
voor primair onderwijs

Beleidsplan

2015-2018



In de zomer van 2008 droegen vijf schoolbesturen hun passiva 

en activa over aan de nieuw opgerichte Stichting Delta De Bilt 

voor primair onderwijs. Op basis van het Eindrapport fusiebesluit 

met de titel ‘Samenwerken brengt ons verder’ werden de statuten 

vastgelegd en de stichting ingericht. Het eerste jaar stond voor-

namelijk in het teken van het vormgeven van de organisatie en 

het op elkaar afstemmen van allerlei financiële en administratieve 

processen. Het tweede jaar bracht ons tot het nadenken en spreken 

over de toekomst van onze stichting, hetgeen resulteerde in het 

beleidsplan t/m 2014. Na ruim vijf jaren stichting Delta hebben 

we de stand van zaken opgemaakt, diverse zaken geactualiseerd 

en de plannen voor de komende jaren in kaart gebracht in het 

beleidsplan 2015-2018. In dit beleidsplan omschrijven we de 

huidige situatie en de voornemens die we voor de komende vier 

jaren op stichtingsniveau hebben. Dit beleidsplan geeft tevens 

de kaders aan waarbinnen de scholen van onze stichting hun 

schoolplannen voor de komende vier schooljaren kunnen vorm-

geven.
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Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de 

samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt 

negen basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, pro-

testants christelijk of algemeen christelijk. Stichting Delta De Bilt streeft naar 

hoogwaardig onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een 

professionele organisatie.

Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwik-

kelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Dit gebeurt in 

een pedagogisch klimaat waar ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten 

de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen 

iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag. We vinden het belang-

rijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven 

benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van 

de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn 

herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band 

met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school 

heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta 

in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. 

Bovenstaande beschouwen we als een gezamenlijk kompas op onze route 

door de delta en onderstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boei-

ende reis:

samenwerken brengt ons verder

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta 

merkbaar. Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een col-

legiaal schoolteam. De schoolteams van de scholen van Delta werken zoveel 

mogelijk samen om nog beter te worden. Alle betrokkenen binnen Delta 

zoeken kansen om door samenwerking een nog betere stichting te creëren. 

Stichting Delta staat open voor samenwerking met externen, zowel binnen 

als buiten het onderwijs.

alle betrokkenen staan open voor nieuwe  
ontwikkelingen.

Iedere school van Stichting Delta heeft een eigenheid waarmee de school 

zich nader kan profileren en zoekt hierbij naar innovatieve kansen. Ook de 

stichting streeft naar innovatieve gezamenlijke concepten en originele activi-

teiten. Bestuur en directie  stimuleren en faciliteren nieuwe ontwikkelingen. 

Onderzoeken, ontdekken en experimenteren. Moet het niet eens heel anders? 

Out of the box…… Een schip ligt het veiligst in de haven, maar daar is het 

niet voor gebouwd.

Hoofdstuk 1:   

Via Delta  
de wereld in.



we beginnen met een doel voor ogen.

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben 

hoge verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting) en 

we streven realistische doelen na. Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te 

behalen is het nodig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Het verbeteren 

van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten 

we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te 

faciliteren.  

Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor komende generaties. 

ieder talent telt.

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een 

maximale zelfontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. 

In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikkeling 

van leerlingen in kaart te brengen en te stimuleren.

Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee 

bereiken dat hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede 

komen aan de organisatie. In het kader van Passend Onderwijs zorgt dit 

voor een verdere professionalisering en versterking.

een juiste motivatie en het werken met plezier  
zijn voorwaarden om tot leren te komen.

Een goede organisatie, met passende voorzieningen, is voor stichting Delta 

en haar scholen voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting 

Delta zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap, zodat  personeelsleden met 

plezier werken en zich kunnen ontwikkelen.  Onze scholen zorgen voor een 

goed pedagogisch klimaat waarin kinderen met plezier kunnen leren.

leren en werken gaat beter  
als de betrokkenheid groot is.

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen 

van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een 

product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij 

de persoon zelf. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit 

van het leren en werken binnen onze stichting.



Een delta als metafoor voor onze stichting: 

Een rivier begint als een klein stroompje en mondt meestal uit in een zee. 

Het is heel goed als een rivier wordt gevoed door verschillende stromen 

en het is ook heel mooi als de rivier in een delta terecht komt. Een delta is 

een veelstromenland waardoor je via verschillende routes naar de zee kunt 

en het is tevens een vruchtbaar gebied waar veel ontwikkeling mogelijk is. 

Stichting Delta staat open voor diverse stromingen en overtuigingen en biedt 

de kans om via verschillende, maar wel samenhangende, onderwijskundige 

concepten en pedagogische structuren en in verschillende tempo’s te groeien 

om samen te bouwen aan een mooie wereld.

Ja, via deze Delta wil je de wereld in!

De naam

  

Stichting Delta De Bilt  
voor primair  

onderwijs



In ons vorige beleidsplan staan relatief veel actiepunten. Wij hebben in 2010 

een keuze gemaakt om op alle beleidsterreinen diverse acties in gang te 

zetten, omdat we toen als jonge organisatie eerst veel zaken goed op elkaar 

afgestemd wilden hebben. Het betrof een diversiteit aan acties met eveneens 

een diversiteit aan omvang en impact. Terugkijkend op de afgelopen jaren, 

kunnen we constateren dat we veel acties naar tevredenheid hebben uitge-

voerd. We realiseren ons ook dat nog heel wat werk voor ons ligt, omdat 

reeds in gang gezette acties nog niet voldoende zijn geborgd in onze organi-

satie. In hoofdstuk 5 vermelden we per beleidsdomein de meest opvallende 

ontwikkelingen die we de afgelopen vier jaren hebben doorgemaakt. Daar-

naast kunnen we in zijn algemeenheid concluderen dat we door het uitvoeren 

van een grote hoeveelheid aan actiepunten met elkaar gegroeid zijn tot een 

stevige organisatie die de komende jaren de volgende stappen kan en wil 

zetten.

Onze stichting beheert en bestuurt negen basisscholen in de gemeente De 

Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants christerijk of algemeen christelijk. 

Iedere school heeft een eigen invulling van het onderwijs binnen de kaders 

van onze stichting.

Hoofdstuk 2 

Stand van zaken  
2014 (algemeen)

Groen van Prinstererschool

Daltonschool De Rietakker

Michaëlschool

Martin Luther Kingschool

Wereldwijs

De Regenboog

Julianaschool

Theresiaschool

Patioschool de Kleine Prins

2.1

Terugblik op  

het beleidsplan  

2010 t/m 2014



Het aantal leerlingen op een school is voor een groot deel bepalend voor de 

huisvestingsruimte die nodig is voor de school. Onze schoolgebouwen zijn 

allemaal groot genoeg om de onderstaande aantallen leerlingen te huisvesten. 

En ze zijn ook niet te groot, zodat we niet met noemenswaardige leegstand te 

maken hebben. Onderstaande aantallen zijn gebaseerd op de reguliere teldatum 

van 1 oktober per jaar. In de kolommen 2015 en 2016 staan prognoses voor de 

korte termijn. In 2015 actualiseren we de prognoses voor de langere termijn.

Maartensdijk  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Martin Luther King  250 262 253 241 235 223 214 204 200 190

Bilthoven  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Theresiaschool  352 374 385 406 434 425 434 423 420 420

  Julianaschool  410 448 481 465 488 499 511 497 490 480

 De Poolster  129 127 117 119      

  Laurens >>> Wereldwijs 218 205 185 179 277 280 282 260 260 265

De Bilt  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Daltonschool de Rietakker  182 181 180 199 212 200 205 210 210 205

  Patioschool de Kleine Prins 203 201 195 200 203 201 199 206 205 205

  De Regenboog   82 104 127 149 174 208 207 215 220

  Groen van Prinstererschool 253 236 235 241 232 231 233 234 230 230

  Michaelschool  302 257 254 246 252 245 235 232 230 230

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal gemeente  4477 4535 4507 4510 4509 4417 4341 4263 4230 4190

Totaal Delta  2304 2372 2389 2423 2471 2478 2521 2473 2460 2445

                     % Delta 51,5 52,3 53,2 53,7 54,8 56,1 58,1 58,0 58% 58%

Ter informatie: De Regenboog is in 2006 gestart. Tot 2008 werden de leer-

lingen van de Regenboog meegeteld bij de Michaelschool en de Groen van 

Prinstererschool. Vanaf 2008 is de Regenboog als dislocatie van de Michael-

school verder gegroeid tot zij in 2011 verder ging als zelfstandige school (met 

een eigen brinnummer)

Ter informatie: Tot 2011 waren de Laurensschool en De Poolster twee zelfstan-

dige scholen. Met de komst van het nieuwe schoolgebouw in Het Lichtruim is 

tevens besloten om de twee scholen als Wereldwijs verder te laten gaan.

Het totaal aantal leerlingen in de gemeente De Bilt is de afgelopen acht jaren 

verminderd. Het totaal aantal leerlingen van Stichting Delta is toegenomen, zodat 

het deelnamepercentage in de hele gemeente flink is gegroeid naar 58%; per kern: 

Maartensdijk (42%), De Bilt (86%) en Bilthoven (55%). In de kernen Groenekan, 

Westbroek en Hollandsche Rading zijn geen scholen van onze stichting.

