

geen stichtingsmogelijkheid voor nieuwe scholen 

aanwezig is, heeft AMOS door herschikking zich 

aangemeld in vier gebieden (Sloterdijk Zuid-Nieuw 

West, Hamerkwartier-Noord, Foodcenter-West, 

Overamstel Kwartier-Oost).    

  

Prognoses  

Uit de leerlingenprognoses, die Bureau Organisatie 

en Statistiek van de gemeente Amsterdam heeft 

gemaakt, valt op te maken dat er nog altijd sprake 

zal zijn van een lichte groei in het totale aantal leer-

lingen in het Amsterdamse primair onderwijs. Het 

verschil van groei van het aantal leerlingen per ge-

bied is groot. De woningmarkt, de woningdifferen-

tiatie en de bouwplanning in de verschillende ge-

bieden bepalen in grote mate in hoeverre AMOS 

kan profiteren van de groei. De stichting van 

nieuwe scholen en verplaatsing van bestaande in-

stituten zijn van invloed op de groeimogelijkheden.   

 

ICT 

 

Uitrol tablets 

Op maandag 29 oktober hebben alle 700 collega’s 

hun nieuwe tablet, de Surface Pro van Microsoft, 

uitgeleverd gekregen. Met medewerking van Cen-

tral Point liep alles gesmeerd bij de uitgiftebalies, 

terwijl ondertussen IT Randsteden de basis ge-

bruikstraining verzorgde. Als werkgever zijn we ge-

past trots dat we onze medewerkers zo kunnen fa-

ciliteren. Dit moderne device maakt onze leerkrach-

ten mobieler waardoor de regelvrijheid in het werk 

buiten de lesuren toeneemt.  

 

 

 

Virtual private network 

In 2017 is een contract gesloten met Vodafone-

Ziggo voor een beheerde internetoplossing, waarbij 

alle schoollocaties aangesloten worden op het-

zelfde virtual private network (VPN). Dit betekent 

dat al het internetverkeer van scholen via dezelfde 

servers verloopt die beveiligd worden tegen onder 

meer inbreuk en DDoS aanvallen. Hiermee bieden 

we onze scholen internet als nutsvoorziening, 

waarmee de locaties ontzorgt worden. Eind 2018 is 

de eerste locatie opgeleverd, medio 2019 zijn alle 

scholen aangesloten op het nieuwe netwerk. 

 

Nieuwe digitale leeromgeving 

Eind 2018 liep het contract af met Skool Automati-

sering voor het beheer (op afstand) van alle digitale 

werk- en leerplekken binnen AMOS. De oplossing 

die hiervoor benut werd, Skool Control, werkte al-

leen met een beperkt aantal gecertificeerde machi-

nes en werd door de scholen als knellend ervaren. 

Aangezien al vroegtijdig in het traject inzake de op-

volging werd gekozen voor een beheersoplossing 

middels Microsoft Intune (online beheer op afstand 

op basis van profielen die bij aanmelding worden 

geladen) en een migratie naar Office 365 (waardoor 

in de cloud gewerkt gaat worden en de servers per 

school uitgefaseerd kunnen worden), kon de be-

trokken werkgroep zich focussen op de online leer-

omgeving. Na een uitgebreide verkenning en offer-

tefase werd gekozen voor Miloo: Mijn Leeromge-

ving Online, van Skool. In oktober werd gestart met 

de implementatie, uiterlijk zomer 2019 zijn alle 

scholen over op de nieuwe inrichting.  
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Exploitatie en analyse 

Het onderstaande schema laat het resultaat van 

AMOS over boekjaar 2018 zien ten opzichte van de 

begroting: 

 
 Bedragen x 1.000 euro   Reali-

satie 
Begro-
ting 

Ver-
schil   

   
Baten 

 

   
Rijksbijdragen 

 
46.714 43.384 3.330 

Ov.  overheidsbijdragen 
 

4.295 2.985 1.309 
Overige baten 

 
2.295 761 1.534      

Totaal baten 
 

53.304 47.130 6.233 

 

