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Voorwoord
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“AMOS heeft met haar scholen consistent en degelijk de lijn van kwaliteit in het onderwijs, het ontwikkelvermogen van onze teamleden
en daarop aangesloten de degelijke en robuuste bedrijfsvoering weten vast te houden”
Terwijl ons land langzaam uit de lockdown rondom het

stem en betrokkenheid van de leerlingen bij het naden-

COVID19-virus komt, blikken we terug op 2019, het eerste jaar van realisatie van onze nieuwe Koers 20192023. De effecten van het genoemde virus laten zien
dat hoewel koers bepalen en daarop reflecteren belangrijk is, het leven minder voorspelbaar is dan we
soms denken. Tegelijkertijd raken we in deze tijd nog

ken over en richting geven aan ons onderwijs geeft ons
een bijzondere en betekenisvolle extra dimensie.

meer doordrongen van het grote belang van scholen:
voor leerlingen, voor gezinnen en voor de lokale gemeenschap. Gezien de context waarin we nu zitten past
ons bescheidenheid bij het terugblikken op wat we het
voorbije jaar hebben kunnen realiseren. Er zijn grotere

meente tot een breed gedragen plan geleid. Een toch
wel bijzonder huzarenstukje, waarbij zichtbaar werd
dat voor het funderend onderwijs in de G4-steden ingrijpende gebundelde interventies konden worden ontwikkeld en voor onze landelijke en lokale overheid

maatschappelijke issues aan de orde. Toch is het ook nu
van belang om stil te staan bij wat achter ons ligt, niet
alleen ter verantwoording maar ook om van te leren.

merkbaar werd dat alleen met grote gezamenlijke inspanning een effectief antwoord op het lerarentekort
kan worden gerealiseerd. Als een van de grotere onderwijsorganisaties in Amsterdam heeft AMOS hierin een
actieve rol vervuld.

2019 kenmerkte zich opnieuw als een jaar waarin het
vermogen van de scholen, ondanks het nog steeds aan-

Het reeds genoemde lerarentekort raakt ook AMOS. In
de stad Amsterdam heeft dit tussen de besturen van
Amsterdam, het ministerie, onderwijsinspectie en ge-

zienlijke lerarentekort in de stad en de op de scholen
afgestemde beleidsvoering tot degelijke resultaten
hebben geleid. We zien dit zelf. Het wordt ook gezien
en positief gewaardeerd door de onderwijsinspectie in
het kader van het 4-jaarlijks onderzoek. Dat wat we met
onze nieuwe koers beogen, wordt stap voor stap gere-

Wij presenteren u in dit verslag dan ook met gepaste
trots onze resultaten van het afgelopen jaar!

aliseerd. Dat wat we willen zijn, gedreven, betrokken en
nieuwsgierig wordt ervaren en gezien. We zijn dus goed
op koers!

Arie van Loon, lid college van bestuur

Amsterdam, juni 2020
Lex Polman, voorzitter college van bestuur

Kijken we wat verder terug in de tijd, dan wordt duidelijk dat AMOS met haar scholen consistent en degelijk
de lijn van kwaliteit in het onderwijs, het ontwikkelvermogen van onze teamleden en daarop aangesloten de
degelijke en robuuste bedrijfsvoering weet vast te houden.
AMOS heeft het afgelopen jaar ook een nieuwe sparringpartner gekregen, de AMOS leerlingenraad. De
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Verslag van de
toezichthouder
De raad van toezicht heeft een drietal taken. Allereerst
houdt de raad integraal toezicht op het beleid van het
college van bestuur en op de algemene gang van zaken

accountant. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020
zijn goedgekeurd door de raad.

binnen AMOS, waarbij onder andere de naleving van de
Code Goed Bestuur in het primair onderwijs wordt
betrokken. Daarnaast fungeert de raad als klankbord
voor het college en is de raad de formele werkgever van
het college van bestuur.

De raad van toezicht heeft zich in 2019 door het college,
in bijzijn van enkele specifiek betrokkenen, laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot Passend Onderwijs in Amsterdam en de nadere implementatie daarvan binnen de AMOS-basisscholen. Vanuit
zijn klankbordfunctie sprak de raad meerdere keren

In het gehele kalenderjaar 2019 had AMOS een tweehoofdig college van bestuur bestaande uit Lex Polman
(voorzitter college van bestuur met onder andere de
onderwijsontwikkelingen in portefeuille) en Arie van
Loon (lid college van bestuur met onder andere de bedrijfsvoering in portefeuille). Beiden zijn zowel geza-

met het college over de AMOS Koers 2019-2023 en over
het bij de totstandkoming van deze koers gevolgde bespreektraject binnen AMOS. De raad verleende zijn
goedkeuring aan de koers. Verder is onder meer gesproken over de stand van zaken van het door AMOS verzorgde onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen

menlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor alle
bestuurstaken; de tussen raad en bestuurders afgestemde portefeuilleverdeling doet daar niets aan af. De
formele besluitvorming is voorbehouden aan het college van bestuur in volledige samenstelling. Het college

(AMOS unIQ) en heeft het college de raad frequent geinformeerd over de problematiek van werving van voldoende en kwalitatief goede leerkrachten en de daaromtrent door het college en door de afzonderlijke basisscholen ondernomen initiatieven. De raad sprak en-

geeft in gezamenlijkheid leiding aan de directies van de
scholen. De toezichthoudende rol van de raad heeft be-

kele keren met het college over de voorbereidingen van
het door de onderwijsinspectie aangekondigde vier-

trekking op zowel het functioneren van de afzonderlijke
leden van het college van bestuur alsook van het college als geheel.

jaarlijkse onderzoek voor bestuur en scholen. Najaar
2019 vond dat bezoek plaats, waarbij de onderwijsinspectie onder anderen sprak met een delegatie vanuit
de raad van toezicht. De raad nam met vreugde kennis

Thema’s in 2019
Een aantal onderwerpen keert jaarlijks terug op de
agenda van de raad. Ook in 2019 heeft het college de
raad om goedkeuring gevraagd met betrekking tot de
vaststelling van de jaarrekening 2018 en de begroting
2020. Beide stukken zijn in de vergaderingen van de

van de positieve uitkomsten van het inspectieonderzoek en spreekt graag hierover een compliment uit, in
de richting van het college van bestuur zowel als naar
de gehele AMOS-werkgemeenschap.
Net als in vorige jaren, kwamen ook in 2019 de ontwik-

raad en de auditcommissie financiën besproken. Inzake

kelingen in het vanuit AMOS aangeboden palet aan ba-

de jaarrekening heeft de raad zich voorafgaand aan het
goedkeurings-besluit laten informeren door de externe

sisscholen meerdere keren aan de orde, mede in relatie
tot de demografische ontwikkelingen in Amsterdam,
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het door de gemeente Amsterdam gevoerde huisvestingsbeleid voor basisscholen en de waar te nemen ont-

plaats per telefoon of e-mail. De raad heeft een auditcommissie en een onderwijscommissie. De auditcom-

wikkelingen bij de collega-schoolbesturen in Amsterdam. De raad heeft ook overigens een grote betrokkenheid op de onderwijskwaliteit binnen AMOS en volgt de
ontwikkelingen hiervan nauwlettend. De raad liet zich
daartoe periodiek informeren over de stand van zaken
van de kwaliteit van het onderwijs, gerelateerd aan de

missie heeft in 2019 vier keer en de onderwijscommissie drie keer vergaderd met het college. Het werken
met commissies biedt ruimte om specifieke onderwerpen op het gebied van financiën c.q. bedrijfsvoering
dan wel op het gebied van onderwijs uitvoeriger met
het college te bespreken. Formele besluitvorming is

door de onderwijsinspectie gehanteerde kwaliteits-systematiek en het binnen AMOS gevoerde, specifiekere
kwaliteits-‘dashboard’. De gesprekken hierover werden
zowel binnen de voltallige raad, alsook – meer op detail
en tot op het niveau van de afzonderlijke scholen – binnen de onderwijscommissie gevoerd. De raad houdt

voorbehouden aan de voltallige raad in zijn reguliere
vergadering.

zijn achtereenvolgende bijeenkomsten op afzonderlijke
AMOS-basisscholen, waarbij tevens een specifieke
korte kennismaking met de betreffende school plaatsvindt.

met het college. Er zijn volgens planning waarderingsen ambitiegesprekken gevoerd met de leden van het
CvB.

Voor het invulling geven aan de werkgeversrol richting
het college heeft de raad een remuneratiecommissie.
Deze voert de beoordelings- en voortgangsgesprekken

Schoolbezoeken en overleggen
Uiteraard sprak de raad over de ontwikkelingen van de

Naast zijn overlegmomenten is de raad ook op andere

leerlingenaantallen en over de daaraan ten grondslag
liggende in- en uitstroomgegevens.

momenten in contact met de organisatie. Zo was de
raad in 2019 aanwezig op de nieuwjaarsreceptie voor
AMOS-medewerkers. Ook waren leden van de raad
aanwezig bij de opening van enkele nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen en bij het AMOS-zomer-

Evaluatie eigen functioneren
De raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren. In
2018 gebeurde dit, conform planning, meer uitgebreid
en onder leiding van een externe deskundige. In 2019
lag de nadruk op het implementeren van enkele in 2018
gedane aanbevelingen. Zoals reeds is vermeld in het
jaarverslag over 2018, is in 2019 een tweede en voorlopig laatste stap van verhoging doorgevoerd in de door

feest. Om voeling te houden met de organisatie zijn
juist deze meer informele momenten voor de raad zeer
waardevol.

de raadsleden ontvangen honorering. Door periodiek
aftreden van meerdere raadsleden zullen in de nabije
toekomstjaren meerdere vacatures in de raad van toezicht ontstaan. In 2020 zullen de eerste initiatieven
worden genomen voor het vinden van nieuwe leden.

Vergaderstructuur
De raad en het college hebben in 2019 zes keer vergaderd. De vergadering wordt door de voorzitter van de
raad en de voorzitter van het college van bestuur voorbereid. De stukken worden een week voorafgaand aan
de vergadering via een Sharepoint omgeving verstrekt.
Indien nodig of gewenst vindt tussentijds afstemming
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Tweemaal per jaar overlegt een afvaardiging van de raad met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). De raad sluit dan aan bij een reguliere vergadering van de GMR. Daarbij voedt de GMR de raad met relevante informatie uit de organisatie en
neemt de raad de GMR op hoofdlijnen
mee in de onderwerpen die in zijn vergaderingen worden besproken. Zo hebben GMR en raad in 2019 onder meer
van gedachten gewisseld over het lerarentekort en de veiligheid op scholen.
Ook zijn in 2019 weer diverse scholenbezoeken door de raad afgelegd om
voeling te houden met wat in brede zin
leeft binnen de organisatie en een indruk te hebben hoe het gaat op de bezochte school. De
negen ontvangende scholen waren De Wiltzangh
(thans Catamaran Landlust), Instituur Schreuder, De
Kopklas (op de locatie Chr. Scholengemeenschap Buitenveldert), IKC Het Talent, De Immanuel, De Johannesschool, Onze Amsterdamse School, De Timotheus
en Pro Rege Noorderhof. De raad krijgt dan een rond-

leiding door de school (door de directeur of door leerlingen), een gesprek met de directeur (soms bijgestaan
door een collega vanuit het eigen team), met regelmaat
een kort bezoek in een les en in enkele gevallen ook een
gesprek met vertegenwoordigers uit de leerlingenraad.