Voor de periode 2015 t/m 2018 verwachten we dat het totale leerlingenaantal 

op de basisscholen in de gemeente De Bilt zal zakken tot ongeveer 4000 

leerlingen. Het is derhalve te verwachten dat ons leerlingenaantal zal zakken 

naar ongeveer 2400 leerlingen. 

2.3

leerlingenaantallen



Bij de start van de stichting in 2008 is gekozen voor het model van een 

toezichthoudend bestuur als hoogste orgaan en een algemeen directeur die 

de dagelijkse leiding over de stichting heeft. Iedere school wordt geleid door 

een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. Het bestuur en management 

wordt ondersteund door een gezamenlijke administratie en een directeur in 

algemene dienst. 

Het bestuur vergadert gemiddeld acht keer per jaar samen met de algemeen 

directeur. De algemeen directeur vergadert ongeveer 10 keer per jaar met de 

schooldirecteuren (Deltaberaad).

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), waarmee de 

schooldirecteur namens het schoolbestuur overlegt. Bovenschools is er 

tevens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarmee de 

algemeen directeur namens het bestuur overlegt.

Daarnaast zijn er diverse netwerken voor ouders en personeelsleden van 

onze scholen. Enkele voorbeelden: Intern Begeleiders, ICT-coördinatoren, 

leerkrachten van groepen 1-2, groepen 3 enz, vertegenwoordigers van ouder-

commissies, veiligheidscoördinatoren, stagebegeleiders, ……..

De afgelopen jaren hebben het bestuur en de algemeen directeur een begeleid 

traject doorlopen om de transitie mogelijk te maken naar het model van 

Bestuur en Raad van Toezicht. De algemeen directeur werd eind 2014 directeur-

bestuurder en in die hoedanigheid fungeert hij als het bevoegd gezag. Het 

toezichthoudend bestuur werd eind 2014 formeel de Raad van Toezicht. In de 

dagelijkse praktijk is de organisatie van de stichting zoals hierboven beschreven 

min of meer gelijk gebleven.

Het kantoor van Stichting Delta De Bilt is gehuisvest in Het Lichtruim, Plane-

tenplein 2, 3723 LH in Bilthoven. Daar worden drie ruimtes van onze basis-

school Wereldwijs ‘gehuurd’ t.b.v. de centrale administratie, de directeur in 

algemene dienst en de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt door Stichting 

Delta gebruik gemaakt van de aanwezige vergaderruimtes in Het Lichtruim 

t.b.v. netwerkbijeenkomsten en het theater voor informatiebijeenkomsten aan 

grotere groepen.

2.4

De organisatie van 

de stichting



Wij vinden het belangrijk om bij het schrijven van de beleidsvoornemens 

voor de komende vier jaren ook stil te staan bij landelijke trends en gemeen-

telijke ontwikkelingen, omdat onze stichting midden in de samenleving staat. 

We hebben dus ook te maken met deze trends en ontwikkelingen en we 

hebben hiermee rekening gehouden bij het maken van onze plannen. Diverse 

trends en ontwikkelingen zijn herkenbaar in de plannen te zien, andere zijn 

meer verweven in algemene beleidslijnen en weer andere zijn ter informatie.

Hieronder treft u een overzicht met een samenvatting van deze trends en 

ontwikkelingen aan. Daarna geven we de sterke en zwakke punten en de 

kansen en bedreigingen van onze stichting weer en tot slot van dit hoofdstuk 

blikken we terug op de afgelopen beleidsplanperiode.

Hoofdstuk 3

Analyse

Individualisering. Het reeds eerder ingezette proces van individualisering zet 

door. Grotere behoefte aan vrije tijd en minder behoefte om in de vrije tijd 

iets voor een ander te doen. Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden.

Tweeverdieners. De ouders van basisschoolleerlingen combineren en verdelen 

steeds meer werk en opvoedingstaken.

Verzakelijking en professionalisering. De verhouding tussen burgers onder-

ling, tussen burgers en overheid en tussen burgers en maatschappelijke 

instituten is in toenemende mate onderworpen aan allerlei vormen van verza-

kelijking en juridisering.

Kwaliteit is objectief en aantoonbaar. De behoefte aan ‘meten’ neemt toe, 

zowel vanuit de overheid en het onderwijs als vanuit de ouders die op basis 

van meetbare gegevens een vergelijkend scholenonderzoek willen doen.

Secularisering. De steeds geringere deelname aan godsdienstige levensbe-

schouwingen. De keuze voor een basisschool op basis van de levensbe-

schouwelijke identiteit wordt steeds minder van belang.

Multiculturele samenleving. Ons land wordt bevolkt door een toenemend aan-

tal mensen vanuit een ander land en/of andere cultuur. Veel mensen hebben 

(te) weinig kennis van elkaars afkomst of cultuur.

ICT. Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De 

ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op.

Nederland is een onderdeel van de wereld. Op allerlei terreinen blijkt Neder-

land internationaal een rol te spelen. De Engelse taal speelt een dominante 

rol in de wereld.

Duurzaamheid. Het besef dat de mensheid langer mee moet gaan dan onze 

generatie groeit.

3.1

Landelijk:

Maatschappelijke 

trends.



De politieke keuzes zijn niet altijd consistent, waardoor het landelijk onder-

wijsbeleid vaak schommelingen ondergaat. 

Nederlands onderwijs moet weer bij de top van de wereld gaan horen.

Autonomievergroting. De schoolbesturen krijgen meer beleidsvrijheid en der-

halve ook meer verantwoordelijkheid. 

Deregulering. De overheid streeft naar minder regels en naar eenvoudiger 

regels. 

Passend Onderwijs. Het streven om zoveel mogelijk de leerlingen met spe-

ciale behoeften op de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod 

te verlenen. Dit nieuwe systeem wordt gebaseerd op budgetfinanciering op 

basis van het kostenniveau van 2008. De keuze voor Passend Onderwijs is 

enerzijds een keuze gebaseerd op visie, maar anderzijds kunnen we deze 

beleidswijziging ook als een bezuinigingsoperatie beschouwen.

Decentralisatie van het onderhoud van de schoolgebouwen. De scholen 

ontvangen vanaf 2015 rechtstreeks een vast bedrag van de rijksoverheid. De 

gemeente speelt hierin geen rol meer. Het risico komt vanaf 2015 bij de scho-

len te liggen en het budget is sober en doelmatig.

Kinderopvang. De scholen worden geacht de kinderopvang voor, tussen en 

na schooltijd te (laten) organiseren.

De economische crisis noopte alle departementen om kritisch te kijken naar 

hun begrotingen; ook het departement van onderwijs heeft kansen benut om 

binnen haar begroting te bezuinigen. De eerste signalen zijn aanwezig waar-

uit blijkt dat er financieel gezien weer betere tijden aanbreken.

In 2014 zijn door de onderwijsorganisaties en het departement van onderwijs 

diverse akkoorden gesloten: Samen werken aan het onderwijs van morgen. 

Dit betreft een extra investering in het onderwijs. De overheid zorgt voor 

meer geld en het onderwijs zorgt voor een betere kwaliteit.

De ontwikkelingen als gevolg van de cao (o.a. modernisering ouderenbeleid, 

meer eigen verantwoordelijkheid bij personeel, lerende organisaties), geven 

tussentijds impulsen tot al dan niet geplande veranderingen.

Er is de laatste jaren steeds meer behoefte aan deeltijdwerk, waardoor het 

voor schoolorganisaties lastiger wordt om de groepen adequaat te bemensen.

Sinds 1985 neemt het percentage mannelijke leerkrachten af. Momenteel 

(2014) is het percentage ongeveer 10% en het lijkt nog verder te zakken.

3.4

Stichting Delta De Bilt:

sterk-zwak, 

kansen-bedreigingen.



De opleidingsinstituten zijn aan allerlei veranderingen onderhevig, waardoor 

de pas afgestudeerde leerkrachten met andere competenties en inzichten het 

onderwijs instromen dan eerdere generaties.

De pensioengerechtigde leeftijd zal de komende jaren verder omhoog gaan 

met als gevolg dat in de scholen meer ouder personeel zal werken.

De gemeente werkt constructief samen met de schoolbesturen aan betere 

onderwijsvoorzieningen binnen de Lokaal Educatieve Agenda.

De huidige wethouder van onderwijs en de huidige gemeenteraad tonen zich 

positief t.a.v. het onderwijs in hun gemeente. Het onderwijs staat hoog op 

hun agenda. In de meeste verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke 

partijen wordt het onderwijs als belangrijk speerpunt omschreven. 

De gemeente is echter de afgelopen jaren flink in de financiële problemen 

geraakt, waardoor bezuinigingen zijn doorgevoerd en ook de komende jaren 

zal de gemeente de hand op de knip houden. Hierdoor zullen er geen extra 

subsidies worden verstrekt of projecten financieel worden ondersteund door 

de gemeente.

Uit de demografische gegevens blijkt dat het aantal kinderen tussen 4 en 12 

jaar de komende vier jaren zal afnemen van ongeveer 4300 tot 4000 leerlingen.

Hieronder is een overzicht gemaakt op basis van de in 2014 gehouden tevre-

denheidpeiling onder ouders, leerlingen en personeel en bevindingen van de 

directeur-bestuurder n.a.v. gesprekken met de Raad van Toezicht, het Delta-

beraad (vergadering van directeuren) en de Gemeenschappelijke Medezeg-

genschapsraad.

Sterke onderwerpen van Stichting Delta De Bilt:

De scholen staan in de gemeente De Bilt goed bekend. Er is ook een hoog 

deelnamepercentage van het aantal leerlingen in de kernen waar onze scholen 

staan.