 
   

Lasten 
 

   

Personele lasten 
 

41.158 37.666 -3.492 
Afschrijvingen 

 
957 1.203 247 

Huisvestingslasten 
 

5.371 4.215 -1.157 
Ov. instellingslasten 

 
5.796 4.074 -1.722 

 

 
   

Totaal lasten 
 

53.283 47.157 -6.125 

 

 
   

Saldo baten en lasten 
 

21 -27 108 
Saldo financieel 

 
29 50 -21 

 
 

   

Nettoresultaat 
 

50 23 87 

 

Het resultaat over 2018 is 27 duizend euro hoger 

dan begroot. De meevallers kwamen voornamelijk 

voort uit de bijstelling van de lumpsum, als gevolg 

van het nieuwe cao-akkoord waardoor de loonkos-

ten ook fors stegen. Daarnaast was er een fors ho-

gere realisatie van overige baten door met name de 

vordering op UWV inzake transitievergoedingen 

door nieuwe wetgeving. Deze meevaller is benut 

door het opwaarderen van een schoolgebouw dat 

in augustus is overgenomen wat weer tot een stij-

ging van de onderhoudslasten heeft geleid. Het vol-

gende overzicht bevat een uitsplitsing van de afwij-

kingen op categorieniveau: 

 
(B1) Rijksbijdragen   
1 Bijzondere bekostiging asielzoe-

kers hoger dan begroot 99.755 
2 Hogere baten vanuit samenwer-

kingsverband passend onderwijs 91.566 
3 Bijstelling door loonakkoord 2.621.727 
4 Niet-begrote inkomsten studie-

verlof 84.650 
5 Meevaller op MI door NOAT leer-

lingen en groei 231.208 
6 Niet begrote bijzondere bekosti-

ging wegens samenvoeging 189.995 
7 Diversen 11.524   

3.330.424   

 
(B2) Overige overheidsbijdragen   
1 Stijging normbedragen VLOA 203.713 
2 Klokuurvergoeding niet begroot 204.266 
3 Nieuwe subsidie nog niet bekend 

bij begroting 480.000 
3 Niet begrote of hogere subsidies 421.299   

1.309.278   

 
(B3) Overige baten   
1 Vordering op UWV (transitieverg.) 710.636 
2 Niet begrote ouderbijdragen 249.880 
3 Afrekening huisvestingsproject 120.621 
4 Eindafrekening gemeentelijke 

subsidies voorgaande jaren 182.632 
5 Diversen, niet verder gespecifi-

ceerd 270.022   

1.533.792 

Financieel 
Het financiële resultaat over 2018 kwam grotendeels in lijn met 

de begroting en de trend van voorgaande jaren uit: beperkt posi-

tief, ondanks alle uitdagingen. 
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(L1) Personele lasten   
1 Mutaties personele voorzieningen -610.706 
2 Hogere loonkosten nieuwe cao -2.810.500 
3 Transitie- en ontslagvergoedingen 

lager dan begroot 85.162 
4 Hogere inhuur externen (deels 

voor ziektevervanging) dan be-
groot -727.977 

5 Lagere inzet eigen personeel voor 
passend onderwijs door externe 
inhuur (4) 380.606 

6 Onder L4 gerealiseerde externe 
advisering -252.947 

7 Diversen 443.990   

-3.492.372   

 
(L2) Afschrijvingen:   
1 Effect desinvesteringen uit 2017 130.462 
2 Diversen 116.050   

246.512   

 
(L3) Huisvestingslasten:   
1 Hogere uitgaven aan onderhoud -939.243 
2 Beveiliging en alarmopvolging -128.039 
3 Diversen -89.472   

-1.156.754   

 
(L4) Overige instellingslasten:   
1 Hogere lasten dan begroot voor 

passend onderwijs -472.727 
2 Hogere lasten ICT en licenties -376.658 
3 Leermaterialen -138.272 
4 Werving en selectie -166.345 
5 Hoger uitgaven op activiteiten -127.371 
6 Onder L1 begrote advisering -252.947 
7 Diversen -188.108   

