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‘Samen staan we  
       voor SOOOG’
SOOOG verandert geleidelijk naar één organisatie 
voor opvang en onderwijs. “Voor alles wat we gaan 
doen, geldt dat we het samen doen”, zo zegt het 
College van Bestuur (CvB) van de stichting. 
 
OOSTWOLD – Het CvB is tevreden over wat in 2019 is bereikt. 
Het is trots op de onderwijskwaliteit op SOOOG scholen en op 
zijn medewerkers. Het aantal leerlingen op SOOOG scholen is 
in tien jaar tijd met dertig procent gedaald. En zo zijn er meer 
veranderingen rondom de stichting. Maar SOOOG blijft in alles 
een stabiele organisatie. 
 
“De vraag om opvang en onderwijs vanuit één organisatie groeit 
en wij willen daar een antwoord op geven”, zo zegt het bestuur. 
“We werken intensief samen met Stichting Kinderopvang Win-
schoten (KiWi). Samen zullen we langzamerhand één organisatie 
voor opvang en onderwijs gaan vormen. In die organisatie zullen 
we in kindcentra werken vanuit één pedagogische en didactische 
visie, met één leidinggevende.” 
 
CLUSTERS 
Veranderen gaat altijd door: wat vandaag gewoon is hoeft dat 
morgen niet meer te zijn. Op SOOOG scholen veranderen con-
stant dingen. Nieuwe methodes, nieuwe ICT-toepassingen, 
nieuwe manieren van leren… De clusters waaronder de scholen 
van SOOOG in 2019 vielen zullen in de toekomst verdwijnen. 
Nu staan die clusters onder leiding van een clusterdirecteur en 
schoolcoördinatoren, straks heeft SOOOG waar mogelijk kind-
centra, met elk hun eigen directeur.  

Natuurlijk veranderen sommige dingen nooit. “We blijven ver-
beteringen aanbrengen en we blijven zorgen voor onderwijs van 
goede kwaliteit. We verantwoorden ons aan onze omgeving en 
gaan verstandig om met geld. Onze visie en speerpunten zijn her-
kenbaar in de plannen van onze scholen. En we bieden onze 
scholen ruimte om mee te bewegen met wat de directe omgeving 
van hen vraagt.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUIMTE 
Ruimte voor verandering moet er altijd zijn, vindt het bestuur. 
Elke school bepaalt bovendien zelf hóe ze verandert. Of ze kiest 
voor een aangepast onderwijsconcept, thuisnabij onderwijs voor 
ieder kind, of voor de overgang naar een kindcentrum. “En voor 
alles geldt dat we het samen doen. Samen zijn we verantwoor-
delijk voor de inhoud en het succes van het onderwijs aan onze 
leerlingen. Samen staan we voor SOOOG.” 

In deze uitgave van de SOOOG Courant vindt u de essentie van ons jaarverslag van 2019.  
Het volledige jaarverslag kunt u raadplegen op www.sooog.nl.

 

Waarom deze krant?  
SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. 
Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een be-
stuursverslag. Daarin staat bijvoorbeeld welk beleid 
het afgelopen jaar is gevoerd, hoe geld binnen de 
stichting is gebruikt en wat voor investeringen de 
stichting de komende jaren wil doen. Ook staat erin 
hoe de stichting in elkaar zit, wat de belangrijkste ac-
tiviteiten zijn en hoe het er financieel voor staat. Het 
bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording 
af. Deze krant is een publieksversie van het bestuurs-
verslag. Alle belangrijke informatie staat erin, op een 
prettige manier verteld. 

‘Ruimte voor 
morgen!’  
SOOOG richt zich vanuit haar strategisch beleidsplan 
‘Ruimte voor morgen!’ de komende jaren, samen met 
scholen, op vijf focuspunten*. Van het strategisch beleid 
werden in 2019 een animatie, een publieksversie en een 
ouderflyer gemaakt. 
 
OOSTWOLD – De vijf focuspunten uit het strategisch beleid 
van SOOOG zijn opgenomen in het schoolplan van iedere 
SOOOG school. Iedere school vult de focuspunten aan met 
eigen speerpunten en doelstellingen. Zo werken alle scholen 
op hun eigen manier aan de gezamenlijke SOOOG koers en 
visie. De speerpunten van scholen voor het schooljaar 2019-
2020 zijn bijvoorbeeld: ‘Onze school is een SOOOG school’, 
‘Onze school heeft een beleidsplan Opvang en Onderwijs’ en 
‘Investeren in onze medewerkers’. 
 
Een uitgebreid overzicht van en toelichting op alle speerpunten 
kunt u in het volledige jaarverslag van 2019 vinden.  

 

Vijf focuspunten 
strategisch beleid  

Elke school een eigen identiteit met  
ruimte voor verandering.  
Elk kind een ononderbroken  
ontwikkelproces door onderwijs en  
opvang te verbinden.  
Een professionele leercultuur.  
Eén specialistisch (integraal)  
kindcentrum voor de regio.  
Het expertisecentrum als hét  
centrum van SOOOG. 
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Een onderwijsstichting: hoe 
steekt die precies in elkaar?  
SOOOG is een stichting en heeft een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).  
Het CvB is eindverantwoordelijk voor de stichting en geeft leiding aan het management.  
 
OOSTWOLD – Dat management heeft de dagelijkse leiding op scholen en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en personeel. CvB en 
management worden ondersteund door het bestuursbureau.  
 
VERANTWOORDING 
Iedereen, van de Raad van Toezicht tot en met de leerkrachten, heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid binnen SOOOG en legt daarover verantwoor-
ding af: de leerkracht aan het management, het management aan het CvB. 
Het CvB is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de 
stichting. Zij legt verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden 
van SOOOG, zoals ouders, gemeenteraden, de Raad van Toezicht en het 
ministerie van OCW. In het handboek ‘Governance’ van SOOOG staat pre-
cies wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe dit wordt gecontroleerd. 
 
GOED BESTUUR 
Goed onderwijs vraagt om goed bestuur, waardoor leraren, management en bestuurders goed met elkaar kunnen samenwerken. SOOOG 
werkt volgens de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Goed bestuur wordt ook wel good governance genoemd. De kerntaken van gover-
nance zijn sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. De drie belangrijkste partijen voor good governance zijn het 
management, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.  

 
FLEXIBELER ORGANISATIESTRUCTUUR 
In 2012 werden de scholen van SOOOG verdeeld in zeven clusters. Dat heeft veel opgeleverd. Zo zijn onderwijskwaliteitsteams ontwikkeld, 
is de organisatiestructuur effectief ingericht, en is mobiliteit binnen onderwijsteams ontstaan. Het geld voor scholing en begeleiding wordt 
efficiënter ingezet en specialisatie en expertise zijn versterkt en worden breder ingezet.  
Door nieuwe en toekomstige ontwikkelingen is het tijd om de organisatiestructuur – en het functiegebouw – van SOOOG flexibeler te 
maken. Dat betekent dat de clustering van scholen geen vaststaand feit meer zal zijn. Waardevolle samenwerkingen die binnen clusters 
zijn ontstaan blijven natuurlijk bewaard. Per school wordt vanaf nu bekeken hoe deze het beste aangestuurd kan worden in de overgangsfase 
naar een kindcentrum. Nieuw hiervoor is de tijdelijke functie van ad interim directeur. SOOOG wil deze functie laten uitgroeien tot 
directeur van een (meerscholen) kindcentrum. 
 
