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3B E W E G I N G  IN  L E R E N

Voorwoord
Focus op kwalitatief goed onderwijs

Het bestuursgericht inspectierapport van 2018 heeft laten zien dat MOVARE de 
basis op orde heeft. Dat betekent dat we ons nu nog meer kunnen focussen op 
het onderwijs om dit verder te verbeteren. Die positieve resultaten hebben wij 
samen met de scholen bereikt! 

Een goed begin van dit bestuursverslag, waarmee het College van Bestuur (CvB) over het jaar 2018 verantwoording aflegt 
aan de Raad van Toezicht, de medewerkers, de medezeggenschapsraden, de ouders en andere belanghebbenden.

In het verslagjaar is onder andere de aanpak van het ziekteverzuim een speerpunt geweest. Het ziektepercentage daalde van 
7,2% begin 2018 tot 6,0% eind 2018. Ook de aanpak van het tekort aan leraren heeft een belangrijke plek in de uitvoering 
van het strategisch personeelsbeleid. Vooruitdenkend op het verwachte lerarentekorten heeft MOVARE onderwijsassistenten, 
herintreders en zij-instromers in dienst genomen.

‘De positieve beoordeling kwam ook tot uiting in het medewerkersonderzoek, waaraan dit jaar een zeldzaam hoog percentage 
medewerkers deelnam: 87,3% (2016: 80,2%).

 
Uitkomst:

• bevlogenheid van 7,6 naar 8,1;
• betrokkenheid van 7,8 naar 8,0;
• tevredenheid van 6,2 naar 7,2;
• werkgeverschap van 5,9 naar 6,8. 

Met het bestuursgericht inspectierapport en het medewerkersonderzoek kunnen we vooruit. Allereerst op de weg die in 
2017 is ingeslagen met het vaststellen van de Regiovisie onderwijskaart Zuid-Limburg, waarin schoolbesturen hun krachten 
bundelden met betrekking tot passend onderwijs. Een belangrijke stap! Verder zal ‘van en met elkaar leren’ het motto blijven. 
Daarom heeft MOVARE auditteams gevormd om de kwaliteit gericht te verbeteren, blijven respect en vertrouwen hoog in 
het vaandel staan en zijn ook de komende periode goed onderwijs, het kind, de medewerkers en ouders de centrale thema’s 
binnen de organisatie.

Wij bedanken alle collega’s voor hun inzet en passie bij het realiseren van de doelstelling van MOVARE: 
het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen.

Kerkrade, april 2019

Het College van Bestuur,

Ryszard Kruszel & Kiki Huijnen-Becks
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01 Missie, waarden en doelen 2018

01.1 Missie 
MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, 
op maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, 
authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. 

01.2 Visie 
MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu en in de toekomst. 
Het onderwijs is, net als de maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs 
te kunnen geven, is het belangrijk om mee te bewegen. MOVARE geeft die beweging 
nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. 
MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, de ondernemingszin 
en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en 
inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al onze leerlingen ten goede komt. 

MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en optimistische 
mensen. Het kind heeft het recht op onderwijs. En wij hebben de plicht om onderwijs 
te bieden, waarin alle leerlingen zo optimaal mogelijk aan hun trekken komen. Ook de 
kinderrechten geven mede richting aan ons werk. Wij willen dat leerlingen mogen zeggen 
wat ze denken en voelen. Wij willen dat leerlingen gezond en veilig opgroeien en erkennen 
hun recht dat spelenderwijs te mogen doen.

Onze kernwaarden ondersteunen en helpen ons de juiste keuzes 
te maken en op koers te blijven: 

Transparantie 
Wij zijn open, eerlijk en duidelijk over onze ambities en in ons gedrag. Wij informeren 
leerlingen, ouders, elkaar, partners en andere betrokkenen en leggen rekenschap af 
over ons handelen. 

Respect
Wij gaan met zorg en zorgvuldigheid om met leerlingen, ouders, elkaar, partners en andere 
betrokkenen. Wij houden rekening met ieders belangen, bieden ruimte en hebben begrip 
voor ieders eigenheid. Een respectvolle omgang met onze directe omgeving (school en 
stichting) en indirecte omgeving (de maatschappij) waarin wij leven, maakt daar onderdeel 
van uit.