Stichting Delta biedt een divers aanbod aan onderwijsconcepten en geeft de 

scholen de ruimte zich hierop nader te profileren.

De motivatie en de vakbekwaamheid van de leerkrachten wordt door de 

ouders/verzorgers van de leerlingen als heel positief ervaren.

3.3

Gemeente De Bilt:  

ontwikkelingen  

in relatie tot  

onderwijs.

3.4

Stichting Delta De Bilt:

sterk-zwak,  

kansen-bedreigingen.



De schooldirecteuren en hun teams zijn loyaal tegenover de stichting en de 

collega-scholen.

De stichting is financieel gezond. In tijden van overschot wordt gespaard 

t.b.v. moeilijke tijden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

De stichting voert een adequate administratie vanuit het kantoor ter onder-

steuning aan de scholen, waardoor de scholen zich beter kunnen richten op 

het primaire proces (=onderwijs).

De omvang van de stichting is groot genoeg om voordelen te behalen (financieel, 

personeelsbeleid, innovaties) en niet te groot waardoor de betrokkenheid goed 

is (korte lijnen, persoonlijke benadering, niet te bureaucratisch)

Schoolleiders en leerkrachten ontmoeten elkaar en leren van elkaar tijdens 

bijeenkomsten van het Deltaplein.

Het personeelsbeleid is op de hoofdthema’s goed ingevuld (werving en  

selectie, ontwikkeling, gesprekscyclus, werkgelegenheid, mobiliteit).

Ontwikkelpunten voor Stichting Delta De Bilt

Het kwaliteitssysteem is weliswaar beter op elkaar afgestemd, maar zeker 

nog niet optimaal in gebruik genomen.

De communicatie naar de ouders omtrent de informatie over het onderwijs op 

hun school wordt nog niet op alle scholen als goed ervaren. Dit punt is de 

afgelopen jaren verbeterd, maar het verdient nog de aandacht.

De samenwerking binnen de stichting is duidelijk beter geworden, maar indi-

viduele scholen zijn nog te veel op zichzelf gericht, waardoor de kansen op 

samenwerking nog niet optimaal worden benut.

Een heldere visie op het onderwijs is nog niet voldoende weergegeven.

De begrotingsdiscipline moet beter om een gezonde organisatie te blijven.

Kansen voor Stichting Delta De Bilt:

De inbreng van onze partners kan onze ontwikkeling versterken. Te denken valt 

aan de duizenden ouders van onze leerlingen, de honderden eigen personeels-

leden, opleidingsinstituten, kinderopvangorganisaties, sportverenigingen, CJG,…

Profilering van de individuele scholen onder de koepel van Delta.



De grote invloed van onze stichting in de gemeente. Hierdoor kunnen we 

lokale keuzes maken die voor onze stichting gunstig zijn.

Onze stichting staat open voor nieuwe ontwikkelingen en wil graag kansen 

benutten. De nieuwe cao en een bekostiging die meer recht doet aan nieuwe 

ontwikkelingen in het onderwijs geven ook de motivatie om kansen te benutten.

De komende jaren zullen verhoudingsgewijs meer oudere leerkrachten uit-

stromen, waardoor er kansen ontstaan om jonger personeel aan te trekken.

Doordat jaarlijks ruim 300 leerlingen van onze scholen naar het voortgezet 

onderwijs gaan, kunnen we de samenwerking met het v.o. nog beter maken.

Bedreigingen voor Stichting Delta De Bilt:

Het aantal leerlingen in de gemeente De Bilt zal de komende beleidsplanperiode 

met ongeveer 8% dalen. Gezien het hoge deelnamepercentage op onze scholen 

in de kernen De Bilt (86%) en Bilthoven (55%), is het aannemelijk dat ons 

leerlingenaantal ook zal dalen.

De maatschappelijke eisen en/of politieke keuzes zijn niet altijd voorzien van 

de passende financiering. Voorbeelden hiervan zijn Passend Onderwijs en de 

decentralisatie van het onderhoud van de schoolgebouwen.

Na het sluiten van drie openbare scholen in De Bilt en Bilthoven is de keuze 

van ouders beperkt en dat kan van invloed zijn op de identiteit van onze 

scholen.

Het komt regelmatig voor dat politici of bewindvoerders nieuwe activiteiten 

het onderwijs inbrengen, zonder dat het zeker is dat het beter is voor het on-

derwijs en het komt dan ook regelmatig voor dat dergelijke zaken ook weer 

verdwijnen. Het meegaan met niet consistentie landelijke ontwikkelingen kan 

de motivatie binnen het onderwijspersoneel negatief beïnvloeden. 

Bij ongewijzigd beleid zal het aantal mannelijke leerkrachten verder dalen.

De komende jaren zullen enkele ervaren en zeer gewaardeerde directeuren 

met (vervroegd) pensioen gaan. Dit zal impact hebben op de betreffende 

school en op de stichting. (Maar dit biedt ook weer kansen…)

Momenteel is er in Nederland een overschot aan leerkrachten, waardoor het 

moeilijk is om startende leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Ook 

de instroom op de opleidingsinstituten neemt af. De kans is groot dat over 

enkele jaren een tekort aan personeel optreedt.



ANALyTISCH

De Wereld ontwikkelt, Nederland ontwikkelt en wij als Stichting Delta De Bilt 

ontwikkelen ons ook. In grote lijnen zullen wij de landelijke ontwikkelingen 

volgen, want wij staan immers middenin de samenleving en wij bereiden 

onze leerlingen voor op het leveren van een goede bijdrage in deze samen-

leving. Meestal ontwikkelt de samenleving zich in een min of meer te ver-

wachten richting, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst. In een meerjarenplan voor de komende vier jaren kunnen we 

aardig inschatten hoe de samenleving zich verder ontwikkelt. Bovendien we-

ten we sinds kort ook dat het departement van onderwijs de komende jaren 

meer gaat investeren, onder het motto ‘Investeren in onderwijs loont’, dus 

de tijd van ernstige bezuinigingen lijkt achter de rug. Aan de andere kant 

weten we ook dat de minister van OC&W de wereldeconomie niet in de hand 

heeft. Bovendien kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden waar deze minister 

ook niets aan kan doen. Dus de financiële positie kan onverwacht toch te-

genvallen. Daarnaast denken we op het terrein van ICT-ontwikkelingen vaak 

te weten wat er gaat komen, maar………. En ook ‘gewoon’ op onderwijsinhou-

delijk gebied kunnen bepaalde ontwikkelingen ineens ingehaald worden door 

soms tegenstrijdig wetenschappelijk bewijs. Dus veel verder kijken dan vier 

jaren vooruit, is erg moeilijk. Toch doen we hieronder enkele uitspraken die 

richting geven aan ontwikkelingen die Stichting Delta De Bilt voor ogen heeft 

voor de periode tot het einde van het volgende beleidsplan (2019-2022)

■ Aan het einde van de basisschooltijd beheersen de leerlingen de vaardig-

heden die van de maatschappij van hen verlangt:

■ Het personeel ontwikkelt continu, omdat het begrijpt dat de vaardigheden 

die de leerlingen onder de knie moeten krijgen aan verandering onderhevig 

zijn.

■ De ouders zijn onze partners in onderwijs en opvoeding.

Hoofdstuk 4: 

Delta De Bilt in 2022
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■ De diversiteit van de wijze waarop het onderwijs op onze scholen wordt 

aangeboden, blijft een groot goed.

 

■ we praten niet meer over ICT,  

want ict is de gewoonste zaak  

van de wereld.

 

■ Onze schoolgebouwen zijn

multifunctionele integrale

kindcentra.

 

■ stichting Delta De Bilt wordt ieder jaar beter door o.a.:
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In 2009 is gekozen om het beleid te structureren en een indeling te maken in 

vijf beleidsdomeinen. De domeinen zijn uiteraard niet los van elkaar te zien, 

want zij vormen een samenhangend geheel. Toch is het voor ons om diverse 

praktische redenen handig om een indeling te maken (bijvoorbeeld t.b.v. 

beleidsvoorbereidende werkgroepen en voor de borging van documenten in 

het vademecum)

In dit hoofdstuk is per beleidsdomein na een korte inleiding de huidige situ-

atie omschreven en vervolgens is aangegeven wat we in 2018 bereikt willen 

hebben, binnen de kaders die zijn gesteld en rekening houdend met het doel 

van onze stichting en de zes eerder genoemde kernwaarden.

De beleidsdomeinen:

5.1 Kwaliteit en strategie 

5.2 Onderwijs en identiteit 

5.3 Personeel en organisatie

5.4 Communicatie en PR

5.5 Financiën en beheer

Dit beleidsterrein is eigenlijk de basis voor de andere beleidsterreinen en 

voor de hele organisatie. We hebben toch gekozen om dit  apart te beschrij-

ven, omdat het op deze wijze herkenbaar is dat stichting Delta veel waarde 

hecht aan de kwaliteit van het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. 

Stichting Delta vindt het van wezenlijk belang dat iedereen binnen de organi-

satie continue werkt aan verbetering van de kwaliteit. 

In alle geledingen en op alle niveaus binnen stichting Delta is men zich er 

van bewust dat doelgericht werken over het algemeen tot betere resultaten 

leidt. Hiervoor hanteren we het principe dat alle processen de pdca-cyclus 

doorlopen om doelen en ambities te realiseren.