Functie

Commissie

Status benoeming

Sinds

Tot

B.A. Voermans

voorzitter

remuneratie

benoemd per 1 augustus
2016

1 augustus
2016

1 augustus 2020
(herbenoembaar
voor 4 jaar)

S.W. Hartman

lid

audit

herbenoemd 1 maart
2018 voor vier jaar

1 maart
2013

1 maart 2022
(niet herbenoembaar)

F.P.H. Kraamwinkel

lid

onderwijs

herbenoemd 1 maart
2018 voor vier jaar

1 maart
2013

1 maart 2022
(niet herbenoembaar)

Nevenfunctie(s): bestuurslid Judovereniging Luki Goshi Amsterdam
M. van Staveren

vicevoorzitter

remuneratie
audit

herbenoemd 1 maart
2016 voor vijf jaar

1 maart
2011

1 maart 2021
(niet herbenoembaar)

G.J. Veerbeek

lid

onderwijs

herbenoemd 1 maart

1 maart

1 maart 2021

2016 voor vijf jaar

2011

(niet herbenoembaar)
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Algemeen en
organisatie

1111
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Visie en missie

AMOS in het kort

Wij zijn AMOS, een groep van 29 scholen in Amsterdam,
geworteld in de christelijke traditie. Wij geloven dat elk
kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind
altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken
en te ontplooien. Het is onze missie die gelijke kansen
wel te bieden. Niet louter als fraai ogend motto maar
door een keiharde inzet in de praktijk van alledag.
Verschillen in herkomst, geloofsovertuiging, cultuur,
enzovoorts zijn voor ons daarbij zowel een vanzelfsprekendheid als een inspiratie. Ontdekken wie je zelf bent
en nieuwsgierig zijn naar wat anderen beweegt. Dat
hebben wij voor ogen als wij spreken over de waarde

De stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, AMOS (werkgeversnummer 81316) is het bevoegd gezag van 29 basisscholen (26 zogeheten
brinnummers met twee nevenvestigingen en een
aantal dislocaties) voor primair onderwijs die onderwijs verzorgen op meer dan 30 schoollocaties verspreid over Amsterdam. De stichting AMOS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41199695.

van diversiteit.

Onze Koers

Je talenten ontdekken en ontwikkelen is één ding. Wij
inspireren onze leerlingen die talenten ook te (gaan)
benutten voor onze stad, ons land, onze wereld.

In 2018 is breed binnen de organisatie nagedacht over
het meerjarenbeleid van AMOS voor de periode 20192023, de zogenaamde Koers. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2019 is deze met alle collega’s gedeeld.
De Koers legt een verbinding tussen onze wortels en de

Dat doen we in het besef dat in de wereld van morgen
andere vaardigheden nodig zijn dan twintig jaar terug.
Ondertussen moet de basis (taal, rekenen) ook op orde
blijven. Als AMOS zetten wij ons met onze scholen in
om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te

praktijk van elke dag zoals ook vertaald in de voorgaande missie en visie. Per thema van de Koers is een
vertaling gemaakt in een aantal concrete doelen, hetzij
om zaken te onderzoeken dan wel om te doen. Deze
doelen zijn weer vertaald in jaarplannen, om programmatisch te werken aan de realisatie van de Koers bin-

blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen en de
maatschappij om hen heen.

Onze kerndaden
Wij maken het verschil niet door wat we zeggen, maar

nen AMOS.

Organisatie-inrichting
AMOS is georganiseerd volgens een raad van toezichtmodel. Het college van bestuur is het bevoegd gezag.
Het college bestaat uit twee personen: voorzitter Lex

door wat we doen. Daarom hebben we het niet over
kernwaarden, maar spreken we over onze kerndaden.

Polman, die als hoofdportefeuilles vertegenwoordiging
en onderwijs en kwaliteit heeft, en lid Arie van Loon, die

Als AMOS zijn we nieuwsgierig, gedreven en betrokken.

zich met name toelegt op de bedrijfsvoering en het
scholenpalet. AMOS kent een decentrale inrichting

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 dagen hen uit betrokken te
zijn op onze stad. Om verschillen te overbruggen en van

waarbij de directies van de scholen een ruim mandaat
hebben zodat besluiten zo dicht mogelijk op het grondvlak genomen kunnen worden en er voldoende ruimte
bestaat voor eigenheid op de scholen. Dit vertaalt zich
in een besluitvormingscultuur waarbij directies betrokken worden door de aanwezigheid van een zogenaamd

betekenis te zijn. We zijn altijd op zoek naar kansen en

besluitvormend managementteam waarin naast de lei-

mogelijkheden, want we kijken liever naar wat er wel is
en hoe je dat nog verder kan ontwikkelen.

dinggevenden van het stafkantoor ook per stadsdeel
een directeur zitting neemt.
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" Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft maar niet altijd
gelijke kansen om die talenten te ontdekken en te ontplooien. Het is
onze missie die gelijke kansen wel te bieden. "
Leerlingenaantal
Het leerlingenaantal van AMOS als scholengroep is redelijk stabiel en ligt rond de 7.400 leerlingen. Wel zijn
er per wijk c.q. per school onderling grote verschillen te
zien. Over het algemeen zien we dat de afgelopen jaren
onze grote scholen nog verder gegroeid zijn terwijl onze
kleine scholen verder krompen.

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

de huidige werkwijze en formeel ondertekend door de
voorzitter en secretaris van de GMR en de voorzitter
van het CvB.
Drie leden van de GMR zijn bevraagd in het kader van
de het 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek door de Onderwijsinspectie. De uitkomst van voldoende kwaliteit illustreert dat wij AMOS breed op de juiste weg bezig zijn.
Afgelopen jaar waren twee belangrijke onderwerpen
van gesprek: het koersdocument AMOS en het scholenpalet van AMOS. Bij de totstandkoming van het koersdocument is tevens een vertegenwoordiging van de
GMR geraadpleegd. Belangrijk voor de GMR is dat in
het koersdocument de speerpunten van de GMR (iden-

kerntaak, het onderwijs, kunnen richten. Ook bij de
ontwikkeling van het onderwijs krijgen de scholen ondersteuning vanuit het bureau. Het bestuur wordt door
het kantoor met name ondersteund in de beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijsinhoud, perso-

titeit, ouderparticipatie, werkdruk & kwaliteit en ICT)
zijn meegenomen. De focus op kansengelijkheid als een
van de onderwijsspeerpunten van de Koers 2019-2023
wordt door de GMR onderschreven.

neel en bedrijfsvoering.

2019 stond in het teken van de verdere professionalisering van de rol van medezeggenschap van de GMR. Het
Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke me-

M.b.t. het scholenpalet van AMOS is meerdere malen
met het CvB gesproken over de overwegingen op basis
waarvan het bestuur de komende jaren wil proberen
meer scholen, die natuurlijk met elkaar matchen, aan
elkaar te verbinden door middel van een gemeenschappelijke directie ondersteund door locatieleiders. Dit zou

dezeggenschapsraad (GMR) en de voorzitter van het
College van Bestuur (CvB) hebben gezamenlijk bij Verus
een masterclass Samenspel Bestuur en (G)MR gevolgd

profilering, wervingskracht en werkdruk ten goede
moeten komen. Dit onderwerp van gesprek zal in 2020
worden voortgezet.

om de samenwerking verder te professionaliseren. De
cursusleider heeft in een van de GMR-vergaderingen
voor de gehele GMR-geleding een aantal onderwerpen

In dit voorliggende jaarverslag wordt kort verslag gedaan van de werkzaamheden van de GMR in 2019. Voor
uitgebreider verslag wordt verwezen naar de notulen

uit deze masterclass toegelicht.

van de vergaderingen.

Voor MR leden is vanuit het GMR-budget een cursus
Medezeggenschap georganiseerd om de MR-leden te
faciliteren in hun rol. De nieuwsbrief van de GMR om

Ambitie
De GMR AMOS heeft als ambitie zich ervoor in te zetten
dat AMOS zich richt op kwalitatief hoog onderwijs voor

de communicatie naar AMOS te verbeteren is in 2019
tweemaal verzonden. De MR-vergaderingen op scholen
zijn minimaal 1x bijgewoond door een GMR-lid. De statuten GMR en het reglement GMR zijn aangepast aan

haar kinderen, actieve betrokkenheid van ouders en
goede arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. De

AMOS medezeggenschapsraad
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GMR heeft een actieve en initiërende rol om de belangen van kinderen, personeel, ouders en de kwaliteit van

Barbara van de Swaluw
Nikola Jajcanin

het onderwijs goed te kunnen behartigen.

Martijn van Leerdam
Aart Jan Huizinga
Peter Lambregts

De GMR stelt zich, op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, proactief, professioneel, betrokken en inspirerend op. De GMR opereert als gewaardeerde sparringpartner met oog voor

Ouder
Ouder
Ouder
Ambt. secretaris
Ambt. secretaris

Vergaderfrequentie
In 2019 is de GMR in totaal 11 keer bijeengekomen

alle partijen, waarbij gezocht wordt naar de gezamenlijkheid en de tegenstellingen besproken kunnen worden. Naast de aangedragen onderwerpen door het CvB
waarbij WMS en cao als kader dienen, hanteert de GMR
haar eigen agenda en ruimte om bepaalde onderwerpen met het CVB te bespreken. Voor 2018 zijn als speer-

waarbij zeven overlegvergaderingen tussen GMR en
CvB plaats hebben gevonden. In deze vergaderingen
spraken de GMR en de bestuurder over tal van zaken
en onderwerpen die betrekking hadden op meerdere
AMOS-scholen of AMOS als geheel. Twee keer is vergaderd in bijzijn van een vertegenwoordiging van de Raad

punten Identiteit, ICT, Werkdruk & kwaliteit Werkgeverschap en Ouderparticipatie benoemd. Naast de reguliere onderwerpen die in het kader van de Planning
& Control cyclus van AMOS jaarlijks worden geagendeerd, zijn dit terugkerende onderwerpen in de GMR
waarvoor aparte werkgroepen zijn ingericht.

van Toezicht. De agenda voor het overleg wordt mede
opgesteld aan de hand van een voortschrijdende jaaragenda in overleg tussen het DB van de GMR en het
CvB.

Samenstelling
De GMR van AMOS bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding en telt in totaal maximaal twaalf leden.
Beide geledingen bestaan elk uit maximaal zes leden.

Bespreekpunten
De volgende bespreekpunten op de agenda van de
GMR komen jaarlijks terug als onderdeel van een vaste
cyclus waarbij door de personeelsgeleding instemming
en door de oudergeleding advies wordt gegeven:
• De jaarbegroting 2019 in combinatie met het be-

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 CvB over onderwerpen die
een meerderheid van scholen of AMOS als geheel betreft.

•
•
•
•

stuursformatieplan;
Het jaarverslag 2018 inclusief jaarrekening;
Het jaarplan Beleidsagenda van het CvB;
De Staat van Amos;
De kadernota begroting financieel beleid (jaarbegroting 2020);

In 2019 is door verkiezingen de oudergeleding op volle
sterkte gekomen door drie nieuwe leden en zijn nieuwe
leden tot de personeelsgeleding toegetreden. De sa-

• Het activiteitenplan van de GMR;
• De jaarrekening van de GMR;
• Het jaarverslag van de GMR;

menstelling van de GMR ultimo 31 december 2019 is als
volgt:

• GMR-verkiezingen.
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen door het CvB
aan de GMR voorgelegd:

Naam
Nils Bal (voorzitter en DB) Ouder
Edith Tjaden (secretaris en DB)
Bram Hemelrijk
Tanja Kuijper-Beumer

Geleding
Personeel
Personeel
Personeel

• Het informatiebeveiligings- en privacy beleid
AMOS, communicatieplan AVG;
• Functiebouwwerk 2019.
Alle ter instemming en voor advies voorgelegde voornemens zijn door het CvB toegelicht in een overlegver-

Els ten Veen
Boudewijn Kostelijk
Miriam Spierings
Jorne Rol

Personeel
Ouder

gadering. De GMR gaf op alle voornemens een positieve reactie na beantwoording aanvullende vragen.

Ouder

Voornemens 2020

Ouder
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De zorg met betrekking tot het lerarentekort, de druk
die daarmee kan ontstaan m.b.t. de kwaliteit van het
onderwijs en het noodplan Amsterdam zijn onderwerpen die in 2020 nadrukkelijk op de agenda van de GMR
staan. De GMR leden willen de contacten met de individuele medezeggenschapsraden intensiveren zodat
signalen actief kunnen worden opgepakt.
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Onderwijs
Algemeen

We werken vanuit een visie, binnen de kaders van kwa-

Als AMOS streven we er blijvend naar om elk kind goed
onderwijs te bieden. Dat betekent dat we in 2019 als
doel hadden dat we ons didactisch handelen en zicht op
ontwikkeling minimaal op voldoende niveau zouden
hebben. Het zegt ook dat we elk kind passend onderwijs bieden. En onderwijs waarin de kansen voor kin-

litatief goed onderwijs, en via de ontwikkeling van (o.a.)
de leerkracht, waardoor álle leerlingen tot bloei kunnen
komen.

deren gelijk zijn. Waarbij we streven naar talentontwikkeling en kwalitatieve ondersteuning waar nodig. Op
het gebied van ondersteuning onderzoeken wij altijd
hoe we kwaliteit kunnen bieden en hebben we ervoor
gezorgd dat we de gelden voor passend onderwijs doel-

Inspectie
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het
vierjaarlijks onderzoek is gestart op 3 september 2019
bij AMOS. Er is onderzocht of het bestuur op zijn scho-

matig in hebben kunnen zetten.

len zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of
het financieel in staat is om ook in de toekomst goed
onderwijs te blijven verzorgen.