-1.722.428 

 

Balanspositie en kengetallen 

De balanspositie ontwikkelde zich over de voor-

gaande jaren als volgt: 

 
ACTIVA 
x 1.000 euro 

2018 2017 2016 

    
Mat. vaste activa 5.229 4.188 3.847 

Fin. vaste activa 5.968 5.458 4.935 

 
   

Totaal vaste activa 11.196 9.646 8.781 

 
   

Vorderingen 2.899 1.804 2.485 

Liquide middelen 11.249 11.870 8.740 

 
   

Totaal vlot. activa 14.147 13.674 11.224 

 
   

Totaal activa 25.344 23.320 20.006 

    

    
PASSIVA 
x 1.000 euro 

2018 2017 2016 

    
Algemene reserve 9.108 9.058 8.166 

Private reserve 85 85 85 

Bestemmingsres. 460 460 368 

 
   

Eigen vermogen 9.653 9.603 8.619 

 
   

Voorzieningen 5.438 5.266 4.065 

Kortl. schulden 10.252 8.451 7.321 

 
    

Totaal passiva 25.344 23.320 20.006 

 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een ver-

dere beoordeling worden gegeven van de financiële 

positie: 

 

Kengetal 2018 2017 2016 

Liquiditeit 1,34 1,53 1,53 

Solvabiliteit 0,38 0,43 0,43 

Rentabiliteit 0,1% 1,3% 1,3% 

Weerstandsverm. 18,1% 18,6% 18,6% 

Kap. factor 47,5% 43,0% 43,0% 

  

De vermogenspositie van AMOS is voldoende, zo-

als het kengetal weerstandsvermogen laat zien. Dit 

kengetal is vrij stabiel. De waarden van de solvabi-

liteit is in 2018 fors gezakt terwijl het eigen ver-

mogen door het positieve resultaat iets toenam. Dit 

is het gevolg van een vertekend hoge post aan kort-

lopende schulden door bevoorschotting van ge-

meentelijke subsidies: ultimo 2017 stond er 1,16 

miljoen euro aan voorschotten op de balans, in 

2018 was dat 3,8 miljoen euro. Dit tijdelijke effect 

vertekent de solvabiliteit op balansdatum sterk. De 

liquiditeit wordt gedrukt door de uitstaande effec-

ten. Worden deze meegewogen dan komt de liqui-

diteit op een ruim voldoende waarde van 1,85. 
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Investerings- en financieringsbeleid 

Net als in 2017 werd er in 2018 voor het eerst sinds 

jaren weer meer geïnvesteerd dan afgeschreven. 

De som aan investeringen bedroeg 2 miljoen euro 

bij een afschrijvingslast van 957 duizend euro. Een 

groot gedeelte van de genoemde investeringen be-

stond uit de tablet die elke werknemer als persoon-

lijk werkdevice ontving ter vervanging van de vaste 

desktopcomputers. 

 

Het financieringsbeleid is erop gericht  geen ge-

bruik te hoeven maken van externe kredietver-

strekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid 

uitgevoerd. 

 

Treasury verslag 

In 2018 hebben er geen beleggingen plaatsgevon-

den in risicodragend kapitaal. De beleggingen in 

obligaties die AMOS heeft uitstaan zijn conform de 

regeling beleggen en belenen van het ministerie. De 

beschikbare vrije middelen werden (in beperkte 

mate wegens het grillige verloop van de liquiditeit) 

overgemaakt naar spaarrekeningen. De vrijvallende 

(lees: afgeloste) obligaties zijn deels niet herbelegd 

wegens gebrek aan goede investeringskansen met 

voldoende rendement. Er hebben zich in het ver-

slagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij 

het selecteren van een bank voor het onderbrengen 

van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet 

op de creditrating van de betreffende bank, con-

form de genoemde ministeriële regeling, met het 

oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een 

goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waar-

borgen is door het bestuur een treasurystatuut op-

gesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de 

wijze waarop wordt omgegaan met de regeling be-

leggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opge-

nomen wie welke verantwoordelijkheden op dit 

terrein heeft. 