Plan  = Omschrijven van het plan, het doel, de koers en de middelen

Do  = Het uitvoeren van het plan

Check = Nagaan of het volgens plan verloopt (verzamelen van de juiste  

   informatie)

Act  = Borgen en/of bijstellen

Aangezien onze stichting een continue verbetering op allerlei terreinen nastreeft, 

geeft onderstaande illustratie een goed beeld van ons kwaliteitsdenken.

Hoofdstuk 5 
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5.1.1. wat hebben we de afgelopen periode binnen dit domein bereikt:

Het harmoniseren van diverse administraties heeft geleid tot de invoering en 

implementatie van ParnasSys. Stapsgewijs maken de scholen steeds meer 

gebruik van de mogelijkheden die ParnasSys biedt.

We hebben de keuze gemaakt om binnen ParnasSys het Kwaliteits- manage-

mentsysteem Integraal in te voeren. Inmiddels worden enkele onderdelen 

naar tevredenheid gebruikt en kunnen we met dit hulpmiddel steeds beter 

ons streven naar continue verbetering waarmaken.

In 2010 spraken we uit dat het wenselijk is als iedere school een eigen 

brinnummer (administratief nummer) zou hebben. Zowel administratief als 

financieel is het gunstig om een eigen nummer te hebben. Twee scholen (Ju-

lianaschool en Regenboog) hadden op dat moment niet een eigen brinnum-

mer. Diverse procedures zijn doorlopen, hetgeen resulteerde in een mooi 

resultaat: Sinds augustus 2013 hebben alle scholen een eigen nummer.

Toename deelnamepercentage aantallen leerlingen. Het streven was om het 

deelnamepercentage van onze stichting t.o.v. het totaal aantal leerlingen in 

onze gemeente te stabiliseren of waar mogelijk enigszins toe te laten nemen. 

Het deelnamepercentage is de afgelopen vier jaren met ongeveer 5% toege-

nomen.

Tevredenheidspeilingen onder ouders, personeelsleden, en leerlingen van de 

bovenbouw. We hebben in 2011 en in 2014 deze peilingen gehouden. In 2014 

is deze digitaal gehouden binnen de module Integraal, zodat ook de uit-

komsten van de peilingen direct zichtbaar zijn in de cockpits van de scholen 

en in de bovenschoolse module. Mooi om in algemeenheid de grote tevre-

denheid te constateren en ook goed dat uit deze peilingen verbeterpunten 

werden aangedragen.

In het kader van de beleidsvoorbereiding, het creëren van draagvlak voor 

nieuw beleid en uit het oogpunt van efficiency zijn zowel binnen het Deltabe-

raad als binnen de GMR taakgroepen voor diverse beleidsdomeinen ingericht.

Transitie naar model met Raad van Toezicht. Na een zorgvuldig doorlopen 

proces, onder begeleiding van een extern adviseur (Beekveld & Terpsta) is in 

2014 het nieuwe bestuursmodel geformaliseerd.



5.1.2. wat willen we binnen dit domein bereikt hebben in 2018:

Eenheid in verscheidenheid: We bieden een verscheidenheid aan scholen 

aan, waar het gaat om denominatie, onderwijsconcept, sfeer en cultuur. 

Daarnaast profileert iedere school van onze stichting zich ook als een school 

van Stichting Delta.

De onderwijsresultaten zijn gestegen en zijn boven het niveau dat van een 

school met vergelijkbare populatie verwacht wordt.

Onze stichting en onze scholen staan open en transparant in de samenle-

ving. Dat brengt mee dat geluisterd wordt en verantwoording wordt afgelegd 

naar de (belangrijkste) stakeholders van onze stichting. Bovendien leveren 

we een bijdrage aan een positieve en respectvolle samenleving binnen de 

gemeente De Bilt. Uiteraard binnen de grenzen van het doel van onze stichting.

We bieden een kwalitatief uitstekende schoolomgeving voor kinderen, perso-

neelsleden, ouders en andere betrokkenen.

We zijn een innovatieve organisatie. Het bestuur en management stimuleren 

innovatieve ontwikkelingen en maken deze ontwikkelingen zichtbaar binnen 

Delta en daarbuiten.

Onze stichting en onze scholen zijn nadrukkelijk betrokken in netwerken 

met voorschoolse instellingen, scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet 

onderwijs, opleidingsinstituten voor onderwijspersoneel en andere relevante 

instellingen.

Het aantal leerlingen van Stichting Delta is percentueel minder hard gedaald 

dan het aantal leerlingen in de gemeente De Bilt.

We hebben een adequaat systeem voor de kwaliteitszorg met diverse stu-

ringsinstrumenten die volgens de PDCA-cyclus zijn ingezet en in een jaarcy-

clus zijn opgenomen (beleidsplan, schoolplan, jaarplan, jaarverslag, begro-

ting, kwaliteitsonderzoek, formatieplan, rapportages en evaluaties). 

De uitvoering is gericht op een proces waarin altijd wordt gestreefd naar 

verbetering van de kwaliteit. In het kader van de borging van beleid is een 

stichtingsvademecum ingericht en heeft iedere school een adequaat bor-

gingssysteem.



5.1 Kwaliteit en Strategie

5.1.1 Beleidsplan. Een keer per vier kalenderjaren maakt Stichting Delta, 

onder regie van de directeur-bestuurder, een beleidsplan. In kalen-

derjaar 2018 wordt het plan 2019-2022 geschreven.

5.1.2 Schoolplannen. Iedere school maakt een keer per vier schooljaren, 

onder regie van de schooldirecteur, een schoolplan. De schoolplan-

nen van onze scholen gebruiken eenzelfde format. De beleidsvoorne-

mens uit het stichtingsplan worden in de schoolplannen opgenomen. 

In 2015 worden de nieuwe schoolplannen geschreven

5.1.3 ParnasSys-Integraal. Het programma ParnasSys is inmiddels goed in-

gevoerd op onze scholen. Sinds 2013 is hieraan de module Integraal 

toegevoegd, dit is een kwaliteitsmanagement systeem. De komende 

twee jaren vervolgen we de ingeslagen weg van de geleidelijke im-

plementatie. In 2017 gaan we evalueren en vervolgstappen bepalen.

5.1.4 leerlingenaantallen en de daaraan gekoppelde consequenties. Een 

keer per twee jaar analyseren we met de schooldirecteuren de leerlin-

genaantallen per school en als gehele stichting. En we spreken met 

elkaar over diverse scenario’s die denkbaar zijn en welke maatrege-

len we moeten nemen om voor onze scholen het beste te kunnen 

realiseren. In 2015 en in 2017 zullen we deze acties uitvoeren.

5.1.5 Borging beleid stichting en school (vademecum, schoolgids, ABCboek, 

jaarplan-jaarverslag). Op dit moment heeft de stichting een vademe-

cum en heeft iedere school een vorm van borging en het werken met 

jaarplannen en jaarverslagen gebeurt momenteel nog heel divers. In 

2016 worden de diverse werkwijzen op elkaar afgestemd en worden 

hiertoe gelijknamige en gelijksoortige beleidsinstrumenten gebruikt

De komende jaren richten we ons specifiek op onderstaande onderwerpen:



Het onderwijs is de kern van onze organisatie. De stichting heeft ten doel 

het verzorgen en bevorderen van kwalitatief hoogwaardig primair onderwijs 

in de gemeente De Bilt, waarbij gewerkt wordt vanuit een christelijke inspira-

tiebron met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, zoals het tot ons 

komt vanuit de Bijbel. Belangrijke elementen zijn daarbij het uit naastenliefde 

met elkaar omgaan en het respect hebben voor en het verantwoordelijk zijn 

voor jezelf en de ander.

De wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd kan op de scholen van onze 

stichting verschillen, er zijn immers verschillende schoolconcepten en ver-

schillende levensbeschouwelijke identiteiten, maar alle scholen hebben de 

intentie om continue en planmatig bezig te zijn met de verhoging van de 

kwaliteit van het onderwijs, zodat de leerlingen hun talenten (cognitief en 

sociaal emotioneel)  optimaal kunnen ontwikkelen. In de wet op het primair 

onderwijs staat omschreven wat scholen voor primair onderwijs moeten aan-

bieden (o.a. de kerndoelen, actief burgerschap, inzet van middelen). 

5.2.1 wat hebben we de afgelopen periode binnen dit domein bereikt:

Voorbereiding Passend Onderwijs. In 2010 werd duidelijk dat het systeem 

Weer Samen Naar School zou worden opgevolgd door Passend Onderwijs. De 

schoolteams hebben zich, ondanks diverse onzekerheden, goed voorbereid 

om per 1 augustus 2014 een goede start met Passend Onderwijs te maken. 

ICT heeft geleidelijk aan een grotere plek ingenomen in het onderwijs, zo 

ook op onze scholen. Steeds meer onderwijsmethoden worden ondersteund 

door steeds betere educatieve software. Ook het steeds meer zelf ontdek-

kend leren wordt door ICT ondersteund. De schoolborden en het krijt zijn 

inmiddels geschiedenis. ICT is niet meer weg te denken in ons onderwijs. 

Binnen onze stichting wisselen we good practices uit in het netwerk Delta-

ICT. Op enkele scholen lopen pilots die wellicht voor de komende jaren van 

invloed kunnen zijn op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld: social schools, 

chromebooks, tabletts, flipping the classroon, b.y.o.d.) 

Identiteit en levensbeschouwingen. Iedere school heeft hier zelf nadere 

invulling aan gegeven binnen de kaders en doelstellingen van onze stichting. 

De scholen besteden naast hun eigen levensbeschouwelijke identiteit ook 

voldoende aandacht aan andere levensbeschouwingen.