In tijden van een lerarentekort staat de kwaliteit van
het onderwijs echter onder druk. In ieder geval willen
we goede leerkrachten aantrekken én behouden. We
hebben in 2019 niet alleen de leerling, de kwaliteitszorg

Kwaliteit van onderwijs

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. Op het niveau van het

en -cultuur, maar ook de leerkracht in het licht willen
zetten. We weten immers dat leerkrachten het verschil
kunnen maken voor leerlingen. We bieden hen de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen, zodat onze leerkrachten met passie en zorg onze leerlingen kunnen laten bloeien. Natuurlijk liggen daar benodigde kaders

bestuur richtte het onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. De inspectie doet niet alleen onderzoek op het niveau van
het bestuur. Zij onderzoeken ook de onderwijskwaliteit
van een deel van de scholen waarvoor het bestuur ver-

aan ten grondslag.

antwoordelijk is. Alleen dan kunnen zij het kwaliteitsge-

Elk jaar maakt AMOS de Staat van Amos. In deze staat
zetten we landelijke data, vanuit de Staat van het On-

bied Kwaliteitszorg en ambitie beoordelen. Dat gaat
door middel van een verificatie onderzoek. In dat kader
zijn er een aantal scholen van AMOS bezocht.

derwijs, af tegen onze eigen data. Deze informatie bespreken we met alle directeuren en intern begeleiders
van de scholen en vormen de basis voor de jaardoelen
op stichtings -en schoolniveau. We stellen doelen vast
en formuleren een norm. Wanneer doen we het goed
en wanneer vinden we dat we iets laten liggen. Voor
2019 heeft dat geleid tot de volgende onderwerpen:

Samenvatting oordeel
“ Het bestuur van AMOS heeft tijdens het startgesprek
aangegeven trots te zijn op de zicht die het heeft op zijn
scholen. Zo laat het bestuur weten dat zij tijdig signaleren en ook op tijd interventies plegen. Op de bezochte
scholen hebben wij dit beeld in ruim voldoende mate te-

“kwaliteit van onderwijs”, “de leerkracht centraal” en

ruggekregen. Sinds 2019 is er een nieuwe koers be-

“ieder kind goed onderwijs”.

paald. De input hiervoor is opgehaald bij de belanghebbenden (waaronder leraren, ouders, leerlingen). In samenspraak met het bestuur is ervoor gekozen om door
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middel van de beleidsthema's (actief burgerschap en
kansengelijkheid) en kerndaden (gedreven en betrokken) te onderzoeken in hoeverre het beleid van het bestuur doorwerkt tot op de scholen. Wij hebben kunnen
vaststellen dat ook dit in ruim voldoende mate doorwerkt tot op schoolniveau.”

Kwaliteitszorg
Het bestuur bezoekt met regelmaat zijn scholen en
spreekt dan met medewerkers en leerlingen. Tevens
zorgt de identiteitskapstok die op bestuursniveau is opgesteld als richtlijn voor de scholen bij onder meer het
vormgeven van thema's als, actief burgerschap en kansengelijkheid. Deze thema’s komen terug bij gezamenlijke studiedagen met directies en intern begeleiders,
directie overleggen(DO) en bijeenkomsten voor intern
begeleiders (IBO).
Verder is er AMOS breed een werkgroep kwaliteitszorg
actief waarin naast het bestuur ook enkele directeuren
en intern begeleiders participeren. Doel van deze werkgroep is onder andere om de kwaliteitszorg bij AMOS
betekenisvol te maken.
AMOS participeert tevens in het initiatief KLASSE! waarbij verschillende besturen samenwerken aan kwaliteits-

Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer?
“Het antwoord op deze centrale vraag van dit vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen van AMOS is positief. Het bestuur zorgt er actief voor dat het op de
hoogte is van de kwaliteit van het onderwijs in zijn scholen en pleegt waar nodig interventies. Wij zien op dit
moment geen financiële risico's die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen. Ook het financieel beheer is in orde. Hiermee voldoet het bestuur aan de eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.”

Kwaliteitszorg en ambitie

zorg middels het opleiden van auditoren. Momenteel is
het mogelijk maken van bestuurlijke visitaties in ontwikkeling zodat ook de besturen op een andere manier
zicht krijgen op hun functioneren.
Innovatiefonds
In 2019 hebben diverse innovatieve projecten ondersteuning gekregen via het Innovatiefonds. Zo zijn er expertgroepen opgestart, wordt een pilot voor een expertiseschil uitgevoerd, is een studiereis rondom gepersonaliseerd onderwijs deels bekostigd, wordt begeleiding
van zij-instromers en starters anders vormgegeven en
werkt de denktank Meesterburgers een onderwijsconcept uit van papier naar praktijk. Daarnaast heeft het
fonds een bijdrage geleverd aan de nieuwe opzet van
de AMOS-leerlingenraad en aan de visualisaties van alle
schoolplannen. Tot slot zijn de masterclasses Groepsplanloos werken van Focus PO voor een laatste keer
aangeboden vanuit het Innovatiefonds.
Alle deelnemende projecten worden gemonitord en de
opgedane kennis zal via meerdere kanalen breed worden gedeeld.
AMOS Leerlingenraad

De sturing van het bestuur op kwaliteit is op orde.
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De leerlingenraad ligt goed op koers om haar plan van
aanpak uit te gaan voeren. Er zijn plannen voor een pro-

Samen met het bestuur en de leerlingenraad is er in
2019 voor een andere opzet gekozen. Het doel voor
schooljaar 2019-2020 is dan ook om de leerlingenraad
steviger binnen en buiten AMOS neer te zetten. Hiervoor is er gekozen om de leerlingenraad een statuut te
geven zodat hun stem binnen AMOS ook echt gehoord
en gevraagd wordt.

motiefilm om meer juffen en meesters naar Amsterdam te krijgen, er is een onderhoud gepland met de
wethouder over de schoolpleinen en het lerarentekort
en ligt een concreet voorstel op tafel om onze AMOS
ambitie van 100% veiligheid op onze scholen te bewerkstelligen. Wij zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

Er is door de 27(!) raadsleden een plan van aanpak gemaakt, gebaseerd op 4 hoofdpunten: onderwijs van de
toekomst, grotere en groenere schoolpleinen, 100%
veiligheid en het lerarentekort. Elke vergadering wordt
door de leerlingen actief gewerkt aan deze thema's.
Hierbij worden docenten en directeuren van AMOS
scholen en van ons bestuur bureau uitgenodigd om
mee te werken/denken.
De AMOS leerlingenraad wil graag met alle leerlingen
op alle AMOS scholen kennismaken. Daarom vergaderen zij elke keer in een ander stadsdeel op een andere
school. In 2019 zijn de Visserschool, De Rivieren, Neptunus, De Johannesschool en de Oranje Nassau al aan
de beurt geweest. Eke keer stellen zij zich op de scholen
voor in de klassen en halen tegelijkertijd input op.

Opbrengsten
Twee scholen hadden in 2019 een onvoldoende score
op de eindtoets. Echter over de afgelopen drie jaar heb-

De Raad vergadert 5x per schooljaar. Op elke vergade-

ben deze scholen wel voldoende opbrengsten behaald.
Voor 2020 verwachten wij, gezien een passende begeleiding op een aantal scholen, dat vrijwel alle scholen
voldoende opbrengsten zullen halen. Er zijn verschillende eindtoetsen gebruikt binnen de scholengroep,

ring wordt een vertegenwoordiger van het College van
Bestuur uitgenodigd om input vanuit de leerlingenraad

namelijk de CITO, de AMN, de DIA en de IEP. Aan het
eind van dit hoofdstuk is een overzicht van de opbreng-

op te halen. Het bestuur geeft dan een terugkoppeling
wat er met de ideeën van de leerlingen is gebeurd binnen onze organisatie.

sten opgenomen.

Sociale Veiligheid
Er is een prachtige nieuwe website gekomen
(www.amosleerlingenraad.nl). Hierop staat al het laatste nieuws en de foto's van de werksessies. Ook is er
een nieuw logo ontworpen en hebben de raadsleden Tshirts
met
hierop
hun
logo
gekregen.

De afgelopen jaren hadden alle AMOS scholen als doel
dat alle kinderen zich veilig voelen op school. De leerlingeraad van AMOS heeft dit doel voor schooljaar
2019-2020 centraal gesteld. Alle AMOS-leerlingen moeten zich veilig voelen op hun school. Conform de wettelijke eisen wordt op elke AMOS-school de veiligheidsbeleving van elk kind gemonitord. Wat betreft het welbevinden en het ervaren van veiligheid scoren de scholen op het landelijk gemiddelde. Met betrekking tot
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aantasting scoren de AMOS-scholen een cijfer net onder het landelijk gemiddelde. Het percentage gepeste

ken nauw samen met docenten en mentoren om ervoor te zorgen dat de aankomende leerkrachten zich

leerlingen is echter lager dan het landelijk gemiddelde.
De AMOS-Leerlingenraad en de AMOS-projectgroep
Sociale Veiligheid zullen in 2020 weer inzetten op realisatie van de door hen geformuleerde doelen op het gebied van sociale veiligheid. Zowel op stichting als op
schoolniveau.

breed kunnen oriënteren en kunnen ontwikkelen vanuit leervragen. Ook zijn er binnen het samenwerkingsverband leerteams medeverantwoordelijk voor het
ontwikkelen van o.a. curriculum, begeleiding, opdrachten en toetsing.

Kwaliteitscultuur
AMOS café
Een aantal keer per jaar organiseert AMOS een zogenaamd AMOS café voor alle werknemers. Over het al-

OC&W heeft op 4 december 2019 de status Aspirant
Opleidingsschool toegekend aan het samenwerkingsverband. Dat betekent dat het verband binnen vier jaar
opgaat voor de officiële status van Opleidingsschool.
Gedurende die periode zal het aantal deelnemende
studentgroepen worden uitgebreid en de opleiding en

gemeen vinden daar lezingen plaats door inspirerende
sprekers passend bij de doelen uit het jaarplan. In 2019
waren dat Prof. Dr. J.T. Swaab, hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen. Zij sprak over haar
onderzoek naar de neurocognitieve en biologische factoren die onderliggend zijn aan emotionele en gedrags-

beleid verder worden vormgegeven. In 2020-2021 zullen er ook op andere AMOS-scholen aankomende leerkrachten worden opgeleid.

problemen bij kinderen en adolescenten met ontwikkelingsstoornissen en de effecten van behandeling
daarop. En Prof. Dr. P. Iske, hoogleraar Open Innovation
& Business Venturing. Hij is oprichter en Chief Failure
Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen,

gen, heeft AMOS in schooljaar 2016/’17 voor het eerst
aan OIS gevraagd te onderzoeken in hoeverre bepaalde
achtergrondkenmerken van leerlingen een rol spelen in
het afgeven van het basisschooladvies in groep 8.
Hierna is dit onderzoek nog twee keer herhaald. De re-

met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van
innovatie en ondernemen.
Samen opleiden
Samenwerkingsverband Noord-Holland: Ieder in zijn
kracht, samen nieuwe energie. Sinds 2014 wordt er

sultaten zijn breed gedeeld tijdens verschillende bijeenkomsten met de intern begeleiders en directeuren van
alle scholen. Daarnaast zijn er stappen gezet door tijdens bijeenkomsten mogelijkheden en (praktijk)ideeën
te bespreken die weer leiden tot suggesties voor beleidsontwikkeling m.b.t. kansengelijkheid binnen alle

vanuit Samen Professioneel Sterk (SPS) samengewerkt
tussen de iPabo en schoolbesturen in Noord-Holland. In
2019 zijn Sarkon, Surplus, Agora, AMOS, Zonova (voor-

AMOS scholen.
De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek waren:
• Een kwart van de AMOS-leerlingen wordt onder-

heen Bijzonderwijs), STWT en CPOW verder gegaan als
Samenwerkingsverband Noord-Holland. Uniciteit, verbondenheid en bevlogenheid kenmerken de visie van

geadviseerd, de helft krijg hierna een bijgesteld
advies;
• Leerlingen met laagopgeleide ouders worden va-

samenwerkingsverband Noord-Holland. Deze waarden
vormen de pijlers om het samen opleiden en samenwerken binnen het verband tot stand te brengen.

ker ondergeadviseerd;
• Leerlingen met laagopgeleide ouders krijgen het
minst vaak een bijgesteld advies.