 

Werkdrukgelden 

In 2018 werden door het Ministerie extra gelden 

ter beschikking gesteld voor het bestrijden van de 

werkdruk. Er werd hierbij een centrale rol gegeven 

aan de teams en de personeelsgeleding van de me-

dezeggenschapsraad (P-MR). Binnen AMOS is het 

proces om te komen tot een bestedingsplan als 

volgt verlopen: 

- Alle scholen hebben een overzicht vanuit 

het bestuurskantoor ontvangen met het 

bedrag dat er voor de school door het Mi-

nisterie beschikbaar werd gesteld; 

- Directies hebben de opdracht gekregen 

met het team te overleggen over de beste-

ding hiervan en de maatregelen op een for-

mat van 1 A4 in te vullen om te bespreken 

in de P-MR; 

- Bij akkoord werd het plan doorgezonden 

aan het bestuur om te kijken of er maatre-

gelen bij zaten die ook op andere scholen 

bedacht waren (om zo mogelijk inkoop-

voordeel te realiseren), te controleren of de 

calculatie van de school klopte en om te 

toetsen of de besteding binnen de richtlij-

nen voor het jaarverslag viel; 

- Vervolgens was het aan de directie om te 

implementeren. 

 

In totaal was er een bedrag toegekend van 1,14 mil-

joen euro over schooljaar 2018/19. Dit gaat om 

474 duizend euro in boekjaar 2018.  

 

Financiële kengetallen 
 

1,38 
liquiditeit 

 
 

0,38 
solvabiliteit 

 

 

0,1% 
Rentabiliteit 

 

 

18,1% 
weerstands- 
vermogen  
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Als AMOS hebben we een groot aantal kwalitatief 

sterke scholen, maar in het onderwijsveld van van-

daag de dag is kwaliteit alléén niet voldoende, deze 

moet ook duidelijk geëtaleerd en voor het voetlicht 

worden gebracht om bij de ouders in de kijker te 

komen en te blijven. Dit alles op een manier die bij 

de ouders ook overkomt en aansluit. Ook in 2018 

hebben we weer geïnvesteerd in de beeldvorming 

op en rondom onze scholen. Tegelijkertijd is onder 

druk van de krappe arbeidsmarkt de interne focus 

van marketing en communicatie van toenemend 

belang: aanwezig en zichtbaar zijn als werkgever en 

voldoende onderscheidend het werkgeverschap 

vormgeven. 

 

 

Nieuwsbrief 

Ook in 2018 werd periodiek een nieuwsbrief ver-

spreid aan alle AMOS medewerkers, raad van toe-

zicht, GMR en abonnees. De ‘highlights van nieuws-

berichten werden hierin opgenomen net zoals de 

vaste rubrieken: “Blik op een AMOS school”’, “Ou-

ders aan het woord” en “LeerKRACHT”. 

 

Websites AMOS scholen 

In een gefaseerde aanpak worden de schoolwebsi-

tes naar een geheel eigen en eigentijdse uitstraling 

gebracht. Daarbij krijgen alle scholen een nieuw of 

herzien logo dat ontworpen is binnen eenzelfde stijl 

(‘de AMOS design language’), zodat alle scholen on-

derscheidend maar toch ook als collectief herken-

baar zijn. In 2018 zijn er nieuwe websites gereali-

seerd voor de Catamaran, de Ichthusschool, de Jo-

hannesschool, de Nautilus, Nautilus Oost en de Ri-

vieren. In 2019 zullen alle AMOS scholen voorzien 

zijn van een nieuwe website. 

 

AMOS in de media 

Er wordt actief gewerkt aan promotie via social me-

dia maar ook via de andere media. Zo was in het 

najaar van 2018 op RTL4 in het programma Van 

Passie naar Droombaan te zien hoe onze collega’s 

Annemieke van der Groen, Michiel Bootz en Arie 

van Loon vertelden over de Poseidon en Daltonon-

derwijs, de Visserschool en tweetalig onderwijs en 

AMOS in het algemeen.  