De scholen zijn gemiddeld meer aandacht gaan besteden aan het vak Engels en 

aan de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. In 2014 is een keuze gemaakt 

om het verder ontwikkelen van het vak Engels een schoolspecifieke activiteit te 

laten zijn en dat de aanpak van het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen op 

stichtingsniveau wordt besproken om hierdoor meer van en met elkaar te leren en 

zodoende tot een hogere kwaliteit van deze begeleiding te komen.

We vinden het belangrijk dat iedere school voor de onderwijsopbrengsten 

een reëel ambitieniveau bepaalt. Nog niet alle scholen hebben duidelijk hun 

5.2

onderwijs en  

identiteit



ambitieniveau bepaald en hebben vooralsnog de inspectienorm gehanteerd, 

terwijl een hoger ambitieniveau wenselijk is.

In de afgelopen beleidsplanperiode heeft de inspectie al onze scholen be-

zocht. Alle scholen hebben een basisarrangement van de onderwijsinspectie. 

De inspectie toetst de scholen en beoordeelt in termen van zeer zwak, zwak 

en basisarrangement. 

5.2.2 wat willen we binnen dit domein bereikt hebben in 2018:

Iedere school van onze stichting heeft een duidelijke identiteit en herkenbaar 

schoolconcept. Onder de koepel en binnen de doelstelling van Delta geeft 

iedere school kleur aan dit eigen schoolconcept. In de schoolplannen staat 

helder omschreven hoe dit concreet wordt ingevuld.

Binnen onze stichting hebben we hoge verwachtingspatronen van personeel 

en van leerlingen en we gaan er van uit dat iedereen probeert om het onder-

ste uit de kan te halen. Per school is een ambitieniveau bepaald in het kader 

van de onderwijsopbrengsten en er wordt continu gestreefd naar verhoging 

van de resultaten. De onderwijsopbrengsten worden systematisch gemeten 

en geanalyseerd en op grond hiervan worden adequate maatregelen getroffen. 

Bijna alle kinderen kunnen op onze scholen worden toegelaten en ontvangen 

een passend onderwijsaanbod, waarbij er rekening gehouden wordt met ieders 

talenten. Iedere school van Stichting Delta biedt in dit verband een ruim 

algemeen aanbod en specialiseert zich op een of meerdere terreinen binnen 

de leerlingenondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat bijna alle leerlingen op 

onze scholen passend onderwijs kunnen genieten, maar voor enkele leerlingen 

waarvoor onze ondersteuning niet toereikend is, hebben we goede afspraken 

en regelingen met scholen voor speciaal(basis)onderwijs in onze regio. Het 

verwijzingspercentage naar scholen voor speciaal (basis) onderwijs is lager dan 

0,5% (dus per 200 leerlingen wordt maximaal 1 leerling per jaar verwezen)

Onze scholen hebben allemaal goede beoordelingen van de onderwijsinspectie. 

De beoordelingen van de onderwijsinspectie worden benut voor verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs. 

ICT is geïntegreerd in het onderwijs op onze scholen. Onze scholen zijn 

voorzien van uitstekende ICT-middelen en het personeel is er van overtuigd 

dat de ICT-toepassingen het onderwijs versterken. Stichting Delta is geen 

nationale koploper op dit terrein en wil niet perse altijd als eerste de nieuw-

ste ontwikkelingen volgen. Stichting Delta behoort wel tot de top, door na 

de juiste afwegingen fors te investeren in middelen en tijd. We realiseren ons 

goed dat we kinderen voorbereiden op de toekomst en in die hoedanigheid 

moeten we ook werken aan de competenties die passen in de 21e eeuw. De 



coördinatie tussen de ontwikkelingen op de scholen vindt vanuit de stichting 

plaats binnen Delta-ICT.

Het extra geld dat we ontvangen n.a.v. de diverse akkoorden uit 2014 in het 

kader van investeren in onderwijs, wordt besteed aan de vier onderwerpen 

uit de akkoorden: structurele aanpak van toptalenten, verhoging van de 

kwaliteit van het bewegingsonderwijs, een doorbraak in het gebruik van ICT 

en kwalitatief hoogstaande cultuureducatie. In 2015 en in 2016 worden over 

deze vier onderwerpen op stichtingsniveau concrete afspraken gemaakt.

Integrale kindcentra. Al onze scholen zijn integrale kindcentra, zodat er naast het 

reguliere onderwijs ook andere activiteiten plaatsvinden. In dit verband lijkt het 

ons wenselijk om de schooltijden iedere dag gelijk te laten eindigen, zodat deze 

activiteiten dagelijks na schooltijd in en om de schoolgebouwen worden uitge-

voerd. Hiertoe is een goede samenwerking met o.a. de buiten-schoolse opvang, 

de sportverenigingen, de culturele instellingen en het buurthuiswerk.

Er is een beredeneerde keuze gemaakt t.a.v. de onderwijstijden en de tijden 

die beschikbaar zijn voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. 

De eerder gemaakte intentie om over te gaan tot het vijf gelijke schooldagen-

model wordt in 2015-2016 geëvalueerd.

De komende jaren richten we ons specifiek op onderstaande onderwerpen:

5.2 Onderwijs en identiteit

5.2.1 Identiteit (levensbeschouwelijk). Iedere school beschrijft in het school-

plan een keer per vier schooljaren op herkenbare wijze de invulling 

van de levensbeschouwelijke identiteit. In 2015 worden de schoolplan-

nen geschreven. In 2017 wordt dit onderwerp ook op stichtingsniveau 

besproken in het kader van uitwisselingen van good practices en 

samenwerking op onderdelen.

5.2.2 Onderwijsconcepten. Iedere school beschrijft in het schoolplan een 

keer per vier schooljaren op herkenbare wijze het eigen schoolconcept en 

de ‘inkleuring’ hiervan. In 2015 worden de schoolplannen geschreven.

5.2.3 Onderwerpen n.a.v. div. akkoorden (ICT, bewegingsonderwijs, talentont-

wikkeling en cultuureducatie). In 2015-2016 kiezen we de beleidslijnen en 

maken we beleidsmatige keuzes omtrent de inzet van de extra middelen. 

5.2.4 Integraal Kindcentrum en schooltijden. In de afgelopen periode hebben 

we keuzes gemaakt en intenties afgesproken, zodat we onze scholen 

richting Integrale Kindcentra ontwikkelen. In 2015-2016 evalueren we 

de ontwikkelingen hieromtrent en stellen we een plan van aanpak voor 

het vervolg vast.



Het personeel is van cruciaal belang bij de realisatie van onze doelstelling: 

het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs! Personeelsbeleid 

beoogt een ongestoorde voortgang van een kwalitatief hoogwaardig primair 

proces. Onderwijs is een arbeidsintensief proces waarbij je kunt stellen dat 

het personeel derhalve een kritieke succesfactor is, zowel in kwalitatieve als 

in kwantitatieve zin. Het verstevigen van de competenties van het personeel 

is in dit verband dus heel waardevol, maar ook de adequate inzet van het 

personeel. Binnen het personeelsbeleid speelt de afstemming tussen de per-

soneelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel een belangrijke 

rol. De omvang van de personeelsbehoefte wordt normatief bepaald en is 

afgeleid van de bekostigingssystematiek van de rijksoverheid, rekening hou-

dend met knelpunten en specifieke subsidiestromen. Stichting Delta houdt 

zich aan de wettelijke voorschriften en de afspraken die binnen de CAO voor 

het onderwijs zijn geregeld.

5.3.1 wat hebben we de afgelopen periode binnen dit domein bereikt:

Samenwerking tussen de personeelsleden binnen de stichting op het ‘Delta-

plein’. Het Deltaplein is de organisatie waarbinnen personeelsleden van onze 

scholen met elkaar en van elkaar leren, door gezamenlijk in de vorm van 

netwerken te werken en spreken over bepaalde thema’s. In 2012 is hiermee 

een begin gemaakt en in 2014 zijn  inmiddels twaalf netwerken operationeel.

Delta heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een structuur voor het borgen 

van de kwaliteit van het personeel. Gebaseerd op de cao voor het primair 

onderwijs is een gesprekscyclus ontwikkeld die de structuur van deze ge-

sprekken vorm en inhoud geeft. Kernwoorden bij deze gesprekscyclus zijn 

‘ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid’. Voor vaste medewerkers is een 

tweejaarlijkse gesprekcyclus opgesteld die wordt afgesloten met een beoor-

delingsgesprek. In 2014 is voor alle personeelsleden de tweejarige cyclus 

van start gegaan met een doelstellingengesprek. Om beleidsmatige ambities 

van personeelsleden uit te dagen heeft de stichting ook een LA/LB leerkrach-

ten functiemix.

We gaan er daarbij vanuit dat de medewerkers van de Stichting zich voort-

durend ontwikkelen. Het personeelsbeleid richt zich dan ook op het inzetten 

van gegeven talenten en de ontwikkeling van medewerkers. Daarmee wordt 

bedoeld dat medewerkers worden gestimuleerd en op zodanige wijze worden 

ingezet dat zij tot hun recht komen en talenten maximaal kunnen ontplooien. 

Binnen de gesprekscyclus nemen de Persoonlijke Ontwikkelings Plannen een 

belangrijke rol in. 

Mobiliteit bevorderen. We vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van het 

personeel en voor de ontwikkeling van de scholen dat personeelsleden op 

een andere school gaan werken. Jaarlijks veranderen enkele personeelsleden 

van school. Dit aantal is de afgelopen jaren niet toegenomen, dus we zijn 

zelf niet geheel tevreden met de uitvoering van dit onderwerp.