Op 2 september zijn 50 eerstejaars aankomende leer-

Kansengelijkheid
Om kansengelijkheid op haar scholen in beeld te bren-

Passend onderwijs

krachten gestart, die op 14 scholen worden opgeleid.
Voor AMOS gebeurt dat in 2019 op de Pro Rege en de
Poseidon. Instituutsopleiders en schoolopleiders wer16

Passend onderwijs betekent dat elk kind het onderwijs
krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden kwalitei-

geroomd voor een zogenoemd ‘noodfonds’. Dat noodfonds is beschikbaar voor scholen voor wie het toege-

ten. AMOS is voor het realiseren van deze missie aangesloten bij het SWV Amsterdam Diemen. De besturen,
die aangesloten zijn, hebben gekozen voor het schoolmodel. Dat betekent onder andere dat AMOS middelen
voor basis –en extra ondersteuning per leerling krijgt
toegewezen vanuit het SWV. In voorgaande jaren

kende budget niet toereikend is. Ook is er in de verdeelsleutel rekening gehouden met kleine scholen en is er
een drempel ingesteld in de verdeling van de middelen.
In 2019 zijn de budgetten voor extra ondersteuning geheel ingezet.

werkte AMOS samen met vier andere schoolbesturen:
ASKO, ABSA, KBA Nieuw West en El Amal in een steunpunt/adviesloket Lokaal PO. De bestuurlijke opdracht
van Lokaal PO is de scholen te ondersteunen bij het
vormgeven van passend onderwijs op de scholen en het
verantwoord inzetten van de middelen voor extra on-

Scholen en AMOS als geheel, leggen elk jaar verantwoording af over de besteding van de middelen voor
basis-en extra ondersteuning. In schooljaar 2018-2019
zijn er 266 arrangementen ingezet, waarvan er 185
voor individuele leerlingen en 81 voor groepen/groepjes leerlingen. Het SWV vraagt in de verantwoording

dersteuning. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer
scholen “zelf gaan fiatteren”. Zij kregen de middelen
voor extra ondersteuning direct toegewezen voor de
leerlingen van de school in plaats van deze aan te moeten vragen bij Lokaal PO. Per schooljaar 2019-2020 zijn
alle AMOS scholen overgestapt op deze manier van

van de extra ondersteuning om een scheiding tussen
onderwijsbehoefte op cognitief gebied en op het gebied van gedrag. In aantallen zijn deze dan nagenoeg
gelijk. Echter, vaak liggen onderwijsbehoeftes op meerdere ontwikkelingsgebieden en ligt het zwaartepunt
van de ondersteuning op bijvoorbeeld cognitief gebied.

werken. De scholen worden zo in staat gesteld vanuit
Veel van de arrangementen worden uitgevoerd door
hun eigen kracht passend onderwijs vorm te geven en
derden op factuur, ook gaat er een aanzienlijk deel van
verder te ontwikkelen. Een school
schakelt bij het overgaan tot extra Gerealiseerde extra ondersteuning (arrangementen)
ondersteuning en de mogelijke inzet Aantal arrangementen voor individuele leerlingen.
van een arrangement altijd een ‘cri- Aantal groepsarrangementen.
Aantal arrangementen i.v.m. onderwijsbehoefte op cognitief/leergebied.
tical friend’ in. Dat kan nog steeds
Aantal arrangementen i.v.m. onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag.
een Begeleider Passend Onderwijs Aantal arrangementen t.b.v. leerkrachtondersteuning ("extra handjes").
verbonden aan Lokaal PO zijn, maar Overig
ook bijvoorbeeld een orthopedade middelen naar onderzoek.
goog of schoolbegeleidingsdienst. Tevens is er een (minimaal) jaarlijks een gesprek over de verantwoording
van de inzet van de middelen tussen de directie en interne begeleiding van elke school en de beleidsadviseur

Als een school de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden bereikt en van mening is, samen met alle betrokken partners rond de leerling, dat een verwijzing

passend onderwijs van het bestuur.
De allocatie van de middelen binnen het bestuur is als

naar een school voor SBO of SO meer passend is voor
een leerling, wordt er een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd bij het SWV Amsterdam Diemen.

volgt; het gehele budget van basisondersteuning gaat
naar de scholen, zij besteden deze middelen met name
aan formatie van de intern begeleider, scholing, onderzoek en ondersteuning in de groepen. Het budget voor
extra ondersteuning is ingezet voor bekostiging van de

Voor AMOS zijn er in schooljaar 2018-2019 57 aanvragen gedaan waarvan er 44 zijn toegekend. Het aantal
niet-toegekende TLV’s is significant gestegen. Dit beeld
is zichtbaar in de hele stad en niet alleen bij AMOS. Er
is door AMOS, naar aanleiding van het hoge aantal niet

werkzaamheden van Lokaal PO, de kosten van AMOS
unIQ en de uitvoering van arrangementen op schoolniveau. Daarnaast wordt er bovenschools een bedrag af-

toegekende TLV’s, veel aandacht geweest voor de oorzaak van deze stijging en eveneens aan de versterking
van de begeleiding en kennis met betrekking tot de
aanvraag van een TLV.
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185
81
99
102
38
27**

Data en bevindingen leiden tot de volgende conclusies.

zullen wij in 2020 de ondersteuning van scholen bij de
organisatie en inzet van extra ondersteuning op een

Financieel kunnen we vaststellen dat AMOS geld tekort
komt om het passend onderwijs te realiseren zoals we
dat nu hebben vorm gegeven. Dat komt met name door
de hoge kosten die AMOS moet maken voor het vormgeven van AMOS unIQ (voltijds HB onderwijs). AMOS
blijft zoeken naar mogelijkheden om de voltijds voor-

aantal punten op een andere manier gaan organiseren.

ziening bovenbestuurlijk te maken in samenwerking
met het SWV Amsterdam Diemen. De uitgeschreven en
door het SWV verkregen subsidie van het Ministerie
van OC&W ten behoeve van leerlingen met specifieke
behoeftes op het gebeid van meer-en hoogbegaafdheid, kan wellicht nieuwe mogelijkheden bieden.

een goed vergelijk kunnen komen. Op de website is een
formulier ingericht waarmee de benodigde informatie
om tot een goede behandeling over te kunnen gaan
wordt opgehaald. Vervolgens wordt een gesprek gepland om meer beeld te krijgen en te bezien wat de
beste oplossingsrichting is voor het ontstane geschil.

De scholen geven aan veel expertise van buiten te halen. Ook zien we een ontwikkeling dat scholen overstappen naar een vaste orthopedagoog die aan de
school verbonden is. Dat heeft voor veel scholen als
voordeel dat zo’n persoon de schoolorganisatie goed

Zorgplicht
Veel klachten hebben sinds de invoering van passend
onderwijs betrekking op de zorgplicht die de school
wettelijk heeft voor een leerling die een aanvullende
onderwijsbehoefte kent. Hierbij dient allereerst te wor-

kent en in adviezen beter kan aansluiten bij de schoolspecifieke hulpvragen en mogelijkheden voor ondersteuning. Door het lerarentekort is het voornemen voor
2019 om meer ‘eigen expertise’ in te zetten niet goed
van de grond gekomen. Voor 2020 wil AMOS initiatie-

den opgemerkt dat de term ‘zorgplicht’ niet wettelijk is
gedefinieerd. De term wordt in de praktijk in verschillende fases binnen het proces van aanmelding tot toelating van een leerling gebezigd. Ook in situaties waarin
een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt in

ven om meer gebruik te maken van eigen expertise
weer opnieuw oppakken door het opzetten van een expertiseschil, een platform met eigen AMOS personeel
die kunnen worden ingezet voor basis –en extra ondersteuning.

de praktijk de term ‘zorgplicht’ gebruikt. Ten slotte
wordt de verplichting om in geval van verwijdering een
andere passende school voor de leerling te vinden, onder de term ‘zorgplicht’ geschaard. Kortom: een ruim,
niet duidelijk omlijnd begrip. Het is van belang dit hier
op te merken omdat zich binnen de scholen dagelijks

Het aantal TLV aanvragen blijft stabiel ten opzichte van
vorige jaren. Het aantal toekenningen is gedaald. Er is
binnen AMOS veel aandacht door middel van work-

situaties voordoen die betrekking hebben op het hiervoor beschreven spectrum. En wanneer is een situatie
een probleem? Wederom een term die niet eenduidig

shops en informatiebijeenkomsten, voor het verscherpen van de HGW cyclus, het belang het vroegtijdig betrekken van ouders bij de aanvraag van een TLV en het

en dus voor meerdere uitleg vatbaar is.

inzetten van een ‘critical friend’ bij het opstellen een arrangement. Met deze aandacht denken wij dat het aantal niet toegekende TLV aanvragen zal dalen.
Vooruitkijkend op volgend jaar, met inzichten uit de

In algemene zin: in 2019 is het twee keer voorgekomen
dat een leerling na een afgegeven TLV voor het SO of
SBO moest worden verwijderd omdat ouders hun kind
niet wilden aanmelden bij een andere passende school
(conform advies SWV).

nieuwe AMOS koers 2019-2023 en het nieuwe ondersteuningsplan van het SWV Amsterdam Diemen 20202024, zullen wij ons verder gaan oriënteren op inclusief
onderwijs en samenwerking met het SBO en SO. Ook

Een aantal leerlingen heeft in 2019 enige tijd thuisgezeten. Elke situatie is gemeld bij de coördinator thuiszitters van het SWV.

Geschillen en zorgplicht
Binnen AMOS is een geschillenregeling, waarbij ouders
maar ook teamleden een externe vertrouwenspersoon
kunnen benaderen wanneer zij niet met de school tot

Geschillen
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Thuiszitten is veelal het gevolg van een verschil van mening tussen school en ouder(s) over de (aard van de)
ondersteuningsbehoefte van een leerling en/of over de
wijze waarop de school daarin voorziet (handelingsdeel
van het OPP). Niet zelden zijn er rond een thuiszitter
meerdere (zorg) instanties betrokken (o.a. de afdeling
Leerplicht van de gemeente Amsterdam, JBRA en het
OKT). Scholen ervaren steeds vaker problemen in de samenwerking met en tussen die instanties waardoor een
oplossing voor het thuiszitten soms langer duurt dan
school nodig acht of waarin hervatting van schoolgang
zelfs wordt tegengewerkt.
In dit kader is het relevant om een in 2019 door de kinderombudsman gedane uitspraak te vermelden die is
gedaan na een klacht van AMOS. Het betrof een situatie
van een leerling die thuiszat zonder dat de school dit
nodig achtte. De afdeling Leerplicht van de gemeente
Amsterdam trad echter, ondanks meerdere verzoeken
daartoe vanuit de school en AMOS, niet of onvoldoende op. De ombudsman heeft de klacht van AMOS
gegrond geoordeeld.
Een ander formeel geschil betrof een door de ouders
van een thuiszittende leerling aanhangig gemaakte
kwestie bij de commissie passend onderwijs. Deze leerling zat thuis i.v.m. de veiligheid van de leerling en diens
medeleerlingen. School achtte zich blijvend handelingsverlegen en is tot de aanvraag voor een TLV overgegaan. De leerling is geschorst tot aan de datum van het
deskundigheidsadvies vanuit het SWV (in die zin voor
onbepaalde duur). De TLV is afgegeven (cluster 4). Ouders hebben zich op het standpunt gesteld dat de
schorsing onrechtmatig was, want voor een langere
duur dan wettelijk toegestaan. School heeft dit niet betwist. De commissie passend onderwijs heeft de ouders
in het gelijk gesteld. In haar oordeel heeft de commissie
zich niet uitgelaten over de beweegredenen van de
school om tot een schorsing voor onbepaalde tijd te komen. Deze kwestie wordt hier beschreven omdat dit
niet de enige situatie in 2019 was, en in de toekomst zal
zijn, waarin scholen problemen ervaren ten gevolge van
de afwezigheid van tijdelijke (schoolse) opvangmogelijkheden voor leerlingen.
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Overzicht
eindtoetsen
binnen AMOS
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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.
Door persoonlijke aandacht te geven en daar waar

AMOS Banenmarkt georganiseerd. Achter de scher-

mogelijk regelruimte te bieden, stimuleren en steunen
we al onze medewerkers om hun professionaliteit
continue up to date te houden. Daarnaast bieden we
ruimte aan ambitieuze medewerkers om hun ambities
binnen AMOS waar te maken en door te groeien. In
2019 zijn er op het gebied van personeel nieuwe

men hebben we ook hard gewerkt aan profilering en
aantrekkelijk werkgeverschap om sollicitanten de
keuze voor AMOS te laten maken. Door het aanbieden
van begeleiding, interne ontwikkelmogelijkheden en de
mogelijkheid om na schooltijd flexibel te werken, werken we aan aantrekkelijk werkgeverschap en werken

activiteiten opgestart gericht op het werven van nieuw,
kwalitatief goed, personeel en de doorontwikkeling van
het eigen personeel.

we aan het behoud van personeel, waardoor er minder
vacatures ontstaan om in te vullen.