Communicatie 
AMOS hecht aan een goede relatie met de diverse belanghebbenden en 

dientengevolge aan een goede communicatie. Vanaf 2016 is de marketing en 

communicatie als speerpunt benoemd en wordt dit jaarlijks verder opgebouwd. 
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Bij het radioprogramma Eén Vandaag op Radio 1 

was Roos van Dijk, locatieleider van de Vis-

serschool, in de uitzending. Namens het team van 

de Visserschool sprak zij vol vuur over het thema 

“Hebben tweetalige scholen de toekomst?”.  

 

Marketinganalyse 

De groei van de “sterke merken” en krimp van de 

kleine scholen heeft de afgelopen jaren duidelijk 

gemaakt dat marketing een noodzakelijk instru-

ment is in het Amsterdamse onderwijsveld. Binnen 

AMOS is en wordt hier dan ook meer en meer op 

ingezet. In 2018 is gewerkt aan een stadsbrede 

marketinganalyse die onze scholen moet helpen om 

hun communicatie niet alleen beter aan te laten 

sluiten bij de behoefte van de ouders op school 

maar ook bij de ouders in de wijk voor wie het pro-

fiel van de school interessant is. In 2019 wordt op 

basis van dit onderzoek ook een handreiking opge-

leverd hoe schooldirecties ouderbetrokkenheid be-

ter vorm kunnen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel 

Dit jaar hebben we bij verschillende ‘feestelijke’ ge-

legenheden onze medewerkers in het zonnetje ge-

zet. Zo was er taart op alle scholen bij de afronding 

en presentatie van de jaarrekening maar natuurlijk 

ook op de Dag van de Leraar.  Met een mooi einde-

jaarsgeschenk in de vorm van een AMOS doosje ge-

vuld met chocolade en een geschenkbon hebben 

we onze waardering voor alle medewerkers kunnen 

laten blijken. 
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Ontwikkeling leerlingaantal 

Netto steeg het aantal leerlingen binnen AMOS, 

wat echter te danken was aan de overkomst van 

twee kleinere scholen (samen circa 300 leerlingen). 

Als we corrigeren voor deze ontwikkeling in ons 

scholenpalet (overdracht en sluiting van scholen) 

was 2018 het eerste jaar waarin dit onderliggend 

leerlingaantal daalde met circa 100 leerlingen. Per 1 

oktober 2018 bezochten 7.461 leerlingen een 

AMOS-school. Genoemde leerlingentelling be-

stond uit 3.723 onderbouwleerlingen en 3.738 bo-

venbouwleerlingen. De meerjarenbegroting 2019 

en verder koerst op een lichte groei van het aantal 

leerlingen naar ruim 7.600 per 2020.  

 

  2018 2019 2020 2021 

Onderbouw 3.723 3.825 3.894 3.913 

Bovenbouw 3.738 3.779 3.743 3.786 

Totaal 7.461 7.604 7.637 7.699 

 

De groei is niet gelijkmatig verdeeld over de stads-

delen. We zien in bepaalde gebieden krimp en in 

andere gebieden groei. Het belangrijkst is echter 

niet het gebied waar de school in staat maar de 

school zelf: vooral kleine scholen (tot en met 150 

leerlingen) hebben het moeilijk en krompen de af-

gelopen jaren gemiddeld met 23% waar de grote 

scholen (vanaf 351 leerlingen) met gemiddeld 8% 

groeiden. Gecombineerd met verzuim en werk-

drukbeleving die eenzelfde verdeling tussen klein 

en groot laten zien, zien we dat de opgave vooral 

bestaat om schooleenheden groter te maken. 

 

De leerlingengewichten zijn inmiddels redelijk sta-

biel. Voor de komende jaren wordt een beperkte 

toename van onderwijsachterstandsgeld verwacht 

door de nieuwe bekostiging.  