5.3

personeel en

organisatie



Onze stichting is een partner van de Marnixacademie (PABO). Geleidelijk aan 

zijn al onze scholen nu ook partnerscholen geworden, zodat wij samen met 

de Marnix de opleiding van aankomende leerkrachten op een goed gecoördi-

neerde wijze begeleiden.

De bescheiden omvang en platte organisatie van onze stichting maakt het 

mogelijk om veel persoonlijke aandacht te hebben voor de personeelsleden

met oog voor ieders talenten. De stichting is voldoende groot om wel 

concrete mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van eigen talent. 

Daarnaast biedt Delta een stabiel management, continuïteit en een gezonde 

bedrijfsvoering, ondanks de onder druk staande leerlingenaantallen. 

Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren redelijk stabiel ge-

bleven en met een gemiddeld percentage van 3% is dit laag (landelijk is dit 

gemiddeld 7,5%). In 2010 hebben we een contract afgesloten met Verzuim 

Management op Maat en we zijn zeer tevreden over de verzuimbegeleiding. 

We hebben in samenwerking met dit bedrijf in 2014 het verzuimbeleid her-

nieuwd vastgesteld.

5.3.2.wat willen we binnen dit domein bereikt hebben in 2018:

We hebben uitstekend gekwalificeerd personeel in huis dat adequaat toe-

gerust is om de talenten (cognitief en sociaal emotioneel) van de leerlingen 

optimaal te ontwikkelen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden.

Delta geeft op een herkenbare wijze invulling aan de term aantrekkelijk 

werkgeverschap door o.a. een professionele organisatie te hebben neergezet 

waarbinnen het personeel de kans krijgt en uitgedaagd wordt tot ontwikke-

ling en professionalisering. Personeelsleden werken graag bij Stichting Delta, 

omdat het binnen de stichting goed georganiseerd is, er effectief met tijd en 

middelen wordt omgegaan, met plezier gewerkt wordt en dat er naast het 

gewone werk ook gelegenheid is voor leuke activiteiten.

Alle personeelsleden van Stichting Delta werken aan hun eigen ontwikkeling 

door persoonlijke leerdoelen te formuleren in een persoonlijk ontwikkelings-

plan. Deze doelen én de ontwikkeling worden gevolgd en besproken volgens 

afspraken van de gesprekkencylcus van Stichting Delta. Wij gebruiken hierbij 

de competenties voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders zoals 

die zijn beschreven in ons Kwaliteit Management Systeem Integraal.

Leerkrachten van Stichting Delta beschikken over vaardigheden om leerlin-

gen te laten ontdekken wat hun talenten zijn en hoe zij deze optimaal kun-

nen ontwikkelen en benutten. In de gesprekkencyclus kan de ontwikkelingen 

van deze vaardigheden worden gevolgd en geëvalueerd. 



Schoolleiders handelen in de geest van de zes kernwaarden van Stichting 

Delta (samenwerken, plezier, innoveren, eigenaarschap, talentonwikkeling,

doelgerichtheid). Zij beschikken over vaardigheden om schoolteams te 

inspireren en te sturen op het behalen van gestelde ambities van Stichting 

Delta. In de gesprekkencyclus kan de ontwikkelingen van deze vaardigheden 

worden gevolgd en geëvalueerd.

Stichting Delta is een professionele organisatie waar men met plezier werkt 

of komt werken. Stichting Delta daagt het personeel uit om een Delta-leer-

kracht te zijn in plaats van een leerkracht aan een individuele school. Wij 

stimuleren dit door activiteiten te organiseren binnen Deltaplein (het oplei-

dingsorgaan van stichting Delta): netwerkbijeenkomsten, schooloverstijgende 

cursussen, opleidingen en de Deltadag. Hier vindt de ontmoeting plaats en 

leren leerkrachten van verschillende scholen van elkaar. 

Door het geven van persoonlijke aandacht en ruimte voor ontwikkeling, zorgen

voor een goede balans in het taakbeleid en voeren van gesprekken rond 

preventief ziekteverzuim willen we het percentage ziekteverzuim onder het 

landelijk gemiddelde handhaven. 

In het integraal beleidsplan beschrijven wij het beleid op het gebied van on-

der andere de samenstelling van het personeel (diversiteit, leeftijdsopbouw, 

m/v), talentontwikkeling, inzetten specialisme leerkrachten, kweekvijver, 

mobiliteit en financiële aspecten van personeelsbeleid.

Personeelsleden kennen de andere scholen en hun karakteristieken, werken op 

thema’s met personeelsleden van andere scholen samen, visiteren andere 

scholen en worden uitgedaagd om voor hun eigen ontwikkeling na een x-aantal

jaren op een andere school te gaan werken. 

De samenstelling van het personeel. Het percentage mannen voor de klas 

is gestegen t.a.v. 2014, de verdeling over de verschillende leeftijdscatego-

rieën is gelijkmatiger dan in 2014 en het ziekteverzuim is onder het landelijk 

gemiddelde.



De komende jaren richten we ons specifiek op onderstaande onderwerpen:

5.3. Personeel en organisatie

5.3.1 lerende organisatie. De ontwikkeling richting een steeds meer lerende 

organisatie is in de afgelopen periode goed gestart. In de komende 

periode zullen we deze ontwikkeling continueren. In 2015 en in 2017 

zullen we evalueren en vervolgstappen bepalen (de onderwerpen in 

dit verband: partnerschap met de Marnix, stand van zaken Deltaplein, 

mogelijkheden van Stichting Leerkracht, nascholing, mobiliteit binnen 

de stichting)

5.3.2 Gesprekscyclus. De nieuwe gesprekscyclus is in 2014 begonnen en de 

eerste cyclus eindigt in 2016 met beoordelingsgesprekken. Daarna zal 

de eerste cyclus worden geëvalueerd en waar mogelijk worden verbe-

terd voor de volgende cyclus

5.3.3 Nieuwe CAO. Met een zekere regelmaat wordt een nieuwe CAO af-

gesproken. In 2014 zijn in de CAO nogal ingrijpende veranderingen 

voor het personeel en de organisatie vastgesteld (o.a. vermindering 

werkdruk, verdere professionalisering, andere werktijdenregeling) De 

adequate uitvoering zal in de komende periode veel tijd en energie 

kosten.



Communicatie is informatieoverdracht, gericht op de verrijking van kennis bij 

de ontvangers. Communicatie beoogt het stimuleren en sturen van actie en 

reactie bij de ontvangers. Informatieoverdracht kan ook gericht zijn op het 

verkrijgen of vergroten van draagvlak. Communicatie dient dienstbaar te zijn 

aan de verbetering van het functioneren van de organisatie. Communicatie 

is nauw verwant aan kwaliteitsbeleid. Op non-verbale communicatie wordt in 

het kader van dit beleidsplan niet nader ingegaan, evenmin als op de uitwis-

seling van gevoelens. Met communicatie wordt de mondelinge en schriftelijke 

uitwisseling van informatie bedoeld.

5.4.1 wat hebben we de afgelopen periode binnen dit domein bereikt:

Bij de start van Delta hebben we gekozen voor een relatief eenvoudige web-

site. In 2014 hebben we de besloten om een nieuwe site te (laten) ontwik-

kelen. De voorbereidingen zijn grotendeels getroffen, zodat begin 2015 deze 

site gepubliceerd kan worden. In het verlengde hiervan hebben we tevens 

onze huisstijl een facelift gegeven.

Ons intranet met informatie voor bestuur&management, personeel en GMR 

is in 2010-2011 van start gegaan en wordt geleidelijk aan meer gebruikt. 

We vinden dat dit gebruik achter loopt op onze verwachtingen, dus we zijn 

hier niet echt tevreden over. We gaan ons best doen om dit via de nieuwe 

website te verbeteren (zowel de verantwoordelijkheid voor het informatiever-

strekken als het eigenaarschap voor het informatie zoeken)

De afgelopen vier jaren verspreidden we in het kader van informatie-

verstrekking aan het personeel ongeveer iedere maand een Delta-Pi 

(Pi=personeelsinformatie)

Voor alle ouders, personeelsleden en stakeholders lieten we t/m 2013 jaar-

lijks een Deltaboekje drukken. Deze boekjes werden zeer goed gewaardeerd, 

maar steeds meer kwam het besef dat we in deze tijd de informatie ook op 

andere wijze kunnen verspreiden; de informatie wordt vanaf 2014 voorname-

lijk digitaal verspreid. Dit geldt voor zowel de stichting als voor de scholen.

In het kader van de vergroting van de naamsbekendheid en ook enigszins 

voor het werven van nieuwe leerlingen hebben we de afgelopen jaren op 

verschillende media advertenties geplaatst. 

De plannen om de contacten met onze stakeholders te intensiveren, zijn 

slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De uitvoering hiervan zal in de komende 

periode opnieuw onze aandacht krijgen. 

5.4

communicatie en PR



5.4.2 wat willen we binnen dit domein bereikt hebben in 2018:

We hebben zowel op stichtingniveau als op schoolniveau transparant beleid 

vastgesteld t.a.v. de interne en externe communicatie.

We beschikken over moderne middelen t.b.v. de communicatie met onze leer-

lingen, personeelsleden en ouders (intern) en t.b.v. de communicatie en met 

onze stakeholders, de belangstellenden en overigen (extern).