Instroom

Zij-instromers
In 2019 is in samenwerking met het Schoolbureau in

Er zijn gedurende 2019 zo’n 170 nieuwe (tijdelijke) medewerkers in dienst getreden, zowel bevoegde leerkrachten als zij-instromers en onderwijsondersteunend
personeel. Het betreft grotendeels medewerkers die
rechtstreeks op vacatures hebben gereageerd of via de
Banenmarkt in contact zijn gekomen met de AMOS

november opnieuw een crash course binnen AMOS
verzorgd. Daarnaast hebben er gedurende het jaar 11
potentiële zij-instromers een werkervaringstraject op
één van onze scholen gelopen. Gedurende het jaar zijn
er 21 nieuwe zij-instromers in dienst gekomen, waarmee het totaal op 42 zij-instromers komt.

scholen, maar ook medewerkers die zijn overgenomen
van uitzendbureaus. Ondanks de grote krapte op de
markt, is het onze directeuren daardoor toch gelukt om
na de zomervakantie alle groepen bezet te hebben.

Speeddates met stagiaires
Op woensdag 29 mei jl. hebben we op de iPabo speeddates gehouden met studenten voor een stageplek bij

Werving en Selectie

AMOS. We hebben op dat moment 15 studenten gesproken en uiteindelijk 18 studenten een LIO periode kun-

Naast de reguliere wervingsacties via de AMOS website
en andere wervingskanalen zijn we ook in 2019 actief

nen bieden. Met de studenten waarvoor wij geen geschikte stageplek beschikbaar hebben, wordt actief

"Na intensieve scholingstrajecten in samenwerking met het
Schoolbureau zijn er nu 42 zij-instromers aangenomen."
geweest op social media en hebben we de jaarlijkse

contact onderhouden wat betreft baanmogelijkheden
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bij AMOS. Vanuit 29 opleidingsscholen werden in totaal
168 stageplekken geboden.

Doorstroom
Om het eigen personeel kansen te bieden en daarmee
tevens het potentieel binnen AMOS in te zetten als
(toekomstige) oplossing voor het lerarentekort, volgden er gedurende 2019 9 leraarondersteuners en 4 onderwijsassistenten de opleiding aan de PABO.
Ook worden mogelijkheden om door te groeien naar of
in managementfuncties gefaciliteerd. Dat heeft in 2019
geresulteerd in de doorstroom van 2 van onze medewerkers naar de functie teamleider, 3 medewerkers

Banenmarkt
In 2019 is de Banenmarkt voor de 5e keer georganiseerd. Het bood iedereen een laagdrempelige gelegenheid om eens in gesprek te gaan met (andere) schooldirecteuren binnen AMOS. De Banenmarkt richt zich op
het eigen personeel, maar ook op geïnteresseerden van
buiten AMOS die zich oriënteren op een mogelijke
overstap naar AMOS, een overstap naar het primair onderwijs of op de diverse andere (doorgroei)mogelijkheden binnen AMOS.

naar de functie van locatieleider, 1 benoeming tot
meerschools directeur en één tot lid directie binnen
een tweehoofdige directie.
In 2019 is de interne kweekvijver voor Intern Begeleiders verder vormgegeven. De kweekvijver biedt gemotiveerd personeel perspectief op een volgende stap bij
AMOS en bindt hen op deze manier voor een langere
periode. Inmiddels hebben 6 collega's de overstap gemaakt van leerkracht naar het werken als IB'er op een
AMOS school. Er participeren nog 7 leerkrachten in de
kweekvijver die 'potentials' zijn voor een toekomstige
IB functie.
Daarnaast zijn we ook gestart met het opzetten van een
interne kweekvijver voor managementtrainees, welke
verder vorm gaat krijgen en van start zal gaan in 2020.
Het traineeship biedt medewerkers die de schoolleidersopleiding (willen gaan) volgen de mogelijkheid om
intern stage te gaan lopen en masterclasses te gaan volgen om zo door te groeien naar een managementfunctie.
Binnen AMOS hebben wij veel hoog gekwalificeerde
medewerkers met een bepaalde expertise. Te denken
valt aan taalspecialisten, rekenspecialisten, maar ook
begeleiders van leerkrachten en zij-instromers. Om
deze medewerkers naast hun dagelijkse werkzaamheden een andere uitdaging binnen AMOS te bieden, is
eind 2019 een start gemaakt met het opzetten van een
expertiseschil. In 2020 zal deze in pilotvorm van start
gaan.

Opleiden in school
Wij voelen ons al bestuur mede verantwoordelijk voor
het opleiden van (aanstaande) leraren en willen 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. We hebben gewerkt aan een inwerkbeleid ‘van student tot
starter’ binnen AMOS. Dit goede start traject bestaat
uit: een bijeenkomst die ingaat op de start van een
schooljaar, een tweetal individuele bezoeken (maatwerk) en een aantal intervisiemomenten. We blijven
monitoren hoe onze begeleiding vormgegeven wordt
en betrekken regelmatig studenten bij evaluatie momenten.

Uitstroom
Net als in de gehele sector, heeft AMOS te maken gehad met groot personeelsverloop. De redenen zijn
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doorgaans gelegen in de acceptatie van een baan dichterbij huis, maar ook in arbeidsongeschiktheid en het

bij een schadelastverzekeraar. HRM voert elk kwartaal
overleg met de verzekeraar om instroom zo mogelijk te

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In 2019
zijn er zo’n 112 (tijdelijke) medewerkers uit dienst gegaan.

voorkomen. In 2019 heeft nog geen instroom IVA of
WGA voor eigen kosten plaatsgevonden.
Daarnaast is AMOS net als alle andere schoolbesturen
bij wet verplicht eigenrisicodrager voor de WW en bovenwettelijke uitkering, wat weer verplicht is herverze-

Ziekteverzuim
De cijfers
Het voortschrijdend gemiddeld ziekteverzuim (percentage over het voorafgaande refertejaar):eind december
2018 5,6% en eind 2019 5,3%. Een daling van 0,3%. Na
de stevige daling in 2018 is het lage verzuimpercentage
met deze lichte daling verder bestendigd. De meldfre-

kerd bij het Participatiefonds. Ontslag kan daarom tot
financiële verplichtingen leiden wanneer dat fonds besluit de uitkering niet te vergoeden. Het beleid is er
daarom op gericht altijd binnen het reglement van het
Participatiefonds te handelen.

quentie is een goede indicator voor mogelijk langer verzuim in de toekomst. De gemiddelde meldfrequentie
was eind december 2018 0,72 en eind 2019 0,75. Met
een stijging van niet meer dan 0,03% kunnen we spreken van een stabiel beeld.

Dit betekent ook dat vacatures die ontstaan eerst aangeboden worden aan eigen wachtgelders: personeelsleden die in het verleden uit dienst moesten gaan, bijvoorbeeld door krimp van het personeelsbestand, en
sindsdien een WW-uitkering ontvangen.

Eigen risicodragerschap
AMOS is eigenrisicodrager voor ziektewet en WIA. Dat
wil zeggen dat alle medewerkers die ziek uit dienst gaan
en voorheen aanspraak konden maken op een uitkering
van het UWV nu moeten worden doorbetaald door

Samenwerking bedrijfsarts
De bedrijfsarts houdt één keer per week een ochtend
consulten op locatie. Hierdoor is een optimale samen-
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AMOS. In 2019 werd voor vijf oud-medewerkers het
loon doorbetaald. Drie van hen zijn in 2019 ziek uit
dienst gegaan.
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werking met de HRM-adviseurs en verzuimcoördinator
mogelijk. Gemiddeld worden er elke week 7 á 8 medewerkers opgeroepen voor een consult, wat neerkomt
op ongeveer 350 consulten per jaar.

Voor alle medewerkers die ziek werden vanaf 1 januari
2018 geldt dat zij bij instroom IVA of WGA voor het eigen risico van Amos komen. Dit risico is onder gebracht
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Vier keer per jaar vindt het kwartaaloverleg plaats
waarin zowel organisatorische als beleidsmatige aan-

De genoemde HR-visie gaat uit van het binden en
boeien van mensen, niet alleen door het bieden van in-

pak wordt doorgenomen. Er wordt tevens ingespeeld
op de actualiteit, denk bv aan een optredende epidemie of wijziging van wat en regelgeving.
Eveneens vier keer per jaar wordt een open spreekuur
gehouden waarbij laagdrempelig, kort en intensief
overleg kan plaatsvinden over lopende dossiers. De ver-

terne ontwikkelpaden maar ook door de ambitie (mede
vanuit de Koers) om de beste onderwijswerkgever van
Amsterdam te zijn. Dit doen we bij AMOS onder meer
door opleidingsbudgetten, een jaarlijkse extra uitkering
aan alle teamleden en een eigen reiskostenregeling die
meer vergoedt dan de cao. Periodiek worden deze re-

zuimcoördinator coördineert het geheel en adviseert
gevraagd en ongevraagd over de voortgang van de dossiers.

gelingen op hun waarde getoetst middels een personeelsenquête. Deze enquêtes worden ook gebruikt om
interesse voor nieuw beleid (zoals voor leaseauto’s) te
bepalen. In 2019 is zo bijvoorbeeld een enquête gehouden over de vraag of de AMOS-eigen jaarlijkse uitkering
(in 2017 en 2018 was dit 250 euro netto, in 2019 kon

Strategisch personeelsbeleid
Om goed onderwijs te geven is een kwalitatief personeelsbestand nodig. In een krappe arbeidsmarkt is het
verre van makkelijk om dat personeelsbestand op peil
te houden. Jaarlijks wordt bij de begroting 1 tot 5 jaar
vooruitgekeken hoe de ontwikkeling van de formatie is
en welke vraag er de komende jaren aan nieuwe werknemers ontstaat, zowel vanuit uitstroom als leerling-

dit tussen 150 en 400 euro netto liggen) wel of niet gedifferentieerd moest blijven. Op deze wijze worden alle
circa 765 personeelsleden betrokken bij de beleidsvorming en evalueren we beleid voortdurend.

ontwikkeling. Hiermee ontstaat zicht op de gewenste
instroom. Jaarlijks wordt daarnaast een uitstroomanalyse opgesteld om te kijken wat het profiel is van de
mensen die onze organisatie verlaten: hoe oud zijn ze,
met welke reden gingen ze weg en hoeveel dienstjaren
hadden ze gemiddeld? Dit geeft een bepaalde voorspellende waarde of een school in een bepaalde context extra instroom nodig zal hebben. De eerdergenoemde banenmarkt is een instrument om teamleden die een
nieuwe uitdaging willen te faciliteren en zo te voorkomen dat ze uitstromen.
Vanuit de HR-visie van AMOS zijn er drie belangrijke
bronnen voor het vervullen van vacatures: zij-instroom
en stages voor vacatures als leerkracht en interne doorgroei voor vacatures als directielid of intern begeleider.
Om deze interne doorgroei beter begeleid en meer programmatisch aan te pakken, zijn er traineeships ontwikkeld voor intern begeleider en directielid. Voor de instroom als leerkracht zijn de scholen bepalend: door
het aanbieden van zij-instroomplaatsen en stages maar
ook door het structureel werven van nieuwe collega’s
via advertenties werken zij aan het behalen van de benodigde instroom.
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Huisvesting & ICT
Als AMOS vinden wij dat onze gebouwen bij moeten dragen aan het werkcomfort van
medewerkers en de leerbeleving van onze scholieren. De werkomgeving moet voelen
als een fijne thuishaven die bijdraagt aan een open cultuur.
Het totaal aantal leerlingen is in verhouding tot het vorige jaar licht gedaald. De potentiele groeischolen stabiliseren in aantal leerlingen. Naast de vergrijzing in bepaalde wijken, zien we effecten van een vastzittende
woningmarkt.