 

Ontwikkeling personele bezetting 

Na de schoksgewijze ontwikkeling van de formatie 

in de periode 2012 tot en met 2015, zit AMOS sinds 

2016 in een stabiel vaarwater als het op de ontwik-

keling van werkgelegenheid aankomt. We zien een 

groei in formatie door de benutting van werkdruk-

gelden op de scholen. 

 

Categorie 2018 2019 2020 2021 

Directie 31,3 33,1 33,1 33,1 

O.P. 436,3 432,8 428,0 431,6 

O.O.P. 60,3 71,9 68,5 68,1 

Totaal 527,8 537,7 529,7 532,8 

 

Overzicht meerjarenbegroting en –balans 

De meerjarenbegroting laat voor wat betreft de 

staat van baten en lasten het volgende beeld zien: 

 

Exploitatie 2018 2019 2020 2021 

x 1.000 euro 
    

Rijksbijdr. 46.714 46.025 45.850 46.355 

Ov. overh. 4.295 4.106 4.030 4.018 

Ov. baten 2.295 765 775 775 

Tot. baten 53.304 50.897 50.656 51.148  
    

Pers. lasten 41.158 40.778 40.459 41.071 

Afschr. 957 1.281 1.265 1.222 

Huisv. 5.371 4.148 4.145 4.145 

Overig 5.796 4.519 4.465 4.465 

Continuïteit 
De meerjarenbegroting van AMOS voor 2019 en volgende jaren toont een 

stabiel beeld. Gecombineerd met de jaarresultaten over 2018 en de in de 

afgelopen jaren opgebouwde balans bestaan er geen zorgen over continuïteit. 
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Tot. lasten 53.283 50.726 50.333 50.903  
    

Saldo fin. 29 35 35 35 

Resultaat 50 206 357 281 

 

De balanspositie wordt als volgt verwacht: 

 

Balans  2018 2019 2020 2021 

x 1.000 euro     

Vaste activa 11.196 10.060 9.394 8.252 

Vorderingen 2.899 2.784 2.784 2.784 

Liquide mid. 11.249 12.041 13.065 14.488 

Totaal activa 25.344 24.886 25.244 25.524  

    

Eigen verm. 9.653 10.150 10.507 10.788 

Voorzieningen 5.438 4.975 4.975 4.975 

Ov. schulden 10.252 9.761 9.761 9.761 

Totaal passiva 25.344 24.886 25.244 25.524 

 

Voor de komende jaren is een licht positief resultaat 

voorzien. In de meerjarenbegroting is voorzichtig-

heidshalve slechts gedeeltelijk rekening gehouden 

met groeiformatie (twee ton waar de ontvangst ge-

middeld vier tot vijf ton is). Genoemde groeiforma-

tie is in principe geen vrij beschikbaar geld aange-

zien dit gebruikt wordt ter dekking van instroom-

groepen en tegenvallers en het restant gebruikt 

wordt voor innovatie, maar door hem slechts ge-

deeltelijk te begroten is dekking van tegenvallers uit 

het restant wel mogelijk. 

 

Onder invloed van een lagere investeringsgraad 

dan de afgelopen jaren gebruikelijk was, daalde de 

waarde van de materiële vaste activa. De komende 

jaren is onder invloed van de aanschaf van tablets 

voor elke medewerker en nieuwe digiborden een 

stijging zichtbaar. Dankzij de deugdelijke financiële 

filosofie die in 2015 bij AMOS is geïntroduceerd dat 

we niet investeren in luxe of vanuit een hype, maar 

dat we uitsluitend investeren in zaken die toege-

voegde waarde hebben, is hier de ruimte voor ont-

staan. Deze filosofie heeft ook voor een duidelijke 

stijging in liquide middelen gezorgd waardoor de in-

vesteringskracht van AMOS zeer hoog te noemen 

is. Er zijn dan ook geen leaseconstructies nodig zo-

als in het onderwijs vandaag de dag meer opkomen, 

met alle extra financieringskosten als gevolg. 