 

Stichting Openbaar Onderwijs  

Oost Groningen (SOOOG) 

Huningaweg 8, 9682 PB  Oostwold 
Telefoon: 0597-453980 
Mail: info@sooog.nl 
Inschrijvingsnummer KvK: 02094022 
Werkgeversnummer: 41613 

www.sooog.nl

Colofon  
Redactie: Saffira Rijkee 
Vormgeving: Puntgaaf Reclame & Vormgeving  
Druk: Scholma Druk Bedum 
Een uitgave van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen.

 

Stichting  
Openbaar Onderwijs  
Oost Groningen  
•  Gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde 
•  24 scholen 
•  2841 leerlingen 
•  Ruim 300 medewerkers 
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Organisatie

Voor elk kind 
een bloeiende 
toekomst  
SOOOG werkt met allerlei partners aan de constante  
verbetering van onderwijs. Zo wordt bijvoorbeeld  
gewerkt aan ‘Het Nest’: een observatievoorziening voor 
jonge risicoleerlingen, aan een ‘Tienerschool’ én aan een 
plan om de leefstijl en het welzijn van kinderen te  
verbeteren en te vergroten. 
 
OOSTWOLD – De samenwerkingen waar SOOOG aan mee-
doet hebben een belangrijke meerwaarde voor kinderen en 
voor de regio Oost-Groningen. ‘Het Nest’, wordt bijvoorbeeld 
een observatievoorziening voor jonge risico-leerlingen in de 
hele regio. Het bestuur van SOOOG: “Het gaat hierbij om 
jonge kinderen uit groep een en twee, met onderwijsbehoef-
ten waar de huidige zorgstructuur niet voldoende antwoord 
op kan geven. Ongeveer negen maanden lang, maximaal een 
jaar, kunnen deze kinderen een aantal dagdelen per week te-
recht in Het Nest. Een team van professionals uit het speciaal 
basisonderwijs bekijkt samen met de zorg wat de  onderwijs-
behoeften van ieder kind zijn”. Het Nest wordt samen met de 
schoolbesturen Renn4 en VCO Oost en Midden Groningen 
opgezet. 
 
TIENERSCHOOL 
Samen met het Dollard College in Winschoten wil SOOOG 
een Tienerschool starten voor kinderen van tien tot veertien 
jaar. De Tienerschool moet een samenwerking worden tussen 
basis- en voortgezet onderwijs om de overgang van de basis-
school naar de middelbare school te verbeteren en zo de kan-
sen van kinderen te vergroten. De bedoeling is de Tiener- 
school te starten in Winschoten. 
 
GEZONDHEID IS DE SLEUTEL 
Samen met allerlei partners, waaronder SKSG, Marenland, 
Menzis, Centre of Expertise Healthy Ageing en Huis voor de 
Sport Groningen, werkt SOOOG aan een plan waarmee de 
leefstijl en het welzijn van kinderen verbeterd en vergroot 
wordt. Want een goede gezondheid draagt bij aan persoonlijke 
ontwikkeling, succes op de arbeidsmarkt en dus meer toe-
komstperspectief voor kinderen, zegt het bestuur van 
SOOOG. “Steeds meer kinderen krijgen te maken met ge-
zondheidsklachten die eerder alleen voorkwamen bij volwas-
senen of ouderen. Een combinatie van verslavende social 
media, ongezond voedsel en afnemende bewegingsmogelijk-
heden lijken de huidige jeugd te maken tot de ongezondste 
generatie van de eeuw. Bovendien zijn grote verschillen te 
zien tussen kinderen uit gezinnen met een lage en hogere so-
ciaal-economische status.” 
Voor de uitvoering van het plan willen de initiatiefnemers een 
beroep doen op het Nationaal Programma Groningen, zegt 
het bestuur. “Daarin staat een bloeiende toekomst voor de kin-
deren in de provincie Groningen tenslotte centraal”.  



Marktaandeel    
SOOOG heeft 22 basisscholen in de gemeenten Oldambt, 
Pekela en Westerwolde. In onderstaande cirkeldiagrammen 
staat het marktaandeel van SOOOG in 2019 per gemeente. 
 
 

 
 
 

Goed onderwijs, ook in 
kleine dorpen  
Het aantal leerlingen op SOOOG scholen is in tien jaar tijd afgenomen met ongeveer dertig  
procent. Maar de daling vlakt af. Voor de komende vijf jaar wordt nog een daling van 4,4 procent 
verwacht. SOOOG doet haar uiterste best om kwalitatief goed onderwijs, ook in kleine dorpen, te 
behouden. 
 
OOSTWOLD – Uiteindelijk zullen scholen sluiten als het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm daalt, zegt het bestuur van SOOOG. 
“Obs Eexterbasisschool en obs Jaarfke fuseren om die reden op 1 augustus 2020 tot één openbare school. Als obs Futura gaan beide 
scholen verder in de nieuwgebouwde brede school in Scheemda.”  
 
SOOOG verkent de mogelijkheden van een ‘Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Oost Groningen’. Als scholen in de regio, groot 
en klein, samenwerken onder één hoed staan ze sterker, ook met minder leerlingen. “Onder zo’n samenwerkingsbestuur kunnen open-
bare, bijzondere en samenwerkingsscholen een herkenbare positie krijgen. De huidige wetgeving biedt hiervoor wellicht nieuwe moge-
lijkheden en kansen. Samen kunnen we financiële risico’s en nadelige gevolgen van de krimp voorkomen.”  
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Openbaar onderwijs: voor iedereen  
OOSTWOLD – Openbaar onderwijs is voor iedereen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en waar je ook in gelooft. Dat staat zo 
in de wet. De toelating van een kind is niet afhankelijk van betaling van een ouderbijdrage. Het College van Bestuur beslist of een leerling 
wordt toegelaten. Dat een school openbaar is betekent niet dat elke leerling moet worden toegelaten, maar dat is wel het uitgangspunt. 
Weigeren is een uitzondering. Ouders gaan bij inschrijving akkoord met de gedragsregeling die op SOOOG scholen geldt.  

Kleine groepen met veel ondersteuning  
OOSTWOLD – Door lage overheadkosten en de inzet van werkdrukmiddelen en bestemmingsreserves is de gemiddelde groepsgrootte 
op SOOOG scholen al jaren ruimschoots lager dan het landelijk gemiddelde. In 2019 bestond een gemiddelde klas op een SOOOG 
school uit zo’n 19 kinderen, tegenover 23 kinderen als landelijk gemiddelde in 2018. In klassen op het speciaal (basis) onderwijs zaten 
gemiddeld 13 leerlingen. Daar komt bij dat SOOOG het onderwijs op haar scholen ruimschoots ondersteunt met de inzet van onder-
wijsassistenten: op 1 oktober 2019 werden 31,11 fte’s ingevuld door onderwijsassistenten.

Gemeente Oldambt

SOOOG           OVERIGE

37,67% 
38%

62,33% 
62%

Gemeente Pekela

SOOOG           OVERIGE

44,27% 
44%

55,73% 
56%

Gemeente Westerwolde

SOOOG           OVERIGE

18,96% 
19%

81,04% 
81%



Steeds meer medewerkers 
in vaste dienst  
Op 1 januari 2020 zijn 329 medewerkers in vaste dienst bij SOOOG. Dankzij de werkdrukmiddelen 
van de overheid konden nog eens veertien mensen tijdelijk worden aangesteld, wat het aantal 
medewerkers op 343 brengt. De bedoeling is ook deze mensen uiteindelijk een vaste baan te 
geven. “We willen capabele medewerkers graag aan ons binden.” 
 