Veiligheid
Wij staan voor de emotionele- en fysieke veiligheid van onze leerlingen, medewerkers 
en samenwerkingspartners. “Ik mag zijn wie ik ben, hoor erbij, mag meedoen, word 
gewaardeerd en voel me veilig.”

Samen
Om goed onderwijs voor onze leerlingen te realiseren, werken wij samen met alle 
betrokkenen. Door samenwerken leren wij van en met elkaar, nemen wij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid, gebruiken en delen wij elkaars ervaringen, talenten en kennis. 
Wij stemmen dit op elkaar af en zorgen daarbij voor een opbouwende en prettige werksfeer.
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01.3 Beleidsplan 2016-2020 

Het beleidsplan is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

1 Basis op orde
 Bedrijfsvoering waarbij het geven van rekenschap als uitgangspunt dient.
2 Het kind
 Behoeften en talenten van het kind zijn leidend bij het realiseren van passend onderwijs.
3 Onderwijskwaliteit
 Betekenisvol, passend en innovatief onderwijs.
4 Personeel
 MOVARE is een lerende organisatie: wij werken samen, leren van elkaar en maken gebruik  
 van elkaars kwaliteiten en ervaringen.
5 Ouders
 Actieve professionele verbinding met de ouders en de omgeving.
6 Maatschappij en de wereld
 Inspelen op de snel veranderende wereld en voldoen aan onze maatschappelijke opdracht.

01.4 Doelen en resultaten 2018
Het MOVARE-beleidsplan 2016-2020 is de basis voor een vertaling met bijbehorende 
doelstellingen en prioritering in jaarplannen. Het uitgangspunt voor toetsing daarbij, 
zijn de Missie en Visie van MOVARE. De daarin succesbepalende factoren hebben bij de 
realisatie van de beleidsplandoelstellingen absolute prioriteit.

De succes bepalende factoren zijn:

• Basis op orde;
• MOVARE creëert betekenisvol, passend en innovatief onderwijs;
• Het kind; de behoeften en talenten van het kind nemen ons bij de hand in het realiseren  
 van voor het kind passend onderwijs;
• Ouders: MOVARE is in actieve verbinding met de ouders;
• MOVARE is een lerende organisatie;
• Binnen MOVARE zetten professionele medewerkers zich vol passie en bevlogenheid in  
 voor de ontwikkeling van het kind;
• MOVARE voldoet anticiperend op de snel veranderende wereld aan haar maatschappelijke  
 opdracht.

MOVARE werkt al een aantal jaren met de A3 Methodiek. Drie maal per jaar vindt 
evaluatie en voortgangsrapportage plaats aan de organisatie en Raad van Toezicht. 
Het jaarplan 2018, met daarin de doelen en de voortgang van de realisatie, 
werd vastgelegd conform deze methodiek. 

In dit bestuursverslag vindt u de weerslag van de 
gerealiseerde resultaten.

01 Missie, waarden en doelen 2018
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02 De organisatie

02.1 Organisatiestructuur 
MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, op 
maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit 
en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. 

Concerncontroller

MOVARE-bureau

MR-en Scholen

College van Bestuur

Raad van Toezicht
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02.2 Scholen, onderwijssoorten 
Onderwijsstichting MOVARE telt in 2018 46 scholen met in totaal 53 locaties in de 
gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, 
Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 41 ‘reguliere’ basisscholen, 1 taalschool, 3 scholen voor 
speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. MOVARE kent 
katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. 
Eén basisschool biedt Jenaplanonderwijs aan.

Per 1 augustus 2018 zijn de basisscholen St. Jozef Doenrade en St. Jozef Merkelbeek gefuseerd 
en valt de basisschool in Doenrade onder het bestuur van onderwijsstichting MOVARE. 
Eveneens per 1 augustus 2018 zijn basisscholen Hoensbroek-Zuid en De Voeëgelstjang 
gefuseerd, tot basisschool Wonderwijs. Door leerlingendaling is OBS De Schatkist in 
Kerkrade vanaf 1 augustus gehuisvest op één locatie, locatie Nulland.