Een ministeriële wetswijziging in de procedure om te
komen tot stichting van nieuwe scholen zal in 2020 van
kracht worden en voor zover nu bekend gelden voor
het Plan van Scholen 2022-2024. Daarbij wordt niet
meer uitgegaan en gewerkt met een berekening van de

De Gemeente heeft een wettelijke taak, namelijk: de
verantwoordelijk voor een “adequate huisvesting“ van

veronderstelde belangstelling voor een richting bij het
besluit om een school voor bekostiging in aanmerking
te laten komen. In plaats daarvan wordt de daadwerkelijke belangstelling gemeten onder ouders, op basis van
de concrete invulling van de vrijheid van richting en in-

scholen in het Primair Onderwijs. De Gemeente heeft
in haar centrale rol in 2019 opnieuw de gebiedssessies
gebruikt om met alle betrokken schoolbesturen te komen tot een integrale aanpak van evenwichtige spreiding en nieuwe duurzame huisvesting van scholen. De
plannen vanuit de vorige sessies zijn geëvalueerd en bij-

richting door een nieuwe school. Naast deze kwantitatieve maatstaf stelt de regering voor om het oordeel
over de aanvraag van een nieuwe school te baseren op
de te verwachten onderwijskwaliteit. Het begrip ‘richting’ zal daardoor geen betekenis meer hebben bij het
stichten van een basisschool.

gesteld. In de nieuwe uitbreidingsgebieden van de Gemeente zullen nieuwe scholen niet meer worden ge-

Vanuit het gezamenlijk overleg met de schoolbesturen

bouwd op een zelfstandige kavel. De nieuwe scholen
zullen onderdeel uitmaken van een stedenbouwkundige massa met multifunctionele gebruiksfuncties. De

in de Gebiedsessies zijn voor AMOS een aantal scholen
in aanmerking gebracht voor vervangende nieuwbouw,
revitalisatie. De uitrol van de nieuwe scholen laat op

realisatie van de nieuwe wijken is door de Gemeente in

zich wachten door stagnatie in planontwikkeling.

handen gegeven van projectontwikkelaars. Ondanks
weerstand vanuit het onderwijsveld zijn andere opties
niet mogelijk vanwege de schaarse grond, de hoge kosten en de woningbouw opgave van de Gemeente. Los
van de inbreuk op de vrijheid van inrichting, betekent

Prognoses
Uit de leerlingenprognoses, die Bureau Organisatie en
Statistiek van de gemeente Amsterdam in opdracht van
de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Onderwijs

Huisvestingsbeleid

deze wijze een andere benadering van beheer, beheersbaarheid en voorzieningenniveau.
Plan van Scholen

Jeugd en Zorg heeft gemaakt, valt op te maken dat er
nog altijd sprake zal zijn van een lichte groei in het totale aantal leerlingen in het Amsterdamse primair onderwijs. De groei van het aantal leerlingen is vooral
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voorzien in de uitbreidingsgebieden. In een aantal van
deze gebieden kan door middel van verplaatsing of uit-

ook beschikbaar komen buiten de reguliere schooltijden. Ook in 2019 heeft AMOS in dit kader een aantal

breiding van bestaande instituten ook AMOS profiteren.

schoolpleinen kunnen laten profiteren van deze regeling.

Onderhoudsplan

Zonnepanelen Nieuw West
In 2019 is het project zonnepanelen Nieuw West feestelijk opgeleverd. In dit project hebben vijf AMOS scho-

Vanwege een update van het onderhoudsplan is het
jaarplan voor 2019 voor slechts 45% uitgevoerd, waarbij het uitgestelde onderhoud uit 2018 ook direct is
meegenomen. In het kader van voorgenomen herschikking en nieuwbouw is er uiterst terughouden omgegaan met het planmatig onderhoud. In die zin zijn grote
onderhoudsingrepen van gebouwen die in aanmerking
komen voor algehele renovatie, revitalisatie en nieuw-

len geparticipeerd en met behulp van overheidssubsidie voorzien van zonnepanelen. Ondertussen zijn er
voorbereidende overleggen gevoerd om met eenzelfde
samenwerking ook de gebouwen in andere stadsdelen
van zonnepanelen te voorzien.

bouw niet uitgevoerd. Naast het onderhoudsplan is er
een aanzienlijke inzet nodig geweest voor de scholen
die gehuisvest zijn in multifunctionele gebouwen waarvoor het eigendom en beheer bij de Gemeente ligt. De
complexiteit van multifunctionele gebouwen door de
diverse gebruikers zorgen vaak voor een belemmering

Ichthusschool
Vanwege de groei van het aantal leerlingen zijn inpandig voorzieningen getroffen om een extra groep te kunnen huisvesten en de groei van het aantal leerlingen
adequaat te kunnen huisvesten.

van een goede voortgang van het onderwijs in gebruik
en functionaliteit.

Immanuelschool
In 2019 is de nieuwbouw van de Immanuel technisch
opgeleverd. De opzet van het schoolgebouw is energieneutraal. De techniek om te komen tot ‘nul op de meter’ is uiterst complex en zal nog enige tijd nodig heb-

Huisvestingsprojecten
AMOS streeft naar een gebouwenbestand dat voldoet
aan de eisen van deze tijd. Een gebouw zal niet alleen
onderscheidend moeten zijn in ruimtelijke verschijning,
maar ook in duurzaamheid. Een adequate huisvesting
betekent onder meer dat een gebouw goed is te onderhouden en te exploiteren binnen de rijksbekostiging. In
2019 zijn projecten in dit kader opgeleverd en zijn ver-

ben om goed in te regelen. De verwachting is dat in
2020 het gebouw optimaal kan functioneren.

dere voorbereidingen getroffen voor verbeteringen,
uitbreiding en/of vervangende nieuwbouw van een
aantal scholen.

bouw gesloopt (inclusief een grote asbestsanering) en
is het terrein gesaneerd en bouwrijp gemaakt. De verwachting is dat de nieuwbouw in het najaar van 2020

Pro Regeschool, locatie Noorderhof
In 2019 is gestart met de nieuwbouw met een feestelijke eerste paal. Voor de start is het oude schoolge-

wordt opgeleverd.
Gezonde Scholen
In het stedelijk project Gezonde Scholen, waarbij verbeteringen plaatsvinden voor schoolgebouwen met
een slecht binnenklimaat, zijn twee AMOS scholen in
2019 voorzien van de nodige voorzieningen in het kader
van deze regeling.
Openbare schoolpleinen

Het Talent
De nieuwbouw van de school is in 2019 feestelijk geopend in het bijzijn van Burgemeester Femke Halsema.

De Gemeente heeft in 2019 nogmaals een extra subsidie in vooruitzicht gesteld voor het upgraden van
schoolpleinen, onder de voorwaarden dat deze pleinen
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omgeving Miloo van Skool. Hiermee werd de samenwerking met Skool weer voor een aantal jaar verlengd.
Door het intensiever gaan werken in de cloud is ook een
virtual private network voor heel AMOS ingericht. In
2018 werd hiermee gestart en in 2019 kon dit netwerk
uitgerold worden. Hiermee hebben alle scholen verbinding via een door VodafoneZiggo beheerd netwerk dat
onder meer beveiligd is tegen bijvoorbeeld DDoS aanvallen. Na de oplevering van dit netwerk is vervolgens
ingezet op de uitrol van een centraal wifi-netwerk over
alle scholen.
Periodiek is er binnen AMOS het zogenaamde ICTO: het
overleg van alle ICT’ers van de scholen. Nu de infrastructuur steeds meer centraal beheerd wordt en niet
meer per school geregeld is (alle scholen hebben verbinding via het VPN, werken in de cloud, hebben dezelfde devices voor de medewerkers en dezelfde leerlingomgeving), is er minder noodzaak om over de tech-

Gelijktijdig is begonnen met voorbereidingen voor de
vervangende nieuwbouw van de losstaande gymzaal
van de school. Het bouwheerschap van deze nieuwbouw ligt in handen van de Gemeente. Dit is op deze
wijze afgesproken vanwege het feit dat de Gemeente
een ruimere gymnastiekaccommodatie wil bouwen dan
een genormeerde basisschool gymnastiekaccommodatie.

nische kant van de ICT afstemming te zoeken. Het onderwijsinhoudelijk afstemmen en uitwisselen over ICT
en de toepassing ervan in de klas neemt elk jaar echter
verder toe. In 2019 is dan ook gekeken naar het omturnen van het huidige ICT-overleg naar een inhoudsgedreven overleg. Hier zal in 2020 opvolging aan gegeven
worden.

ICT
In het najaar van 2018 zijn voor alle medewerkers van
AMOS persoonlijke devices verstrekt, de Surface Pro
van Microsoft. Deze hebben in alle scholen de vaste
computers voor medewerkers vervangen. De gedachte
achter deze uitrol was ingegeven vanuit de HR-visie:
medewerkers flexibel maken in waar zij hun werk uit
willen voeren, om regelvrijheid en autonomie in het
werk (buiten de contacturen om) te vergroten. Deze
uitrol werd opgevolgd door een migratie naar Office
365 in voorjaar 2019. Met deze migratie werkt AMOS
nu volledig in de cloud (voornamelijk via Teams) en zijn
de Surface-devices nog beter bruikbaar. Voor de werkomgeving van de leerlingen werd overgestapt van de
oude Windows 7-oplossing Skool Control naar de online
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Financieel
Het jaar 2019 wordt financieel afgesloten met een solide maar relatief
beperkt resultaat, dat zorgt dat de vermogenspositie blijft voldoen aan
de verschillende normen.
450 duizend euro totaal, bestaande uit hogere inkom-

Exploitatie en analyse
Het onderstaande schema laat het resultaat van AMOS
over boekjaar 2019 zien ten opzichte van de begroting:
Bedragen
euro

x

1.000

Realisatie

Begroting

Verschil

Baten
Rijksbijdragen
Ov. overheidsbijdr.
Overige baten

49.271
5.123
1.265

46.025
4.106
766

3.246
1.017
499

Totaal baten

55.659

50.897

4.762

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Ov. instellingslasten

43.925
1.192
4.733
5.570

40.777
1.281
4.148
4.520

-3.148
89
-585
-1.051

Totaal lasten

55.420

50.726

-4.695

Saldo baten en lasten
Saldo financieel

238
131

171
35

67
96

Nettoresultaat

369

206

163

sten medegebruik dan begroot, een lage inschatting
van ouderbijdragen en een eindafrekening van subsidies in voorgaande jaren. Onderstaand wordt de resultaatsafwijking uitgesplitst:
(B1) Rijksbijdragen
1 Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs
2 Hogere baten vanuit samenwerkingsverband passend onderwijs
3 Bijstelling PAB
4 Meevaller op materiële instandhouding door NOAT leerlingen en groei
5 Diversen, niet verder gespecificeerd

750.429
818.138
297.124
172.626
1.207.616
3.245.933

Het resultaat over 2019 is ruim 369 duizend euro hoger
dan begroot. De grootste afwijkingen werden veroorzaakt door de bijstelling van de lumpsum die vervolgens
vertaald werd in hogere loonkosten. Hieruit ontstond
dus geen directe meevaller. Hetzelfde gold voor de gemeentelijke subsidies, die door hogere kosten hoger
verantwoord werden. Het resultaat werd wel positief
beïnvloed door een meevaller op de overige baten van

(B2) Overige overheidsbijdragen
1 Stijging van de VLOA subsidies
2 Klokuurvergoeding niet begroot

842.550
174.052
1.016.602

(B3) Overige baten
1 Medegebruik en verhuur, defensief
begroot
2 Niet begrote ouderbijdragen
3 Ontvangen inkomsten medegebruik
voorgaande jaren
4 Eindafrekening gemeentelijke subsidies voorgaande jaren
5 Diversen, niet verder gespecificeerd

150.047
125.648
48.314
106.018
69.278
499.305

(L1) Personele lasten
1 Hogere lasten nascholing houden
verband met extra gemeentelijke
subsidies

-352.880
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2
4
5
6

Hogere overige personele lasten
door eenmalige uitkering
Hogere inhuur uitzendkrachten
(deels ziektevervanging) dan begroot
Hogere inhuur externen dan begroot
Diversen, niet verder gespecificeerd

-1.174.838
-1.189.072
-437.550
6.234

Vorderingen
Liquide middelen

3.258
13.529

2.899
11.249

1.804
11.870

Totaal vlot. activa

16.788

14.147

13.674

Totaal activa

28.139

25.344

23.320

PASSIVA
x 1.000 euro

2019

2018

2017

-3.148.105
(L2) Afschrijvingen:
1 Minder investeringen gerealiseerd
dan gepland
2 Afboeking Vlinderboom
3 Diversen, niet verder gespecificeerd