De bekendheid van Stichting Delta neemt jaarlijks toe. In de Biltse samen-

leving heeft onze stichting een herkenbare positie ingenomen en wordt als 

een belangrijke speler gezien. Stichting Delta is in de regio bekend bij alle 

voor ons relevante onderwijsinstellingen (collega schoolbesturen, voortgezet 

onderwijs, speciaal onderwijs, onderzoekcentra, opleidingsinstituten e.d.).

De komende jaren richten we ons specifiek op onderstaande onderwerpen:

5.4 Communicatie en Pr

5.4.1 Beleid t.a.v. communicatie en PR (intern, extern, contacten met sta-

keholders, moderne middelen). In 2017 zetten we alles wat met onze 

communicatie en PR te maken heeft op een rijtje. Vervolgens bepalen 

we dan wat we met elkaar willen en zullen we ons beleid hierover 

beschrijven.

5.4.2 Nieuwe website en social media. In 2015 starten we met een nieuwe 

website voor de stichting en zullen we onze informatie voornamelijk 

digitaal verspreiden. In 2015-2016 zullen we beleid beschrijven inzake 

het gebruik maken van social media.

5.4.3 Onderzoek naar de bekendheid van Stichting Delta in de gemeente De 

Bilt. In 2018 gaan we hiertoe een onderzoek (laten) uitvoeren. Ener-

zijds om in kaart te brengen hoeveel inwoners met ons bekend zijn, en 

anderzijds ook hoe wij bekend staan. Uiteraard is de ‘bijvangst’ ook 

interessant.



Vrijwel alle inkomsten binnen het reguliere onderwijs zijn afkomstig vanuit 

de overheid. Jaarlijks wordt op basis van wettelijke regelingen en gerelateerd 

aan de leerlingenaantallen en specifieke subsidies een beschikking afgege-

ven. De overheid financiert de scholen op een dergelijke wijze dat we met 

recht kunnen spreken van een relatieve schaarste; de bekostiging is bedoeld 

voor onvermijdbare uitgaven en is sober en doelmatig. Sinds 2006 is de 

bekostiging volgens het zogenaamde lumpsum-systeem. Hierdoor is er niet 

meer geld te besteden, maar de scholen kunnen nu zelf keuzes maken hoe 

het geld wordt besteed. Een ander belangrijk element van de lumpsumfinan-

ciering is dat de overheid hiermee bepaalde risico’s heeft afgewenteld op de 

schoolbesturen. Uit de beschikking blijkt dat ongeveer 85% van de inkomsten 

min of meer is bestemd voor personeel en daaraan gerelateerde zaken en 

15% voor materiële zaken.

De regeling en financiering van de huisvesting is een zaak tussen gemeente 

en schoolbestuur. In de gemeentelijke huisvestingsverordening is de verde-

ling van de verantwoordelijkheid betreffende de schoolgebouwen omschreven. 

In onze situatie geldt dat de gemeente economisch eigenaar en dat het 

schoolbestuur juridisch eigenaar is van de schoolgebouwen en –terreinen. 

Het schoolbestuur is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor al het onder-

houd aan de schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het 

bieden van geschikte onderwijshuisvesting en in die hoedanigheid dus ook 

voor nieuwbouw en/of grote renovaties van schoolgebouwen.

In het kader van duurzaamheid onderschrijft Stichting Delta de uitspraak 

van de Verenigde Naties: “Voldoen aan huidige behoeften, zonder schade te 

berokkenen aan toekomstige generaties om in hun behoeften te voldoen” 

5.5.1 wat hebben we de afgelopen periode binnen dit domein bereikt:

We hebben bewust meer geld uitgegeven dan ontvangen om ons onderwijs 

niet te veel hinder te laten ondervinden van de landelijke bezuinigingen. In 

de periode van 2000 tot 2009 hebben we substantieel geld overgehouden 

waardoor onze reserves het toelieten om in de periode 2010-2014 een sub-

stantieel van de gespaarde reserves in te zetten t.b.v. ons onderwijs.

We hebben een beredeneerde keuze gemaakt t.a.v. de hoogte van het 

weerstandvermogen, de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit en in 

het verlengde hiervan keuzes gemaakt voor de besteding van de financiële 

middelen. Niet onnodig geld oppotten, maar gespaard geld inzetten t.b.v. het 

onderwijs op onze scholen. 

We zijn continue op zoek naar kansen om onze uitgaven te beperken door 

efficiëntie. Enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren: door een deel van 

de administratie op het kantoor van Delta uit te voeren, zijn de jaarlijkse 

5.5

financën en beheer



kosten die wij verschuldigd zijn aan ons administratiekantoor (Dyade) gezakt. 

Het gezamenlijk contract t.b.v. onze kopieerapparaten heeft ons een flinke 

bezuiniging opgeleverd. De personele samenwerking tussen de scholen, 

bijvoorbeeld de ondersteuning van de directies en het tijdelijk invullen van 

vacatures heeft ons eveneens flink geld bespaard.

Realisatie nieuwbouw Wereldwijs. Na een periode van ongeveer acht jaren 

aan voorbereiding is in oktober 2013 het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Schoolgebouwen worden steeds efficiënter benut. Realisatie van een kleine 

uitbreiding bij de Groen van Prinstererschool en de Daltonschool de Rietakker 

waardoor enkele nevenruimtes zowel onder als na schooltijd goed te gebruiken 

zijn. Aanpassing lokalen in de Michaelschool en Theresiaschool, zodat deze 

lokalen na schooltijd geschikt zijn voor de buitenschoolse opvang (wissel-

lokalen).

Ingrijpende opknapbeurt in de Martin Luther Kingschool t.b.v. personeel, 

directie, interne begeleiding, remedial teaching en logopedie.

Het efficiënter benutten van de schoolgebouwen levert ook extra geld op, 

hetgeen indirect weer ten goede komt aan het onderwijs. 

5.5.2 wat willen we binnen dit domein bereikt hebben in 2018:

We hebben een transparant systeem van financiële planning en control op 

stichtingsniveau en op schoolniveau. We hebben goed zicht op de kansen 

en bedreigingen op financieel terrein. Hiertoe is een systeem ontwikkeld met 

onder meer informatie m.b.t. demografische gegevens, effecten van groeps-

groottes, inzet van personeel in de groepen en buiten de groepen, diverse 

functies, wettelijke kaders e.d.

We benutten de kansen om extra financiën te genereren en om door efficiëntie 

geld te besparen met als doel om ons onderwijs nog beter te kunnen invullen.

De schoolgebouwen, schoolterreinen en (leer)middelen zijn goed onderhouden 

en bieden de gelegenheid om onderwijs te bieden met moderne leermiddelen 

en binnen gevarieerde didactische werkvormen. In alle geledingen wordt ge-

streefd naar een zo efficiënt mogelijke inzet van personeel, middelen en tijd. 

Het meerjarenonderhoudsplan ondergaat een flinke aanpassing door de 

zogenaamde ‘doordecentralisatie’ van het buitenonderhoud. Tot en met 2014 

was een groot deel van het onderhoud van de schoolgebouwen onderge-

bracht bij de gemeenten. Vanaf 2015 ligt die verantwoordelijkheid bij de 

schoolbesturen. Het concept 2015-2018 is klaar, maar de afwikkeling met de 

gemeente zal in het eerste kwartaal 2015 plaatsvinden. De indruk bestaat 

dat wij met onze goede schoolgebouwen, met een goed plan met de finan-

ciële middelen die wij tot onze beschikking hebben, de toekomst positief 

tegemoet kunnen zien.



De komende jaren richten we ons specifiek op onderstaande onderwerpen:

5.5 financiën en beheer

5.5.1 Meerjaren onderhoudsplan. In het eerste kwartaal van 2015 wordt ons 

conceptplan 2015-2018 afgestemd met de gemeente middels een zoge-

naamde nulmeting. Daarna kan het plan t/m 2018 worden vastgesteld. 

In 2018 zal het plan voor 2019-2022 worden gemaakt.

5.5.2 Meerjarenbegroting. In het eerste kwartaal van 2015 worden de defin-

tieve bedragen n.a.v. de landelijke akkoorden verwerkt in onze meerja-

renbegroting 2015-2018. Jaarlijks wordt deze meerjarenbegroting geac-

tualiseerd. In 2018 wordt de meerjarenbegroting 2019-2022 gemaakt.

5.5.3 Kwartaalrapportages. De vorm en de inhoud van rapportages wor-

den m.i.v. 2015 aangepast. In het vierde kwartaal van 2015 wordt de 

nieuwe werkwijze geëvalueerd en, al dan niet aangepast, vastgesteld 

voor de periode t/m 2018.

5.5.4 Onderzoek naar kansen om meer geld te genereren en om door  

efficiëntie minder geld uit te hoeven geven. De afgelopen jaren hebben 

we hiertoe ons best gedaan en ook al mooie resultaten bereikt, maar 

het gebeurde veelal ad hoc. In 2016 wordt dit onderwerp specifiek ter 

hand genomen middels een onderzoek, waarbij eventueel een extern 

deskundige wordt ingeschakeld.

5.5.5 Onderzoek naar risico’s en bedreigingen. Het is altijd wenselijk om 

risico’s en bedreigingen goed onder ogen te zien, dus het heeft per-

manent onze aandacht. Daarnaast lijkt het ons goed om in 2016 in 

samenwerking met een externe deskundige een nader onderzoek te 

(laten) verrichten.