OOSTWOLD – Net als in voorgaande jaren is in 2019 het aantal leerkrachten dat via een payrollaanstelling voor SOOOG werkt, afge-
nomen: van 26 naar 9 medewerkers. Een bewuste keuze, zegt het bestuur van SOOOG. “We willen capabele medewerkers graag aan 
ons binden. Ook een aantal onderwijsassistenten is de afgelopen twee jaar in vaste dienst van SOOOG gekomen. De veertien tijdelijke 
medewerkers die we hebben kunnen aanstellen door inzet van de werkdrukmiddelen willen we uiteindelijk ook een vaste aanstelling 
bieden.” 
 
MINDER MANNEN 
Het aantal mannen dat binnen SOOOG werkt is in 2019 vergeleken met 2018 met 3,16 procent gedaald: in totaal is 14,89 procent van 
de medewerkers van SOOOG man. Het aantal jonge medewerkers – jonger dan 35 jaar – is juist gestegen met negen medewerkers. 
 
PLUS-POOL 
Voor het schooljaar 2020-2021 verwacht SOOOG door pensionering, inzet van werkdrukmiddelen en kwaliteitsformatie een kleine va-
catureruimte voor twee voltijdbanen, vertelt het bestuur. “Die ruimte kan nog toenemen door tussentijds vertrek, vervroegde pensionering 
of een toename van verloven. We vertrouwen erop dat we de vacatures die daardoor ontstaan kunnen invullen met onze eigen PLUS-
poolers.” 
 
De eigen PLUS-pool van SOOOG bestaat uit medewerkers met een tijdelijke aanstelling die vaste medewerkers vervangen bij ziekte, 
zwangerschap en buitengewoon verlof. Bijna alle medewerkers die in het schooljaar 2018-2019 in de PLUS-pool zaten zijn doorgestroomd 
naar vrijgekomen vacatureruimte. Voor het nieuwe schooljaar zijn opnieuw PLUS-poolers aangenomen. De PLUS-pool bestaat uit 12 
fpe’s en zal groeien naar 14 fpe’s.  
 
 

Omlaag met 
die werkdruk!    
De overheid heeft voor het verlagen van de hoge werk-
druk in het onderwijs extra geld beschikbaar gesteld: 
voor het schooljaar 2019-2020 ongeveer 225 euro per 
leerling. SOOOG besteedde dit geld onder andere aan 
extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OOSTWOLD – In het schooljaar 2020-2021 zal per leerling 
240 euro aan extra geld komen vanuit de overheid: de zoge-
naamde werkdrukmiddelen. De bedragen voor het speciaal 
(basis)onderwijs liggen hoger. Met dit extra geld kunnen scho-
len maatregelen nemen waardoor leerkrachten echt verschil 
merken in de klas. In de tabel hieronder staat hoe SOOOG 
de werkdrukmiddelen in 2019 heeft ingezet. 
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Privacybeleid  
SOOOG doet er alles aan om aan de AVG en de Wet bescherming persoonsgegevens te voldoen. In haar privacy-
beleid staat precies beschreven hoe de stichting omgaat met het verspreiden van gevoelige informatie. 
 
OOSTWOLD – In 2019 heeft SOOOG verschillende stappen gezet om te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zo zijn 
onder andere het privacybeleid en een privacyverklaring opgesteld en is het SOOOG aanmeldingsformulier herschreven. Ook zijn toestemmingsformulieren 
voor ouders opgesteld, waarmee ze bijvoorbeeld toestemming kunnen geven voor het gebruik van beelden. 
 
BEWUSTWORDING 
Met leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten waarvoor een database is gemaakt en medewerkers van SOOOG hebben een bewustwordings-
traject doorlopen. De personeelsdossiers van de stichting zijn gedigitaliseerd en ondergebracht in een beveiligde omgeving. 
 
DATALEK 
Een mogelijk datalek wordt direct gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming en bij de personen of organisaties van wie gegevens gelekt zijn. Op de 
website van SOOOG staat een standaard formulier voor het melden van een datalek. Privacybeleid is geen garantie op het voorkomen van een datalek, zegt 
het bestuur van SOOOG. “In ons privacybeleid staat precies beschreven hoe wij in de nabije toekomst willen omgaan met het verspreiden van gevoelige 
informatie.”

 Besteding werkdrukmiddelen 2019 
  Budget 2019-2020                                     € 638.452,- 

  Besteding 

  Verzorging gymlessen (Huis van de Sport)         € 72.260,- 

  Inzet (vak)leerkrachten – 5,61 fte                     € 378.898,- 

  Inzet onderwijsassistenten – 2,88 fte              € 122.377,- 

  Inzet conciërge                                                     € 10.664,- 

  Aanschaf tablets                                                   € 17.394,- 

  Overige                                                                 € 31.859,- 



Opvang en onderwijs 
maximaal tot bloei in IKC’s  
Samen met Stichting Kinderopvang Winschoten (KiWi), is SOOOG van plan haar scholen om te  
vormen tot integrale kindcentra en uiteindelijk één organisatie voor onderwijs en opvang te worden. 
SOOOG scholen zijn in 2019 begonnen hun beleidsplan ‘Opvang en Onderwijs’ te schrijven. 
 
OOSTWOLD – In 2017 vatten SOOOG en KiWi het plan op om samen Integrale Kindcentra (IKC’s) te gaan vormen. Een IKC is een kind-
centrum voor kinderen van nul tot twaalf (of veertien) jaar, waarin kinderen optimaal worden voorbereid op hun toekomst. Ze kunnen hier 
samen spelen, zich ontwikkelen en leren, in doorlopende ontwikkellijnen en gericht op brede talentontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUIMTE 
SOOOG en KiWi kunnen elkaar goed vinden in ambities en visie, vertelt het 
bestuur van SOOOG. “We willen elk kind een ononderbroken ontwikkelproces 
bieden door onderwijs en opvang te verbinden. De komende jaren bieden we 
onze scholen de ruimte IKC’s te realiseren zodat opvang en onderwijs maximaal tot bloei 
en tot hun recht kunnen komen.”  
 
NIEUWE FUNCTIES 
SOOOG wil een eigen aan SOOOG gelieerde opvangorganisatie realiseren. De bedoeling 
is dat beide stichtingen uiteindelijk als ‘holding’ één organisatie voor opvang en on-
derwijs worden. Daarvoor zijn nieuw beleid en een nieuwe organisatiestructuur nodig, 
waarin nieuwe functies en combinatiefuncties zullen ontstaan. Een nieuw functieboek 
is hiervoor in de maak, vertelt het bestuur. “Zo hebben we voor de overgangsfase bijvoorbeeld een tijdelijke functie geïntroduceerd: die van 
ad interim directeur. Die functie willen we laten uitgroeien tot directeur van een kindcentrum. Ook zien we dat de behoefte aan bijvoorbeeld 
onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners groeit.” 
 
BLAUWDRUK 
Een kindcentrum kan uit één of meerdere scholen bestaan. Er bestaat 
geen blauwdruk voor hét kindcentrum, zegt het bestuur. “Ieder kind-
centrum zal anders zijn en precies passen bij waar kinderen en ouders 
behoefte aan hebben op die specifieke plek.” 
 