155.062
-50.429
-15.243
89.390

(L3) Huisvestingslasten:
1 Hogere uitgaven aan onderhoud
2 Beveiliging en alarmopvolging
3 Hogere dotatie voorziening onderhoud
4 Diversen, niet verder gespecificeerd

-339.490
-63.006
-182.000
-903
-585.399

(L4) Overige instellingslasten:
1 Hogere lasten dan begroot voor passend onderwijs
2 Meer abonnementen, contributies
en lidmaatschappen
3 Leermaterialen
4 Werving en selectie
5 Hoger uitgaven aan telefoon en internet
6 Externe advisering
7 Hogere kosten voor onderhoud inventaris en apparatuur
8 Eindafrekeningen gemeentelijke subsidies
9 Afboeking dubieuze debiteuren
10 Diversen, niet verder gespecificeerd

-208.655
-74.123
-61.391
-128.165
-130.406
-96.211

Algemene reserve
Bestemmingsres.
Overig (privaat)

9.477
460
85

9.108
460
85

9.058
460
85

Eigen vermogen

10.022

9.653

9.603

Voorzieningen
Langl. schulden
Kortl. schulden

6.266
194
11.657

5.438
0
10.252

5.266
0
8.451

Totaal passiva

28.139

25.344

23.320

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere
beoordeling worden gegeven van de financiële positie:
Kengetal
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Weerstandsverm.
Kap. factor

2019

2018

2017

1,44

1,34

1,53

0,36
0,7%
18,0%
49,7%

0,38
0,1%
18,1%
47,5%

0,43
1,3%
18,6%
43,0%

-23.656
-136.703
-123.689
-67.657
-1.050.655

De vermogenspositie van AMOS is voldoende, zoals het
kengetal weerstandsvermogen laat zien. Dit voldoet
aan de eigen norm van 18% op basis van het AMOS-eigen risicoprofiel zoals opgesteld in 2017 en ge-updatet
in 2019. De daling in dit kengetal sinds 2017 is het ge-

Balanspositie en kengetallen

volg van een gestegen omzet als gevolg van alle loon-

De balanspositie ontwikkelde zich over de voorgaande
jaren als volgt:
ACTIVA
2019
2018
2017
x 1.000 euro

maatregelen om het primair onderwijs meer in lijn met
de andere sectoren te brengen qua salarisniveau. De
waarde van de solvabiliteit is in de afgelopen jaren fors
gezakt terwijl het eigen vermogen door het positieve
resultaat iets toenam. Dit is het gevolg van een vertekend hoge post aan kortlopende schulden door bevoor-

Mat. vaste activa
Fin. vaste activa

5.964
5.388

5.229
5.968

4.188
5.458

schotting van gemeentelijke subsidies.
Totaal vaste activa

11.352

11.196

9.646

Investerings- en financieringsbeleid
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Over 2019 werd er voor 1,6 miljoen euro geïnvesteerd
bij een afschrijvingslast van 1,2 miljoen euro. Dit past
bij een trend die sinds 2017 te zien is dat AMOS na jaren
van het afbouwen van activa weer aan het investeren
is. Het meerendeel van deze investeringen viel in de categorie inventaris en apparatuur. Dit betroffen bijvoorbeeld digiborden alsmede een aantal nieuwe inrichtingen van scholen (IKC Het Talent, de Immanuel). Het fi-

dat er voor de school door het Ministerie beschikbaar werd gesteld;
-

-

nancieringsbeleid is erop gericht geen gebruik te hoeven maken van externe kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd.

Treasury verslag
In 2019 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden 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

-

Directies hebben de opdracht gekregen met
het team te overleggen over de besteding
hiervan en de maatregelen op een format 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 maatregelen bij
zaten die ook op andere scholen bedacht waren (om zo mogelijk inkoopvoordeel te realiseren), te controleren of de calculatie van de
school klopte en om te toetsen of de besteding
binnen de richtlijnen voor het jaarverslag viel;
Vervolgens was het aan de directie om te implementeren.

In totaal was er een bedrag toegekend van 1,14 miljoen
euro over schooljaar 2018/19. Dit gaat om 474 duizend
euro in boekjaar 2018.

deels niet herbelegd wegens gebrek aan goede investeringskansen met voldoende rendement. Er hebben zich
in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur

Bestedingscategorie

Overig

107.850

gelet op de creditrating van de betreffende bank, conform de genoemde ministeriële regeling, met het oog
op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed
beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is
door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin
afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt

Totaal

1.343.980

omgegaan met de regeling beleggen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.

Werkdrukgelden
Ook in 2019 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 medezeggenschapsraad (P-MR). Binnen AMOS is het proces om
te komen tot een bestedingsplan gelijk geweest aan dat
in 2018:
- Alle scholen hebben een overzicht vanuit het
bestuurskantoor ontvangen met het bedrag

Besteed bedrag

Personeel

1.204.130

Materieel

32.000

Professionalisering

0

Het gros van de maatregelen die door teams werden
gekozen vielen in de categorie personele inzet en hadden betrekking op het splitsen van een groep, extra inzet van vakleerkrachten (zoals voor beeldende vorming) of ondersteuners (zoals een managementassistente voor het regelen van uitjes en vieringen). Ook
werd er relatief veel budget besteed aan de opvang van
pauzes door externe partijen.
In 2019 is de besteding ook geëvalueerd, om teams een
handreiking te bieden wat bij andere teams wel of niet
had gewerkt. Alle medewerkers hebben, per genomen
maatregel in het eigen team, aan kunnen geven in hoeverre zij deze een merkbaar effect vonden geven. Circa
450 van de 765 medewerkers hebben deze evaluatie ingevuld. Hieruit kwam het volgende beeld qua relatief
beleefde effectiviteit in de bestrijding van werkdruk:
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Categorie

Gemiddelde
score

Opleiding
Splitsen groep
Onderwijsondersteuning
Vakleerkracht
Administratieve ondersteuning
Expertise / specialisatie

-13%
-23%
21%
60%
55%
34%

Ambulante tijd
Opvangen pauzes
ICT en facilitair

7%
53%
0%

Zoals uit bovenstaande duidelijk wordt ervaren teamleden het meeste werkdrukvermindering van de inzet
van vakleerkrachten, extra administratieve ondersteuning en de opvang van pauzes. Het in 2018 en 2019 vaak
gekozen splitsen van groepen bleek gemiddeld genomen het budget dat ermee gemoeid was niet waard.

Allocatie
Als bestuur ontvangt AMOS centraal alle gelden die
door het Ministerie per zogenaamd brinnummer aan de
scholen worden toegekend, voornamelijk op basis van
leerlingaantal. Deze gelden worden doorgezet naar de
scholen conform de berekening van het Ministerie,

maar ontvangen de scholen het budget dat voor elke
school door het Ministerie wordt berekend.
De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de nieuwe
regeling beter aansluit bij de schoolcontext. Waar de
oude regeling bijvoorbeeld voor de bekostiging impulsgebieden alleen naar de postcode van de school keek
en niet naar de wijk waaruit de leerlingen afkomstig waren (waardoor er een scheefheid kon ontstaan in de bekostiging van de onderwijsachterstanden), zien we dat
de nieuwe regeling uitkomsten geeft die overeenkomen met de leerlingen die de school bezoeken en het
profiel van de school. Omdat de nieuwe regeling rechtvaardiger aanvoelt voor veel scholen is er bestuurlijk
besloten dan ook geen eigen verdeling toe te passen.
De meeste scholen benutten de middelen voor het verkleinen van de groepsgrootte: waar er ultimo 2019 gemiddeld 16,4 leerlingen per fte onderwijzend personeel
waren binnen AMOS, bedroeg dit cijfer voor de drie
scholen met de meeste onderwijsachterstandsgelden
circa 14. Op de drie scholen met de minste onderwijsachterstandsgelden was dit cijfer dan weer 18 op 1 fte.

waarbij er een bepaald percentage (circa 3,6%) ingehouden wordt voor overhead en ondersteuning en een
percentage (circa 6,8%) voor centraal gecoördineerde
kosten, met name meerjaren onderhoud. Als bestuur
hanteert AMOS dus geen eigen verdeling van middelen
per school maar volgt de berekeningen van het Ministerie. Dit geldt voor reguliere budgetten maar ook voor
onderwijsachterstanden. De verdeling wordt jaarlijks
voor aanvang van de begrotingsrondes opgenomen in
de zogenaamde kaderbrief, die besluitvormend besproken wordt met de directies.
Onderwijsachterstanden
Na de zomer van 2019 is de nieuwe regeling voor de
middelen onderwijsachterstanden in werking getreden. Voor AMOS betekent dit op termijn (na het aflopen van de compensatietermijn voor herverdeeleffecten) een stijging van deze gelden van 4,4 miljoen euro
per jaar naar jaarlijks 4,8 miljoen euro (ceteris paribus).
Zoals in het voorgaande al aangegeven wordt er ook
voor deze middelen geen eigen verdeling gehanteerd
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Communicatie
In het huidige tijdsgewricht is het van belang dat scholen individueel en het bestuur als
overkoepelende organisatie in het algemeen zich continu presenteren aan hun
belanghebbenden en doelgroepen.
Als AMOS hebben we een groot aantal kwalitatief
sterke scholen, maar in het onderwijsveld van vandaag
de dag is kwaliteit alléén niet voldoende, deze moet
ook duidelijk geëtaleerd en voor het voetlicht worden

vastleggen en toezien op consistent en coherent gebruik van de huisstijl in woord, beeld(merk) en geschrift
in alle uitingen, middelen en media zowel van de eigen
organisatie breed als van de individuele scholen. In het

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 2019 hebben we weer
geïnvesteerd in de beeldvorming op en rondom onze
scholen. Tegelijkertijd is onder druk van de krappe

laatste geval door hantering van een bekrachtigd merkenbeleid. Het HRM-beleid werd ondersteund met advies om de ingezette actieve marktbenadering kracht
bij te zetten en de herkenning van de organisatie als
aantrekkelijke werkgever te realiseren.

arbeidsmarkt de interne focus van marketing en
communicatie van toenemend belang: aanwezig en
zichtbaar zijn als werkgever en voldoende
onderscheidend het werkgeverschap vormgeven.
Bij onze kernwaarden past een open en transparante

Websites AMOS scholen
In 2019 zijn er weer nieuwe websites gerealiseerd voor
een aantal scholen maar ook voor AMOS unIQ en de
AMOS leerlingenraad. De schoolwebsites zijn naar een
geheel eigen en eigentijdse uitstraling gebracht, daarbij

manier van communiceren. Onze leerlingen hebben
een duidelijke stem via de AMOS leerlingenraad,
waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn. Met ouders
en medewerkers willen wij met regelmaat in gesprek

voorzien van een nieuw of herzien logo dat ontworpen
is binnen eenzelfde stijl (‘de AMOS design language’),
zodat alle scholen onderscheidend maar toch ook als
collectief herkenbaar zijn. De afronding van het maken

zijn. Dat doen we via de formele overlegvormen (de
Medezeggenschapsraden en de Gemeenschappelijke

van nieuwe schoolwebsites zal plaatsvinden in 2020.

Medezeggenschapsraad). Maar ook informeel bestaat
er voor ouders volop gelegenheid om met medewerkers in levende lijve dan wel digitaal te spreken. Want
wij willen op de hoogte blijven van wat er leeft en wij
willen de vinger aan de pols houden over de vraag hoe
tevreden ouders en medewerkers zijn.

Marketinganalyse
De groei van de “sterke merken” en krimp van de kleine
scholen heeft de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat
marketing een noodzakelijk instrument is in het Amsterdamse onderwijsveld. Binnen AMOS is en wordt
hier dan ook meer en meer op ingezet. In 2019 is er een

De activiteiten van communicatie omvat corporate
communicatie, positionering en (merk)strategie Het

vervolg gegeven aan een stadsbrede marketinganalyse
die onze scholen moet helpen om hun communicatie
niet alleen beter aan te laten sluiten bij de behoefte van
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de ouders op school maar ook bij de ouders in de wijk
voor wie het profiel van de school interessant is. Eind

Met een mooi eindejaarsgeschenk in de vorm van een

2019 is er op basis van dit onderzoek een handreiking
opgeleverd hoe schooldirecties ouderbetrokkenheid
beter vorm kunnen geven, de zogenaamde stijlgids.