 

Risico’s en risicobeheersing 

De meerjarenbegroting bevat een aantal aannames 

die mogelijk tot risico’s leiden. Zo is er van uitge-

gaan dat de begrote afvloeiingen ook daadwerkelijk 

middels natuurlijk verloop plaats kunnen vinden. 

Ook is aangenomen dat er op een aantal scholen 

een duidelijke groei mogelijk is. Tenslotte is geen 

rekening gehouden met calamiteiten die  leegloop 

van een school zou kunnen veroorzaken. In de ver-

antwoording bij de meerjarenbegroting werd in de 

risicoparagraaf opgemerkt dat er ook geen rekening 

gehouden was met een eventuele stijging van de 

dotatie groot onderhoud. 

 

Er is deels rekening gehouden met omvangrijke 

transitievergoedingen als gevolg van de Wet werk 

en zekerheid, maar de ervaring leert dat dit budget 

naar huidige maatstaven te beperkt is. Het is ernstig 

hoeveel geld er uit het primaire proces weglekt 

door wetgeving die niet onderkent dat het onder-

wijs een sterk gereguleerde sector is met een deug-

delijk vangnet. Wel is er een frictiebudget van 175 

duizend euro waaruit kleinere vergoedingen bekos-

tigd kunnen worden. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

Externe ontwikkelingen 

Per 2019 wordt een volgende tranche aan midde-

len voor de bestrijding van werkdruk verwacht, 

hoewel hier extra uitgaven tegenover zullen staan. 

De effecten van de krapte op de arbeidsmarkt zor-

gen voor meer zij-instroom en functiedifferentiatie 

en dus tot meer functies die om de leerkracht als 

spil in het proces heen werken om deze te ontlasten 

en in staat te stellen zich met de kerntaak bezig te 

houden. De ontwikkeling naar een bekostiging zon-

der gewogen gemiddelde leeftijd is voor AMOS een 

positieve gezien de lage leeftijd binnen de groep, 

maar geeft naar de toekomst wel nieuwe uitdagin-

gen mocht de arbeidsmarkt verzadigen. 
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Interne ontwikkelingen 

Zoals al eerder duidelijk werd gemaakt, blijft de for-

matie de komende jaren redelijk stabiel. AMOS is 

per 2018 eigenrisicodrager voor de WGA gewor-

den aangezien de uitstroom van de afgelopen jaren 

een hoge premie tot gevolg heeft gehad. Meer be-

wustzijn hiervan kan een betere sturing veroorza-

ken en daarmee lagere lasten. 

 

De stijging van de personele lasten de komende ja-

ren is het gevolg van de automatische, jaarlijkse pe-

riodiek van het personeel. De daling van de afschrij-

vingslasten over de afgelopen jaren is tot stilstand 

gekomen door de investering in tablets voor alle 

medewerkers en de aanschaf van nieuwe digibor-

den in 2019 en 2020 ter vervanging van de borden 

die tussen 2010 en 2012 zijn aangeschaft. 
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Teneinde de risico’s zoveel mogelijk te beperken, 

hanteert AMOS een planning en controle cyclus 

waarbij het bestuur de ontwikkeling van de financi-

ele prestaties monitort en hier ook periodiek ver-

antwoording over aflegt aan de raad van toezicht. 

De basis voor de verantwoording wordt naast de 

realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die 

voorafgaand aan elk jaar door de directeuren voor 

hun school opgesteld wordt en vervolgens beoor-

deeld en gefiatteerd wordt door het bestuur. Na fi-

attering van de schoolbegrotingen worden deze en 

de bovenschoolse begroting samengevoegd en 

voorgelegd voor akkoord aan de raad van toezicht. 

In deze meerjarenbegroting worden zo veel moge-

lijk financiële risico’s onderkend en wordt beoor-

deeld in hoeverre acties nodig zijn. 

 

Teneinde de interne risico’s zoveel mogelijk te be-

perken is ten behoeve van de interne controle, de 

administratieve organisatie van de processen met 

een financieel risico beschreven. Hierin zijn de 

functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouw-

baarheid van informatie gewaarborgd.  