STAPPENPLAN 
Scholen zijn, waar mogelijk, druk bezig met hun overgang naar IKC’s. 
Alle scholen maken in het schooljaar 2019-2020 een beleidsplan ‘Op-
vang en Onderwijs’, dat aan het eind van dat schooljaar klaar zal zijn. 
In het plan beschrijven ze hoe ze als school één pedagogische visie, 
de doorgaande lijn en samenwerking tussen opvang en onderwijs gaan 
vormgeven. Scholen maken hun plan in overleg met personeel, ouders, 
cultuur- en welzijnsorganisaties. In het plan staan een stappenplan en 
tijdpad. Scholen ontwikkelen zich tot IKC als dat mogelijk is, of kun-
nen andere vormen van samenwerking aangaan. In alle gevallen wor-
den ze gestimuleerd het experiment aan te gaan. 
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Wet Normalisering 
Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA)   
OOSTWOLD – Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet normali-
sering rechtspositie ambtenaren: de WNRA. Dit betekent dat 
‘eenzijdige aanstellingen’ nu tweezijdige arbeidsovereen-
komsten voor onbepaalde tijd zijn. Daarnaast is onder andere 
het systeem rond ontslag veranderd. Werknemers hebben 
vanaf het begin van hun dienstverband recht op een transi-
tievergoeding bij ontslag. Als beide partijen het goed vinden 
dat de overeenkomst wordt beëindigd, is de werkgever niet 
verplicht een transitievergoeding te betalen. 
 
 

Toekomstbestendig 
met het juiste  
personeel op de 
juiste plek    
In 2019 is binnen SOOOG gestart met strategische  
personeelsplanning voor de hele organisatie. “Om onze 
doelen te behalen zijn de kwaliteiten van onze mede-
werkers cruciaal, nu en in de toekomst.” 
 
OOSTWOLD – Dat zegt het College van Bestuur van 
SOOOG. “Strategisch personeelsbeleid helpt ons te zien hoe-
veel personeel we wanneer en op welke plek nodig hebben. 
Zo kunnen we medewerkers een plek bieden die bij hun 
functie past. Het helpt ons onze ambities en die van onze 
scholen te verwezenlijken. En om op tijd te zien waar kan-
sen en knelpunten zitten.” 
 
VISIE EN AMBITIES 
De visie die SOOOG heeft op personeelsplanning staat in het 
strategisch beleidsplan Ruimte voor Morgen! Het bestuur: 
“Met elkaar willen we de ambities uit ons strategisch beleids-
plan realiseren en zorgen dat we toekomstbestendig zijn en 
blijven. Dat bereiken we door te ontwikkelen, te veranderen, 
te verbreden en samen te werken”.  
 
TALENT 
Voor de komende jaren heeft SOOOG een aantal speerpun-
ten op het gebied van strategische personeelsplanning. Zo 
wil de stichting nieuw talent en nieuwe kennis aantrekken, 
zorgen dat medewerkers vitaal blijven tot aan hun pensioen, 
waarderingsgesprekken voeren in plaats van functionerings-
gesprekken en talenten nog meer gaan waarderen en inzet-
ten. “We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. 
We willen het maximale uit ieder kind halen en verwachten 
dat onze medewerkers daartoe het uiterste uit zichzelf willen 
halen. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven heb-
ben we goed gekwalificeerde medewerkers nodig. Mede-
werkers, die tot hun pensioen vitaal blijven en wier talenten 
gedurende hun loopbaan worden gewaardeerd en benut.” 
 



Ons personeel: ons goud  
“De medewerkers van SOOOG zijn het goud van de organisatie”, zegt het College van Bestuur van 
SOOOG. “We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers professioneel blijven groeien en willen 
onze medewerkers blijven boeien en binden.” 
 
OOSTWOLD – De SOOOG Academie is daarom niet meer weg te denken uit de stichting. Aan het begin van het schooljaar 2019-2020 
is de SOOOG Academie onderdeel geworden van het expertisecentrum van SOOOG. Ook kreeg de Academie in 2019 een eigen website, 
waarop medewerkers én externen zich kunnen aanmelden voor een cursus of opleiding. Het bestuur: “Ieder jaar wordt een breed en 
aantrekkelijk aanbod aan cursussen, workshops en opleidingen voor onze personeelsleden verzorgd. Dit aanbod sluit aan op de ontwik-
kelingsvraag van scholen en personeelsleden. We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers professioneel blijven groeien, niet alleen 
naar een hogere functie, maar ook door afwisseling, verbreding en verdieping”.  
 
JONG TALENT 
Naast de ontwikkeling van huidige medewerkers, wil SOOOG jonge talenten aan zich binden, vertelt het bestuur. “We hebben een goede 
samenwerking met onder andere de pabo in Groningen. Ook doen we mee in een aantal projecten waarmee het lerarentekort regionaal 
wordt aangepakt.” 
 
 
 
 
 
 

Deeltijdbeleid    
OOSTWOLD – In 2019 werkten 233 van de 329 medewerkers 
(70,82 procent) van SOOOG in deeltijd. Gemiddeld werken me-
dewerkers 32 uur per week. Door de vele deeltijders is het niet 
eenvoudig om de formatie op de scholen rond te krijgen, zegt 
het bestuur van SOOOG. “We streven ernaar nieuwe medewer-
kers een aanstelling van minimaal 32 uur te geven en kleine 
aanstellingen te vermijden.” 
 

 

Bedrijfshulpverlening    
OOSTWOLD – Op iedere SOOOG school is een voldoende aan-
tal bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig. In 2019 volgden 
69 medewerkers de jaarlijkse herhalingstraining voor BHV’ers. 
Daarnaast zijn vijf nieuwe medewerkers opgeleid. 
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Verzuim fors gedaald in 2019  
Het ziekteverzuim binnen SOOOG is mede door een aantal preventieve maatregelen verder  
afgenomen in 2019. Het gemiddeld verzuimpercentage over het hele jaar bedroeg 5,71 procent  
en ligt onder het landelijk gemiddelde. 
 
OOSTWOLD – Het grootste gedeelte van het verzuim binnen 
SOOOG bestaat uit ‘lang middel verzuim’: verzuim dat tussen 
de 43 en 366 dagen duurt. Het verzuim is het hoogst onder on-
derwijzend personeel en onder medewerkers van 55 jaar en 
ouder, zo meldt het bestuur van de stichting. “Een aantal me-
dewerkers blijft lang ziek. Misschien moet met hen eerder ge-
start worden met re-integreren.” 
 
BELEID 
In 2019 is het arbobeleid van SOOOG herijkt en herschreven. 
In dit beleid staat welke rol de medewerker, leidinggevende 
(casemanager), bedrijfsarts en P&O hebben bij het terugdringen 
van verzuim. Ook staat er een protocol in voor verzuim door 
een arbeidsconflict. Na gesprekken met leidinggevenden blijkt 
een aantal dingen nog lastig te zijn, waaronder het loslaten van 
‘medisch denken’, en gedragsverandering rondom verzuim bespreekbaar maken met medewerkers. Toch is het verzuim vergeleken met 
voorgaande jaren opnieuw gedaald in 2019.  
 