AMOS tablethoes gevuld met een geschenkbon hebben
we onze waardering voor alle medewerkers kunnen laten blijken.

Feestelijke (her)openingen van scholen
Vanuit Communicatie is er een bijdrage geleverd aan de
feestelijke (her)openingen van een aantal scholen. Dit
was onder andere voor de opening van de nieuwe
school van Het Talent, de verbouwing en heropening
van De Catamaran Landlust en voor de nieuwe uitstraling van Onze Amsterdamse School.

In juni is voor alle 750 personeelsleden het AMOS zomerfeest georganiseerd. Een avond waar we met elkaar
hebben kunnen genieten van een BBQ en een drankje
in een zomerse omgeving. Op het eind van de avond
ging iedereen naar huis met een goedgevulde AMOS
goodiebag.

Nieuwe teamkamers voor alle scholen
In 2019 is er een begin gemaakt met de herinrichting
van alle teamkamers. Voor alle AMOS scholen geldt dat
zij een compleet nieuwe ingerichte teamkamer zullen
krijgen, allemaal in dezelfde stijl. De teamkamer moet
een gevoel van ontspanning en rust uitstralen. Doordat
alle teamkamers dezelfde uitstraling hebben zal het bij
een wisseling van school van een personeelslid het gevoel van thuiskomen geven.

Personeel
Dit jaar hebben we bij verschillende ‘feestelijke’ gelegenheden onze medewerkers in het zonnetje gezet. Zo
was er taart op alle scholen bij de afronding en presentatie van de jaarrekening maar natuurlijk ook op de Dag
van de Leraar.
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Continuïteit
De meerjarenbegroting van AMOS voor 2020 en volgende jaren toont een stabiel
beeld. Gecombineerd met de jaarresultaten over 2019 en de in de afgelopen jaren
opgebouwde balans bestaan er geen zorgen over continuïteit.
Ontwikkeling leerlingaantal

Ontwikkeling personele bezetting

Per 1 oktober 2019 bezochten 7.424 leerlingen een

Na de schoksgewijze ontwikkeling van de formatie in de

AMOS-school. Dit is 20 leerlingen minder dan het jaar
daarvoor, maar dat is een verwaarloosbare wijziging.
De komende jaren wordt een nagenoeg stabiel leerlingaantal verwacht. Dit is wel sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de uitrol van scholen in nieuwbouwgebieden. Dit laatste heeft in 2019

periode 2012 tot en met 2015, zit AMOS sinds 2016 in
een stabiel vaarwater als het op de ontwikkeling van
werkgelegenheid aankomt. We zien de afgelopen jaren
weer een groei in formatie door de benutting van werkdrukgelden op de scholen.

nagenoeg stil gestaan.

Categorie

2019

2020

2021

2022

Directie

31,9

33,4

33,4

33,4

473,6

387,9

383,1

382,2

2019

2020

2021

2022

O.P.

Onderbouw

3.576

3.661

3.786

3.797

O.O.P.

52,3

127,7

123,8

124,1

Bovenbouw

3.848

3.761

3.760

3.834

Totaal

557,9

548,9

540,3

539,6

Totaal

7.424

7.422

7.546

7.631

Overzicht meerjarenbegroting en –balans
De ontwikkeling is niet gelijkmatig verdeeld over de
stadsdelen. 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:

De meerjarenbegroting laat voor wat betreft de staat
van baten en lasten het volgende beeld zien:

vooral kleine scholen (tot en met 150 leerlingen) hebben het moeilijk en krompen de afgelopen jaren gemiddeld met 23% waar de grote scholen (vanaf 351 leer-

x 1.000 euro

lingen) met gemiddeld 8% groeiden. Gecombineerd
met verzuim en werkdrukbeleving die eenzelfde verdeling tussen klein en groot laten zien, zien we dat de opgave vooral bestaat om schooleenheden groter te maken.
Met de introductie van de nieuwe achterstandsscore
zien we dat de middelen voor onderwijsachterstanden

Exploitatie

2019

2020

2021

2022

Rijksbijdr.

49.271

47.587

47.069

47.810

Ov. overh.

5.123

4.826

4.677

4.667

Ov. baten

548

473

473

Tot. baten

1.265
55.659

52.961

52.218

52.950

Pers. lasten

43.925

42.482

41.844

42.541

Afschr.

1.192

1.331

1.330

1.231

Huisv.

4.733

4.177

4.164

4.164

Overig

5.570
55.421

4.909

4.849

4.849

52.900

52.187

52.785

Saldo fin.

131

-25

-25

-25

Resultaat

369

37

6

140

Tot. lasten

binnen AMOS toenemen. Door een overgangsregeling
wordt dit gefaseerd merkbaar, maar in totaal neemt
het budget tot 2022 bij gelijkblijvende leerlingaantallen
met 10% toe.
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De balanspositie wordt als volgt verwacht:
Balans

2019

2020

2021

2022

Solvabiliteit

0,36

0,39

0,39

0,39

Rentabiliteit

0,7%

0,1%

0,0%

0,3%

Weerst. vm.

18,0%

18,9%

19,2%

19,2%

Kap. factor

49,7%

47,6%

48,3%

47,9%

x 1.000 euro
Vaste activa

11.352

Vorderingen

3.258

Liquide mid.

13.529

Totaal activa

28.139 25.686 25.692 25.832

Algemene res.
Bestemmingsreserves

2.439

2.439

2.439

11.313 11.957 12.816

9.477

9.466

9.472

9.612

460

460

460

460

85

85

85

85

Overige
Voorzieningen

11.934 11.296 10.577

6.266

6.127

6.127

6.127

194

0

0

0

Ov. schulden

11.657

9.548

9.548

9.548

Totaal passiva

28.139 25.686 25.692 25.832

Langl. schulden

Voor de komende jaren is een licht positief resultaat
voorzien. De begroting is met de nodige voorzichtigheid
opgesteld c.q. conservatief ingestoken. In 2019 was onder invloed van de aanschaf van tablets voor elke medewerker en nieuwe digiborden een stijging van de activa zichtbaar. De komende jaren ebt dit effect weer
wat weg, maar de begroting bevat nog niet de gevolgen
van zonnepanelen op de scholen in andere stadsdelen
dan Nieuw West. 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 toegevoegde waarde
hebben, is er investeringsruimte genoeg. Deze filosofie
heeft ook voor een duidelijke stijging in liquide middelen gezorgd waardoor de investeringskracht van AMOS
zeer hoog te noemen is. Er zijn dan ook geen leaseconstructies nodig zoals in het onderwijs vandaag de dag
meer opkomen, met alle extra financieringskosten als
gevolg.
De kengetallen voor de komende periode op basis van
de jaarcijfers 2019 en de begroting 2020 zijn als volgt:
Kengetal
Liquiditeit

2019
1,44

2020
1,44

2021
1,51

Risico’s en risicobeheersing
De meerjarenbegroting bevat een aantal aannames die
mogelijk tot risico’s leiden. Zo is ervan uitgegaan 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 verantwoording 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. Er zal regelmatig dus dekking
gevonden moeten worden in andere budgetten door
bepaalde zaken niet uit te voeren. Er is een frictiebudget van 175 duizend euro waaruit kleinere vergoedingen bekostigd kunnen worden.

Toekomstige ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen
De werkdrukgelden zijn in 2019 verhoogd. Dit levert
mogelijk een verdere toename van personeel op maar
daarmee ook hogere risico’s wanneer deze gelden afgebouwd zouden worden. De effecten van de krapte op
de arbeidsmarkt zorgen 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
zonder gewogen gemiddelde leeftijd is voor AMOS een
positieve gezien de lage leeftijd binnen de groep, maar
geeft naar de toekomst wel nieuwe uitdagingen mocht
de arbeidsmarkt verzadigen.

2022
1,60

Interne ontwikkelingen
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Zoals al eerder duidelijk werd gemaakt, blijft de formatie de komende jaren redelijk stabiel. AMOS is per 2018
eigenrisicodrager voor de WGA geworden aangezien de
uitstroom van de afgelopen jaren een hoge premie tot
gevolg heeft gehad. Meer bewustzijn hiervan kan een
betere sturing veroorzaken en daarmee lagere lasten.
De stijging van de personele lasten de komende jaren is
het gevolg van de automatische, jaarlijkse periodiek
van het personeel. De daling van de afschrijvingslasten
over de periode voor 2019 is tot stilstand gekomen
door de investering in tablets voor alle medewerkers en
de aanschaf van nieuwe digiborden in 2020 ter vervanging van de borden die tussen 2010 en 2012 zijn aangeschaft.
Vanuit de nieuwe Koers neemt de komende jaren de investering in bijvoorbeeld inventaris toe door het project om elke school een nieuwe teamkamer te geven
die aanvoelt als een fijne ontmoetingsplek. Dit is qua
activa nog niet in de begroting verwerkt, wel is er in de
afschrijvingslasten rekening gehouden met ruimte hiervoor.
De Koers spreekt ook over het opschalen van scholen,
door bijvoorbeeld twee kleinere locaties samen te laten
werken onder dezelfde naam en hetzelfde concept.
Hiervoor is in de begroting ook een budget opgenomen,
omdat dit kan leiden tot projectbegeleiding, aanpassing
van gebouwen of huisstijlen, etc.
AMOS werkt met een uitgebreide begrotingsopzet,
waarbij jaarlijks een beleidsrijke begroting opgesteld
wordt met een uitgebreide onderbouwing, motivatie
en risicoparagraaf. Deze paragraaf moet niet gezien
worden als een vervanging of volledige samenvatting
van het begrotingsdocument.
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Bijlage 1: risicobeheersing en intern
toezicht
Teneinde de risico’s zoveel mogelijk te beperken, hanteert AMOS een planning en controle cyclus waarbij het
bestuur de ontwikkeling van de financiële prestaties
monitort en hier ook periodiek verantwoording over af-

De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en
controlesystemen hebben gezorgd voor het uitsluiten
van bepaalde risico’s en het in kaart brengen van an-

legt 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 beoordeeld en gefiatteerd wordt door het bestuur. Na fiattering van de schoolbegrotingen worden

dere risico’s. Het gaat dan met name om financieel gerelateerde risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting.

deze en de bovenschoolse begroting samengevoegd en
voorgelegd voor akkoord aan de raad van toezicht. In
deze meerjarenbegroting worden zo veel mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in
hoeverre acties nodig zijn.

langrijkste is de daling van de schoolgewichten. De consequenties hiervan voor de personele bezetting zijn al
in de begroting en het meerjarenformatieplan tot uitdrukking gebracht. Het bestuur is op de hoogte van de
wet- en regelgeving op dit punt en zal periodiek moni-

In de eerder in dit verslag opgenomen meerjarenbegroting komt een aantal financiële risico’s tot uiting. De be-

toren of ingrepen noodzakelijk zijn.
Teneinde de interne risico’s zoveel mogelijk te beperken is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie van de processen met een financieel risico beschreven. Hierin zijn de functiescheiding,
overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie
gewaarborgd.
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en
onvoorziene calamiteiten wordt het eigen vermogen
van het bestuur benut. Om ervoor te zorgen dat dit vermogen voldoende is, wordt een kengetallenkader gebruikt waarbij voor de kapitalisatiefactor een minimum
van 30% wordt gehanteerd. Daarnaast wordt gestreefd
naar een solvabiliteit van 0,5.
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Bijlage 2: verantwoording prestatiebox
Conform voorschriften vanuit de Regeling prestatiebox
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

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 bijdrage is niet dek-

keuze gemaakt zich vooral te richten op de volgende
ambities die in het zogenaamde bestuursakkoord zijn
geformuleerd:
- Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen.
- Geen onderpresterende scholen meer.

kend en ten opzichte van voorgaande jaren fors verlaagd tot 225 euro. De meerkosten per leerling boven
het niveau van de ouderbijdrage 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 uit-

-

-

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.

breiding van het aantal leerlingen en het aantal locaties
waar AMOS unIQ wordt aangeboden. Inmiddels is op
vier scholen een afdeling van AMOS unIQ gevestigd, te
weten op De Poseidon, De Bonkelaar, De Vlinderboom
en de Nelson Mandela. We zien dat niet alleen de hoog-

Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden
systematisch en worden gestimuleerd zich te registreren.

begaafde 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.

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 onder de noemer AMOS
unIQ en door de interne opleidings- en scholingsfaciliteit AMOS Academie.

AMOS Academie
Met deze faciliteit werkt AMOS aan een doorgaande lijn
in de scholing en ontwikkeling van haar personeel.

AMOS unIQ
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