5.5.6 Nieuwbouw De regenboog. In 2015 en 2016 zullen we rekening houden 

met extra inspanningen in tijd, geld en energie t.b.v. de realisatie van 

een nieuw schoolgebouw voor onze Regenboog.



Hoofdstuk 6 

overzicht planning 
2015 - 2018

Hieronder treft u een overzicht aan van de onderwerpen die we per beleids-

domein in een bepaald jaar specifieke aandacht zullen geven. In hoofdstuk 5 

staan deze onderwerpen nader toegelicht en per jaar zullen de onderwerpen 

in het jaarplan uitgebreider en concreter worden beschreven.

1 Kwaliteit en strategie 2015 2016 2017 2018

1.1 Beleidsplan    X

 (een keer per vier kalenderjaren)

1.2 Schoolplannen X   

 (een keer per vier schooljaren).

1.3 ParnasSys en Integraal.   X 

1.4 Leerlingenaantallen en X  X 

 mogelijke consequenties. 

1.5 Borging beleid op het niveau van   X X  

 de stichting en van de scholen.  

2 Onderwijs en identiteit 2015 2016 2017 2018

2.1 Identiteit (levensbeschouwelijk) X  X 

2.2 Onderwijsconcepten per school. X   

2.3 Onderwerpen n.a.v. div. akkoorden  X X   

 (ICT, bewegingsonderwijs, talent-

 ontwikkeling en cultuureducatie)

2.4 Integraal Kindcentrum en  X  

 schooltijden.   

3. Personeel 2015 2016 2017 2018

3.1 Lerende organisatie. X  X 

3.2 Gesprekscyclus.  X  X

3.3 CAO-PO (eind 2014) X   x?

4. Communicatie en PR 2015 2016 2017 2018

4.1 Communicatieplan (intern, extern,    X 

 contacten met stakeholders,  

 moderne middelen).

4.2 Nieuwe website en social media. X   X

4.3 Onderzoek naar naamsbekendheid.    X



5. Financiën en beheer 2015 2016 2017 2018

5.1 Meerjaren onderhoudsplan.  X   X

5.2 Meerjarenbegroting. X   X

5.3 Kwartaalrapportages. X   

5.4 Onderzoek naar kansen.  X  

5.5 Onderzoek naar risico’s en   X  

 bedreigingen.

5.6 Nieuwbouw De Regenboog. X X  

     

Zoals al eerder is genoemd, hebben we ons enigszins beperkt in de hoe-

veelheid onderwerpen, zodat we deze onderwerpen ook echt goed kunnen 

aanpakken.

We gaan er van uit dat we de bovenstaande onderwerpen op een goede 

wijze zullen behandelen en dat we mede hierdoor een nog betere stichting 

met nog betere scholen zullen worden. Daarnaast merken we op dat voort-

schrijdend inzicht (zowel door interne als door externe factoren) ons kan 

leiden tot het maken van andere keuzes, waardoor één of meer onderwerpen 

niet behandeld worden of één of meer onderwerpen worden toegevoegd aan 

dit overzicht.



In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van de vastgestelde begroting 2015 

op stichtingsniveau (= getotaliseerde cijfers van de negen scholen en het 

bovenschools beheer. Daarnaast is voor de komende jaren een inschatting 

gemaakt van de financiële consequenties van de beleidsontwikkelingen.

Tijdens de afgelopen beleidsperiode (2010-2014) hebben we onze reserves 

voor een deel aangesproken, om in het primaire proces zo min mogelijk last 

te hebben van de landelijke bezuinigingen, in 2010 besloten we om in dit 

verband te streven naar een gemiddelde rentabiliteit tussen de 0 en -2% 

(uitkomst hiervan is ongeveer -1,5%)  Voor de komende beleidsperiode (2015-

2018) is het streven om het huidige niveau van reserves te stabiliseren en 

waar mogelijk weer iets te laten toenemen; hetgeen moet resulteren in een 

gemiddelde rentabiliteit tussen de 0 en +2%.

De belangrijkste inkomstenbron is de subsidie die van het Ministerie van 

OC&W wordt ontvangen. Deze subsidie is grotendeels gebaseerd op het 

leerlingenaantal dat jaarlijks wordt vastgesteld op de reguliere teldatum van 

1 oktober. Voor het materiele deel zijn de aantallen leerlingen bepalend voor 

de subsidie voor het volgende kalenderjaar. De personele inkomsten gelden 

voor het volgende schooljaar. We voorzien de komende jaren een terugloop 

van het aantal leerlingen en dus minder inkomsten, maar door de verhoging 

van het lumpsumbedrag per leerling zullen de baten iets toenemen (B1). De 

baten voor materieel zullen min of meer op het niveau van 2015 blijven; de 

vermindering door de terugloop in het aantal leerlingen wordt waarschijnlijk 

gecompenseerd door de inflatiecorrectie (B2)

Extra geld n.a.v. diverse akkoorden die landelijk zijn afgesproken. 

Dit wordt toegevoegd aan de onder a. genoemde subsidies. Extra geld bete-

kent ook meer verplichtingen (overheveling buitenonderhoud, uitvoering van 

de cao), maar het extra geld geeft ruimte om reeds in gang gezette ontwik-

kelingen ook daadwerkelijk te kunnen betalen en om nieuw beleid uit te 

kunnen voeren.

Overige baten t.b.v. personele inzet. 

Via het samenwerkingsverband ontvangen de scholen een bedrag per 

leerling. Het is nog onzeker hoe de effecten van Passend Onderwijs zullen 

uitpakken. Vooralsnog gaan we uit van ongeveer 150 euro per leerling met 

een mogelijke verhoging naar 200 euro per leerling i.v.m. de afbouw van 

de ambulante begeleiding en overheveling van desbetreffend geld naar de 

schoolbesturen (B3)
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Overige baten t.b.v. de materiële exploitatie.

De afgelopen jaren zijn we steeds vaker lokalen en nevenruimtes gaan be-

nutten voor medegebruik (BSO, peutergroep, logopedie). In 2014 leverde dit 

medegebruik en overige materiele baten ongeveer 125.000 euro op. In 2015 

is hiervoor 156.000 euro begroot. We verwachten hierin de komende jaren 

nog een mogelijke groei tot minimaal 180.000 euro (B4)

De financiële baten (rente minus de bankkosten) zijn de afgelopen jaren flink 

afgenomen door de steeds lager wordende rentepercentages (B5).

De personele lasten vormen het overgrote deel van de exploitatie. De lasten 

worden jaarlijks vastgesteld in het bestuursformatieplan (BFP) per school-

jaar. Dit houdt in dat bij het maken van een (meerjaren) begroting per kalen-

derjaar altijd een extra ‘knip’ gemaakt moet worden per 1 augustus, zodat er 

voor de laatste vijf maanden van het kalenderjaar wat meer onzekerheid over 

de juistheid van de bedragen ontstaat (voorbeeld: het verschil in loonkosten 

tussen een startende leerkracht en een leerkracht in de eindschaal is onge-

veer 30.000 euro bij een fulltime dienstverband)(L1).

De materiële lasten zijn al geruime tijd hoger dan de baten. Dit komst gro-

tendeels doordat de overheid de baten niet heeft laten meegroeien met de 

inflatie. Het komt ook doordat het onderwijs met de moderne ICT-middelen 

aanzienlijk duurder is geworden dan voorheen (voorbeeld: een ouderwets 

schoolbord is veel goedkoper dan een digitaal bord en het gaat veel langer 

mee). We sturen op een stabilisatie van de afschrijvingskosten (L2).

Door efficiëntie proberen we meer voor hetzelfde geld te kunnen doen. 

Enkele voorbeelden van de afgelopen jaren: de aanschaf van zonnepanelen, 

een gezamenlijk contract voor kopieerapparatuur, de gezamenlijke adminis-

tratie, diverse onderhoudswerkzaamheden, nascholing, leermiddelen e.d. De 

komende jaren blijven we zoeken naar kansen op dit gebied. (L3 , L4 en L5)

Nieuw beleid of beleid dat we als Delta De Bilt, ondanks de bezuinigingen, 

al in gang hebben gezet, is een mooie ontwikkeling. In 2015-2016 maken we 

definitieve keuzes voor de bestemming van het extra geld. We verwachten 

de komende jaren binnen de stichting ongeveer een WTF aan personeel en 

10K aan materiaal per jaar meer in te kunnen zetten t.b.v. de uitvoering van 

nieuw beleid. (L6 en L7)

 

lasten



Exploitatiebegroting 

2015-2018 

(bedragen x 1.000 euro)

   2015 2016 2017 2018

 

 Aantal leerlingen N-1  2475 2460 2445 2420

  

 Baten    

B1 Rijksbijdrage personeel 9.241 9.240  9.300 9.350 

B2 Rijksbijdrage materieel 1.717  1.700 1.700 1.700 

B3 Overige baten personeel 479  490 500 500

B4 Overige baten materieel 156 160  170  180 

B5 Financiële baten  12  15 15  15 

 Totaal baten 11.605 11.605 11.685 11.745 

     

 lasten     

   

L1 Personele lasten 9.582 9.500 9.500 9.500 

L2 Afschrijvingen 339 330 30 330

L3 Huisvestingslasten 877 870 870 870

L4 Overige materiële lasten 383 380  375 370

L5 Leermiddelen 364  365  365 375

L6 Nieuw beleid personeel  -  60 120  180

L7 Nieuw beleid materieel -  10 20   30

 Totaal lasten 11.545 11.515 11.580  11.655

  

 Saldo totaal 60  90 105 90