BETER WORDEN 
De bedrijfsarts van SOOOG werkt volgens een ‘gedragsmodel’ dat ervanuit gaat dat mensen zich niet alleen ziekmelden door gezond-
heidsklachten of ziekte, maar ook door gedrag, zegt het bestuur. “De ene persoon kiest ervoor met een bepaalde klacht te verzuimen 
terwijl een ander met dezelfde klacht wel werkt. Natuurlijk zijn er situaties waarin geen sprake is van een keuze.” SOOOG vindt het be-
langrijk dat zieke medewerkers regelmatig contact hebben met het werk, het liefst op de werkvloer. “Ons motto is: ziekte overkomt je, 
beter worden doe je op je werk.”  

Voldoende zicht  
op veiligheid   
OOSTWOLD – SOOOG scholen werken het hele jaar door aan 
bewustwording rond sociale veiligheid, zo vertelt het bestuur. 
“Onze scholen monitoren jaarlijks de veiligheidsbeleving van de 
leerlingen. We hebben voldoende zicht op de veiligheid en het 
welbevinden van leerlingen en kunnen waar nodig reageren en 
ingrijpen. Het blijft belangrijk om bovenop sociale veiligheid te 
zitten. De uitkomsten van de monitor rond de veiligheidsbele-
ving op onze scholen worden jaarlijks gedeeld met de Inspectie 
van het Onderwijs.”



Inspectie:  
basisarrangement voor 
elke SOOOG school  
In 2019 werd een aantal SOOOG scholen bezocht door de Inspectie van het Onderwijs.  
Alle SOOOG scholen kregen opnieuw het basisarrangement. 
 
OOSTWOLD – De kwaliteit van onderwijs op scholen wordt onder andere vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs. In 2019 be-
zocht de inspectie vier SOOOG scholen: obs de Driesprong in Vriescheloo, obs Hendrik Wester in Oude Pekela, obs de Westerschool in 
Bellingwolde en obs Letterwies in Nieuwolda. Er werden geen kwaliteitsrisico’s gevonden en alle vier de scholen, net als alle andere 
SOOOG scholen, kregen in 2019 het basisarrangement. Op diverse onderzoeksgebieden scoorden scholen zelfs een ‘goed’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eindresultaten  
In 2019 werd de Centrale Eindtoets van Cito afgenomen op alle reguliere basisscholen van SOOOG. 
Eindresultaten wisselen van jaar tot jaar sterk, omdat iedere groep acht anders is. 
 
OOSTWOLD – De onderwijsinspectie hield bij de beoordeling van de eindopbrengst van een school in 2019 nog rekening met het aantal 
gewichtsleerlingen op de school (het schoolgewicht). In sommige gevallen kunnen leerlingen buiten de beoordeling gehouden worden. 
De eindopbrengst wordt dan gecorrigeerd tijdens een schoolbezoek. De eindopbrengsten van Citotoetsen verschillen per jaar en per 
school. Dit komt omdat ze onder andere afhangen van de omvang en samenstelling van iedere groep. Als een school twee jaar achter 
elkaar onder de ondergrens scoort komt het bestuur van SOOOG zelf in actie. “In overleg met het management laten we de school door 
een extern bureau bezoeken. Samen kijken we vervolgens hoe en op welk gebied we tot een verbeterplan kunnen komen.” 
 
VOORSPELLERS 
De tussenopbrengsten van een school worden twee keer per 
jaar met de (cluster)directeuren besproken, zegt het bestuur. 
“De tussenopbrengsten voorspellen mede de eindresultaten van 
een school. Als het nodig is voeren we extra gesprekken, waar 
de schoolcoördinator en de IB’er bij aanwezig kunnen zijn.” 
 
ACTIEPLANNEN 
Met het leerlingenvolgsysteem van SOOOG kunnen allerlei 
overzichten worden gemaakt, op zowel bestuurs-, school-, 
groeps- en leerlingenniveau. “Het is heel interessant om de ana-
lyses van de opbrengsten van scholen over meerdere jaren te 
bespreken. Daar komen bijna altijd concrete actieplannen uit 
met stappen die we kunnen nemen, waarna we afspraken kun-
nen maken of extra ondersteuning kunnen bieden. Zo sluiten 
we volledig aan bij de ondersteuningscyclus van de scholen.”  

SOOOGCourant Pagina 7

Werken met  
kwaliteit   
Om de kwaliteit van het onderwijs op scholen te waar-
borgen moeten scholen werken met kwaliteitsbeleid en 
dat beleid in hun schoolplan beschrijven. Door wijzigin-
gen de afgelopen jaren moet het kwaliteitsbeleid van 
SOOOG herschreven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OOSTWOLD – In het voorjaar van 2020 is het nieuwe kwa-
liteitsbeleid klaar, zegt het bestuur. “Eén van de wijzigingen 
gaat over het kwaliteitsinstrument waar we sinds 2018 mee 
werken. Eerder werkten we met Integraal, een onderdeel 
van ParnasSys, nu werken we met WMK: Werken met Kwa-
liteit.” 
 
METEN 
Directie en intern begeleiders volgen sinds het schooljaar 
2018-2019 allerlei trainingen rondom WMK en Mijnschool-
pan. Met deze modules en met Ultimview van ParnasSys 
brengt SOOOG de kwaliteit van haar scholen in beeld en 
kan ze die kwaliteit verbeteren, zowel op schoolniveau als 
op bestuursniveau. “Met WMK meten we de schoolkwali-
teit, tevredenheid en veiligheid onder leerlingen, medewer-
kers en ouders. Scholen hebben voor een periode van vier 
jaar thema’s gekozen die ze willen onderzoeken. Hiervoor 
krijgen leerlingen, ouders en personeel vragenlijsten vanuit 
WMK.” 
 
KIJKWIJZER 
Binnen WMK wordt gewerkt met zogenaamde ‘kijkwijzers’. 
Deze kunnen door medewerkers zelf en door anderen wor-
den ingevuld. Leerkrachten worden periodiek bezocht aan 
de hand van de kijkwijzer, zegt het bestuur. “Zo krijgen we 
inzicht in de sterke en verbeterpunten van iedereen. De kijk-
wijzer levert persoonlijke ontwikkelingsplannen op en ge-
spreksstof voor functioneringsgesprekken.” 
 
MIJNSCHOOLPLAN 
Elke school werkt rondom kwaliteitszorg jaarlijks met een 
schooljaarplan en een schooljaarverslag. Deze plannen slui-
ten aan bij het strategisch beleid van SOOOG en bij het 
schoolplan van de school. In 2019 hebben alle scholen Mijn-
schoolplan gebruikt om hun schoolplan, schooljaarplan en 
ondersteuningsplan te maken. Met Mijnschoolplan kunnen 
onderwijsopbrengsten worden geanalyseerd.  
Het bestuur: “Ook helpt de module ons het  
hele jaar door te werken aan ontwikkel- 
en verbeterpunten”. 
 

onderwijsopbrengsten worden geanalyseerd.  
Het bestuur: “Ook helpt de module ons het  
hele jaar door te werken aan ontwikkel- 
en verbeterpunten”. 



Expertisecentrum:  
hét centrum van SOOOG  
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren 
en tegelijkertijd de kosten in de hand te houden. “De invoering van passend onderwijs vraagt nog 
steeds veel aandacht en zorg van onze scholen.”  
 