 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s 

en onvoorziene calamiteiten wordt het eigen ver-

mogen van het bestuur benut. Om ervoor te zorgen 

dat dit vermogen voldoende is, wordt een kengetal-

lenkader gebruikt waarbij voor de kapitalisatiefac-

tor een minimum van 30% wordt gehanteerd. Daar-

naast wordt gestreefd naar een solvabiliteit van 0,5. 

 

De hierboven beschreven interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen hebben gezorgd voor 

het uitsluiten van bepaalde risico’s en het in kaart 

brengen van andere risico’s. Het gaat dan met name 

om financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de 

meerjarenbegroting. 

 

In de eerder in dit verslag opgenomen meerjaren-

begroting komt een aantal financiële risico’s tot ui-

ting. De belangrijkste is de daling van de schoolge-

wichten. De consequenties hiervan voor de perso-

nele bezetting zijn al in de begroting en het meerja-

renformatieplan tot uitdrukking gebracht. Het be-

stuur is op de hoogte van de wet- en regelgeving op 

dit punt en zal periodiek monitoren of ingrepen 

noodzakelijk zijn. 

 

 

 

  

Bijlage 1: risico-
beheersing en in-
tern toezicht 
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Conform voorschriften vanuit de Regeling presta-

tiebox primair onderwijs biedt AMOS in deze bij-

lage een globale verantwoording van de wijze 

waarop de middelen vanuit deze regeling worden 

ingezet. AMOS heeft de keuze gemaakt zich vooral 

te richten op de volgende ambities die in het zoge-

naamde bestuursakkoord zijn geformuleerd: 

- Scholen bieden maatwerk voor excellente 

leerlingen, waaronder hoogbegaafde leer-

lingen. 

- Geen onderpresterende scholen meer.  

- De bekwaamheid van leraren in afstemmen 

van het onderwijs op verschillen binnen de 

klas is op orde.  

- De bekwaamheid van leraren met betrekking 

tot opbrengstgericht werken is op orde.  

- Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden 

systematisch en worden gestimuleerd zich te 

registreren. 

 

Dit wil niet zeggen dat aan de andere ambities niet 

gewerkt wordt. Bovenstaande ambities zijn voor 

AMOS echter de speerpunten voor de lopende 

planperiode. Dit doet AMOS door middel van de 

voorziening voor onderwijs aan hoogbegaafden on-

der de noemer AMOS unIQ en door de interne op-

leidings- en scholingsfaciliteit AMOS Academie. 

 

AMOS unIQ 

Binnen AMOS unIQ wordt voltijds onderwijs aan 

hoogbegaafde leerlingen geboden. Ouders van 

deze leerlingen dragen hier financieel aan bij door 

middel van een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bij-

drage is niet dekkend en ten opzichte van voor-

gaande jaren fors verlaagd tot 225 euro. De meer-

kosten per leerling boven het niveau van de ouder-

bijdrage bedragen circa 3.000 euro per jaar, welke 

medegefinancierd worden vanuit de middelen die 

door de prestatiebox beschikbaar worden gesteld. 

Vanaf 2014 is ingezet op een verdere uitbreiding 

van het aantal leerlingen en het aantal locaties waar 

AMOS unIQ wordt aangeboden. Inmiddels is er op 

vier scholen een afdeling van AMOS unIQ geves-

tigd, te weten op De Poseidon, De Bonkelaar, De 

Vlinderboom en de Nelson Mandela. We zien dat 

niet alleen de hoogbegaafde leerlingen profiteren 

van deze aangepaste vorm van onderwijs. Ook de 

hele schoolorganisatie profiteert daarvan omdat de 

kennis die via AMOS unIQ de school in komt ook in 

brede mate gedeeld wordt. 

 

AMOS Academie 

Met deze faciliteit werkt AMOS aan een door-

gaande lijn in de scholing en ontwikkeling van haar 

personeel. 

 

 

Bijlage 2: verant-
woording presta-
tiebox 