OOSTWOLD – Elke school in Nederland moet voldoen aan de uitgangspunten van de basisondersteuning van de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. In hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven scholen welke ondersteuning zij wel en niet kunnen bieden 
aan kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Ook staat hierin hoe scholen zich de komende periode willen ontwikkelen op het gebied 
van ondersteuning. Het bestuur van SOOOG: “Al onze scholen hebben hun schoolondersteuningsprofielen op orde, deze zijn in 2019 
geactualiseerd”. 
 
EXPERTISECENTRUM 
Toen passend onderwijs werd ingevoerd is SOOOG haar eigen expertisecentrum gestart. Scholen kunnen voor leerlingen of groepen hulp 
krijgen van dit expertisecentrum, op het gebied van passend onderwijs. “De school moet concreet aangeven wat een leerling of een groep 
die ondersteuning vraagt nodig heeft en wat de school zelf kan bieden. Het expertisecentrum kijkt waar het aan ontbreekt en hoe het dit 
kan invullen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels heeft het expertisecentrum een centrale plek binnen SOOOG, vertelt het bestuur. “In ons nieuwe strategisch beleid is het één 
van onze focuspunten om ons expertisecentrum de komende jaren uit te bouwen tot hét centrum binnen SOOOG, dat de ontwikkeling 
van onderwijs en kwaliteitszorg op scholen ondersteunt en verbindingen legt tussen scholen. Het expertisecentrum zal ontwikkeling, op-
leiding en de toegang tot kennis organiseren en verbreden. Daarnaast zal het centrum naar buiten toe, op het gebied van afstemming en 
contact een steeds belangrijkere rol gaan vervullen.” 
 
IB-NETWERKBIJEENKOMSTEN 
In 2019 werd een aantal IB-netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarop de intern begeleiders (IB’ers) van SOOOG, een clusterdirecteur 
namens het MT en een medewerker van het expertisecentrum bijeenkwamen. “Met deze bijeenkomsten willen we de basisondersteuning 
en de ondersteuningsstructuur verstevigen en uitbouwen, kennis delen en vergroten en samen optrekken binnen onze organisatie.”  
Eén van de intern begeleiders van SOOOG coördineert het IB-netwerk en de werkzaamheden rondom het handelings- en opbrengstgericht 
werken. Daarnaast is deze IB’er de schakel tussen het IB-overleg en het expertisecentrum.  
 
 

Zelfevaluatie met eigen auditteams  
OOSTWOLD – In het najaar van 2018 zijn binnen SOOOG 
twee eigen auditteams opgeleid, om audits uit te kunnen voe-
ren op alle SOOOG scholen. Een auditteam bestaat uit een 
clusterdirecteur, schoolcoördinator, IB’er en uit leerkrachten. 
Ieder jaar worden de teams bijgeschoold. Alle 24 scholen voe-
ren in overleg met het auditteam eens per vier jaar een zelfe-
valuatie uit die moet leiden tot inzicht en overzicht, tot dialoog 
en bijstelling en waar nodig tot een verbeterplan. Vanaf het 
schooljaar 2018-2019 wordt auditing als een standaard kwa-
liteitsinstrument ingezet binnen SOOOG en dat bevalt goed, 
vertelt het bestuur. “De laagdrempelige audits worden ervaren 
als toegevoegde waarde aan de kwaliteitsontwikkeling van een 
school.” Naast de interne audits worden jaarlijks twee scholen 
bezocht door een provinciaal auditteam. 
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Investeren in  
planmatigheid  
SOOOG investeert in de planmatigheid van de ondersteu-
ning op haar scholen. Zo wordt het onderwijs duurzaam 
verbeterd en versterkt. 
 
OOSTWOLD – Met dit doel werd voor iedereen binnen 
SOOOG in 2019 bijeenkomsten georganiseerd: voor manage-
ment en IB’ers, werkbijeenkomsten voor IB’ers en bijeenkom-
sten met alle leerkrachten (per cluster of school). Deze 
bijeenkomsten stonden in het teken van kwaliteitszorg met be-
hulp van WMK en Mijnschoolplan. De werkbijeenkomsten 
voor intern begeleiders hadden onder andere als thema het 
werken met de referentieniveaus.  
 
 

‘Het moet niet  
uitmaken waar je 
wieg staat’  
Ongeveer twintig procent van de Nederlandse leerlingen 
verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van 
twee jaar. Dit komt niet door aanleg, maar door de omge-
ving waarin ze opgroeien.  
 
OOSTWOLD – Dat is een probleem, want wanneer een kind 
eenmaal een achterstand heeft, haalt het deze amper meer in, 
zegt het bestuur van SOOOG. “En dat heeft gevolgen voor de 
latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een 
goede gezondheid.” 
 
SOOOG vindt dat ieder kind recht heeft op maximale ontwik-
kelingskansen, waar je wieg ook staat. “Kinderen die thuis 
onvoldoende gestimuleerd worden in hun ontwikkeling, ver-
dienen daarom extra aandacht. Niet alleen op school, maar ook 
in de voor- en vroegschoolse periode.” Het geld dat SOOOG 
ontvangt om extra aandacht te kunnen geven aan de ontwik-
keling van kinderen wordt volledig ingezet voor extra handen 
op school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETERE START 
Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt geprobeerd 
onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen 
van ongeveer twee tot zes jaar te verminderen, zodat deze kin-
deren een betere start kunnen maken aan het begin van de ba-
sisschool. Dit heeft een positief effect op hun toekomst. 
SOOOG werkt nauw samen met Stichting Kinderopvang Win-
schoten (KiWi) en andere VVE-instanties. Binnen de drie ge-
meenten waar de scholen van SOOOG zijn gevestigd hebben 
alle VVE-partners, samen met de betreffende gemeente, een 
convenant ondertekend. Deze convenanten worden opnieuw 
bekeken en geactualiseerd. Gemeenten bepalen voor een deel 
zelf welke kinderen voor VVE in aanmerking komen. Dat 
maakt de werkwijze per gemeente verschillend. 
 
 



Optimale ICT  
OOSTWOLD – SOOOG wil meer regie op connectiviteit, be-
heer en support van haar netwerk. De cloud van SOOOG 
wordt daartoe opnieuw ingericht en de ICT-infrastructuur op 
scholen wordt geoptimaliseerd. De stichting wil met koppelin-
gen werken tussen personeelsadministratie, leerlingenadmini-
stratie en Office 365, om nieuwe accounts met bijbehorende 
licenties aan te kunnen maken en te muteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOOOG streeft naar 
nieuwbouw  
Oude, niet duurzame schoolgebouwen zorgen voor steeds hogere onderhoudskosten voor SOOOG. 
Diverse schoolgebouwen zijn gedateerd en voldoen niet meer aan dat wat modern onderwijs 
vraagt. SOOOG streeft naar nieuwbouw, maar is hierin afhankelijk van gemeenten. 
 
OOSTWOLD – Ook in 2019 zijn alle SOOOG scholen op onderhoud geschouwd en is het onderhoudsplan voor de komende tien jaren 
geactualiseerd. De te verwachten onderhoudskosten voor de komende tien jaren bedragen in totaal ongeveer 7,1 miljoen euro. 
 
TEN KOSTE VAN ONDERWIJS 
Daarbovenop komen onderhoudsabonnementen en klachtenonderhoud. In totaal levert dat jaarlijkse onderhoudskosten van gemiddeld 
979.474 euro op. Van de overheid krijgt SOOOG hiervan 507.415 euro vergoed, vertelt het bestuur van SOOOG. “De stijgende onder-
houdskosten zijn grotendeels het gevolg van oude en niet duurzame schoolgebouwen die niet meer voldoen aan dat wat modern onderwijs 
vraagt. Deze kosten blijven jaarlijks stijgen. Uiteindelijk gaat dit ten koste van budget dat we liever gebruiken voor ons onderwijs”. 
 
NIEUWBOUW 
Verouderde schoolgebouwen maken van Oost-Groningen bovendien een minder aantrekkelijke woonomgeving voor jonge gezinnen, 
stelt het bestuur. “Vooral de scholen in Winschoten vragen gezien hun leeftijd, onderhoud en vormgeving om nieuwbouw. Wij hebben 
bij de gemeenten waarin wij onderwijs verzorgen aangegeven dat we graag meewerken aan de vernieuwing van schoolgebouwen. We 
hopen dat het niet bij plannen maken blijft, maar dat daadwerkelijk geld beschikbaar wordt gesteld voor nieuwbouw.”
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SOOOG maakt haar  
eigen energie  
Het energieverbruik op SOOOG scholen wordt 
ieder jaar lager en de hoeveelheid energie die 
de stichting opwekt met eigen zonnepanelen 
steeds groter. Met de provincie wordt gekeken 
of windenergie ook interessant is. 
 
OOSTWOLD – Energieverbruik wordt binnen SOOOG periodiek geanalyseerd, 
om onnodig verbruik tegen te gaan. In de afgelopen jaren is het energiegebruik 
daardoor afgenomen. In 2019 vielen de gaskosten iets hoger uit dan begroot  
(3.759 euro), maar de elektriciteitskosten vielen lager uit (15.756 euro). 
 
ZON EN WIND 
SOOOG maakt gebruik van duurzame energie. In 2019 heeft de stich-
ting met zonnepanelen op de daken van haar scholen 175.453 kWh 
elektriciteit opgewekt. Het bestuur van SOOOG: “We onderzoeken op 
welke locaties we mogelijk nog meer zonnepanelen kunnen plaatsen. 
Met de provincie bespreken we of windenergie interessant is voor onze 
organisatie”.

Zeg Jaap, de zon staat 

inmiddels al in het westen!



Klachten en  
bezwaarafhandeling  
SOOOG scholen proberen problemen en meningsverschillen zo direct en goed mogelijk op te  
lossen. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand een klacht heeft. De eigen school is dan het beste 
aanspreekpunt.  
 
OOSTWOLD – Helaas gaan ouders met een klacht soms niet naar hun eigen school, maar direct naar de Landelijke Klachtencommissie, 
zegt het bestuur van SOOOG. “Terwijl de Landelijke Klachtencommissie een schoolbestuur vrijwel altijd de mogelijkheid geeft een klacht 
zelf op te lossen.”  
 
AFGEHANDELD 
In 2019 kwamen bij SOOOG in totaal twee klachten binnen: één via de Landelijke Klachtencommissie (die naar het bestuur werd terug-
gestuurd voor afhandeling) en één rechtstreeks bij het bestuur. Beide klachten zijn in goed onderling overleg door het bestuur afgehan-
deld. 
 
GEEN BEZWAREN 
SOOOG heeft een klachtenprocedure die gebruikt wordt als een klacht binnenkomt. In bijzondere gevallen kan van deze procedure 
worden afgeweken. Tegen een besluit van het College van Bestuur kan een bezwaarschrift ingediend worden. Voor de afhandeling daarvan 
heeft SOOOG ook een procedure. In 2019 zijn geen bezwaarschriften ingediend. 
 

 

Medezeggenschap  
is partnerschap  
Medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van 
het onderwijs, vindt SOOOG. “Een investering die we niet 
ervaren als wettelijke dwang, maar als een ondersteuning 
van ieders streven naar beter onderwijs.” 
 
OOSTWOLD – Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor 
vijftig procent uit ouders en voor vijftig procent uit personeel. 
Verkiezingen bepalen wie mag meepraten en -beslissen in de 
MR. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en 
de MR-en van de scholen hebben voor SOOOG en de scholen 
een grote waarde en inbreng, vertelt het bestuur van SOOOG. 
“De GMR is een zelfstandige en onafhankelijke raad die een 
fundamentele bijdrage levert aan de kwaliteit op stichtingsni-
veau. De MR-en leveren die bijdrage op schoolniveau.” 
 
De GMR behartigt de belangen van leerlingen, ouders en per-
soneel. Ze volgt de beleidsplannen van het bestuur en de uit-
voering daarvan en informeert de leden van de MR-en van de 
aangesloten scholen. Ze geeft het bestuur adviezen en heeft ad-
vies-, instemmings- en/of initiatiefrecht. Van al haar activiteiten 
maakt de GMR jaarlijks een verslag, dat te vinden is op de web-
site van SOOOG. 
 
BETER ZICHT 
In 2019 heeft het College van Bestuur ongeveer acht keer met 
de GMR overlegd. Ook woonde het CvB in het schooljaar 
2018-2019 MR-vergaderingen bij. Dit werd als zeer positief er-
varen. Het bestuur: “Als college krijgen wij zo beter zicht op 
zaken die binnen de scholen en binnen de organisatie spelen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stakeholders  
OOSTWOLD – SOOOG werkt continu aan de loyaliteit en te-
vredenheid van haar stakeholders. Dit zijn bijvoorbeeld ouders, 
leerlingen, lokale overheden, toeleverende organisaties, collega-
schoolbesturen, samenwerkende instellingen en de inspectie.  
Het College van Bestuur en de clusterdirecteuren hebben in 
2019 regelmatig diverse stakeholders bezocht. Ook doet 
SOOOG mee in verschillende overlegstructuren. Het volledige 
overzicht van die overlegstructuren vindt u in het jaarverslag 
2019. 
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De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht van SOOOG is naast toezichthouder een klankbord voor het College van  
Bestuur. In 2019 vergaderde de raad zes keer.  
 
OOSTWOLD – De Raad van Toezicht (RvT) van SOOOG werkt als team en heeft een portefeuilleverdeling. Vergaderingen van de RvT 
zijn openbaar. De agenda van de RvT volgt de jaarcyclus van het basisonderwijs en bevat daarnaast actuele onderwerpen die de aandacht 
vragen. Veel vergaderingen worden op een SOOOG school gehouden, zodat de RvT bij alle scholen betrokken blijft. Het College van 
Bestuur is bij alle vergaderingen aanwezig. 
 
De RvT vergadert onder andere over het meerjarenbeleidsplan, het strategisch beleid en de meerjarenbegroting van SOOOG. De meerja-
renbegroting wordt omgezet in een jaarbegroting, die twee keer per jaar in de gaten wordt gehouden met managementrapportages. Het 
meerjarenbeleidsplan wordt omgezet in een jaarplan, dat ook door tussenrapportages wordt gevolgd.  
 
EVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT 
In oktober 2019 heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren voor de vierde keer in-
tern geëvalueerd. De raad doet dit ieder jaar, om optimaal te blijven functioneren. De vol-
gende evaluatie van de RvT wordt gepland met een extern begeleider. 
 
In het jaarverslag 2019 op sooog.nl kunt u vinden welke thema’s en vragen bij deze evaluatie 
aan de orde kwamen en welke conclusies daaruit worden getrokken. Ook vindt u hier een 
overzicht van de leden van de RvT, welke vergaderingen de RvT in 2019 hield en op welke 
scholen die vergaderingen plaatsvonden. 
 



Balanspositie en  
resultaat 2019  
OOSTWOLD – SOOOG heeft overeenkomstig haar plannen in 2019 extra geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs. Het financieel re-
sultaat van SOOOG over 2019 is 1.077.387 euro negatief. Investeringen hebben zich gericht op de kwaliteitsversterking van het onderwijs.  
 
Het verschil in baten van 799.992 euro tussen werkelijk en begroot wordt onder andere veroorzaakt door hogere ontvangen vergoedingen 
en bijdragen vanuit de overheid en zijn grotendeels gebruikt om de hogere salarissen voor personeel volgens de cao te betalen. In de tabel 
hieronder staat een baten- en lastenvergelijking. Een uitgebreide toelichting hierop en op de in 2019 gerealiseerde investeringen, vindt u 
in het volledige jaarverslag 2019 op sooog.nl. 
 
Analyse / resultaat 

 

Kengetallen 2019  
OOSTWOLD – Uit de kengetallen in het financiële gedeelte van het jaarverslag van SOOOG blijkt onder andere dat de vermogenspositie 
van SOOOG met een solvabiliteit van 73 procent uitstekend is en dat de liquiditeitspositie met een waarde van 3,14 goed is. De rentabiliteit 
van SOOOG was op 31 december 2019 - 0,05 procent. De huisvestingsratio is 0,08 en de kapitalisatiefactor is met 60 procent goed. Het 
weerstandsvermogen van SOOOG is met 36 procent hoog. Een uitgebreide toelichting op de kengetallen van SOOOG vindt u in het 
hoofdstuk Financiën van het jaarverslag 2019, te downloaden op sooog.nl.  
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Baten 

Rijksbijdragen OC en W € 22.972.527 € 22.172.536 € 799.991 € 22.489.740 € 482.787 

Overige overheidsbijdr. € 33.274 € 0 € 33.274 € 34.056 - € 782 

Overige baten € 201.073 € 115.776 € 85.297 € 214.040 - € 12.967 

Totaal baten € 23.206.874 € 22.288.312 € 918.562 € 22.737.836 € 469.038 

Lasten       

Personele lasten € 20.027.708 € 19.343.971 € 683.737 € 19.354.597 € 673.111 

Afschrijvingen € 517.324 € 533.475 - € 16.151 € 492.862 € 24.462 

Huisvestingslasten € 1.935.059 € 2.077.571 - € 142.512 € 1.857.481 € 77.578 

Overige instellingslasten € 1.805.920 € 1.538.570 € 267.350 € 1.794.754 € 11.166 

Totaal lasten € 24.286.011 € 23.493.587 € 792.424 € 23.499.694 € 786.317 

Saldo baten en lasten - € 1.079.137 - € 1.205.275 € 126.138 - € 761.858 - € 317.279 

Financiële baten en lasten € 1.750 € 15.000 -€ 13.250 € 3.878 -€ 2.128 

Totaal -€ 1.077.387 -€ 1.190.275 € 112.888 -€ 757.980 -€ 319.407 

Onttr. bestemmingsreserve € 939.454 €1.193.078 - € 250.821 € 1.185.939 - € 246.485 

Totaal - € 137.933 € 2.803 € 135.130 € 427.959 - € 565.892 

 

 

Realisatie 2019 Begroting 2019 Verschil     Realisatie 2018 Verschil

Kengetallen voor 2019 en 2018

Veilig beleggen  
OOSTWOLD – SOOOG werkt met een standaard treasury sta-
tuut, binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen 
voor instellingen voor onderwijs. De stichting belegt alleen veilig 
en dus niet in aandelen, obligaties of risicovolle fondsen. 
SOOOG krijgt rente van spaar- en rekening-courant rekeningen.  

 

SOOOG is financieel 
‘in control’  
Financiën zijn niet de hoofdzaak van een onderwijsorga- 
nisatie, maar wel noodzakelijk om als gezond ‘bedrijf’  
blijvend te werken aan goed onderwijs. SOOOG is bedrijfs-
economisch gezond en is van plan de komende jaren flink 
te investeren in de kwaliteit van haar onderwijs. 
 
OOSTWOLD – De onderwijswereld is en blijft volop in bewe-
ging door constante ontwikkelingen en door wensen vanuit de 
samenleving, zegt het bestuur van SOOOG. “Dit dwingt ons na 
te denken over hoe wij goed onderwijs in de toekomst kunnen 
blijven garanderen. Wij zien dit als kans en grijpen ontwikke-
lingen aan om onze organisatie te veranderen, ontwikkelen en 
waar mogelijk toekomstbestendiger te maken. Naast personeel 
en moderne huisvesting zijn de financiële gezondheid van je or-
ganisatie en goed financieel beleid daarin van doorslaggevend 
belang.” 
 
EXTRA INVESTEREN 
SOOOG is financieel gezond. Twee keer per jaar wordt met ma-
nagementrapportages financieel verantwoording afgelegd aan 
de Raad van Toezicht. Op 31 december 2019 beschikte de stich-
ting over 9,3 miljoen eigen vermogen. Dit vermogen is bedoeld 
om risico’s op te vangen, als werkkapitaal en om te investeren. 
Dat laatste gaat SOOOG de komende jaren volop doen zegt het 
bestuur. “In 2019 hebben we extra geïnvesteerd in het onder-
wijs en de komende jaren blijven we extra investeren in kwali-
teitsontwikkeling en kwaliteitsversterking van het onderwijs.” 
 
RISICO’S  
In 2017 liet SOOOG een risicoanalyse uitvoeren die nog steeds 
actueel is. Aan de hand van deze risicoanalyse bepaalt de stich-
ting hoeveel geld nodig is voor het opvangen van risico’s en hoe-
veel geld gebruikt kan worden voor kwaliteitsontwikkeling. Met 
haar risicomanagement probeert SOOOG een balans te houden 
tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Voor vijf domeinen: 
leerlingen en onderwijs, personeel, huisvesting en ICT, bestuur 
en organisatie en de overheid en samenwerkingen, werden de 
risico’s* bepaald, vertelt het bestuur. “Dit zijn risico’s die nu niet 
aan de orde zijn maar zich zouden kunnen voordoen en moge-
lijk financiële gevolgen kunnen hebben waarvoor we geen geld 
hebben gereserveerd. Denk bijvoorbeeld aan het dreigende le-
rarentekort, hoger ziekteverzuim, leegstand van gebouwen en 
wegvallende inkomsten.”  
 
Om risico’s goed te kunnen opvangen houdt SOOOG een alge-
mene reserve van ongeveer drie miljoen euro aan. SOOOG is 
in control, zegt het bestuur. “Onze bedrijfsvoering is op orde en 
binnen een bepaalde bandbreedte zullen geen verrassingen op-
treden. Onze algemene reserve blijft groot genoeg om risico’s 
en onvoorziene uitgaven te kunnen dragen.” 
 

 

Administratieve  
organisatie en interne 
beheersing   
OOSTWOLD – Het handboek ‘Administratieve Organisatie en 
Interne Beheersing’ van SOOOG, maakt voor iedereen duidelijk 
hoe de stichting haar administratieve zaken geregeld heeft. In 
2020 wordt het handboek geactualiseerd. De accountant van 
SOOOG wordt daarbij betrokken. 
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