Aantal leerlingen

Gemeente 2018 2017 2016

Brunssum 1.769 1.790 1.870

Heerlen 2.721 2.744 2.769

Kerkrade 2.975 3.036 3.048

Landgraaf 2.578 2.545 2.572

Beekdaelen 514 411 422

Sittard-Geleen 118 122 110

Simpelveld 657 661 672

Stein - - 74

Vaals 171 167 174

 11.503 11.476 11.711

Zie bijlage 1 voor een totaal overzicht van scholen en aantal leerlingen.

02 De Organisatie
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Medewerkers 

Gemiddelde leeftijd 2018 2017 2016

Mannen 46 49 50

Vrouwen 43 44 45

02.3 Bestuur en toezicht 

Uitgangspunten voor de bestuurlijke vormgeving 
van MOVARE zijn: 

• deskundig en zorgvuldig bestuurlijk handelen;
• het tegengaan van oneigenlijk gebruik van bevoegdheden;
• een goede verdeling en deling van bevoegdheden.
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en heeft 
oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen van iedereen die bij het primair 
onderwijs is betrokken. De RvT bestaat uit vijf leden en legt publiekelijk verantwoording af. 
Voor de samenstelling van de RvT verwijzen we naar bijlage 3.

Het College van Bestuur bestuurt de stichting. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt 
het College van Bestuur gevormd door de heer Ryszard Kruszel en mevrouw Kiki Huijnen-
Becks. Zie bijlage 2 voor de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van het CvB.

02.4 MOVARE-bureau 

Het MOVARE-bureau ondersteunt en adviseert de scholen en het 
College van Bestuur en heeft drie afdelingen: Bedrijfsvoering, 
Bestuurs- en Managementondersteuning en Personeel, 
Onderwijs en Kwaliteit.

‘Ieder kind heeft recht op goed onderwijs’. Dat is het motto van de besturen van El 
Habib, INNOVO, Kindante, Kom Leren, Mosalira, MOVARE en Triade. Daarom sloegen 
ze de handen ineen en hebben ze de spreiding van basisschoolvoorzieningen tot een 
gezamenlijk agendapunt gemaakt. Doel is te komen tot een kwalitatief en financieel gezonde 
onderwijsinfrastructuur in Zuid-Limburg met voldoende keuzemogelijkheden voor ouders. 

De stichting telde ultimo verslagjaar 1079 medewerkers, waarvan 858 vrouwen en 221 mannen.
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Gemiddelde leeftijd 2018 2017 2016

Mannen 46 49 50

Vrouwen 43 44 45

02.5 Medezeggenschap 
 
MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op grond van de 
Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de raad advies en verleent hij instemming 
over aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn; voor alle scholen of voor 
de meerderheid van de scholen. Medezeggenschapszaken van individuele scholen worden 
behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. 
Naast het voldoen aan de wettelijke kaders geeft MOVARE ook nadrukkelijk aandacht 
aan de “informele” invulling van de medezeggenschap die bestaat uit invulling van de 
“medezeggenschapscultuur”. Het vroegtijdig betrekken van de medezeggenschapsorganen 
bij beleidsvoornemens (concepten) en de gezamenlijke organisatie door GMR, CvB en 
MOVARE-bureau van themabijeenkomsten voor (G)MR-leden zijn daar voorbeelden van.

Voor de samenstelling van de GMR wordt verwezen naar bijlage 4.

02.6 Klachtbehandeling 
 
In 2018 zijn er 5 klachten geregistreerd. Eén klacht is door de landelijke commissie ongegrond 
verklaard en één grotendeels ongegrond. Eén klacht is ingetrokken, bij de vierde klacht zijn er 
afspraken met de melders van de klacht gemaakt en naar aanleiding van een andere klacht is 
de klachtenregeling op onderdelen verfijnd.

02 De Organisatie
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03 Onderwijs

Hieronder geven wij een toelichting op de doelen van 
MOVARE en de realisatie hiervan in 2018 ten aanzien van 
passend onderwijs, de samenwerking met ketenpartners 
en kwaliteitszorg.

03.1 Passend onderwijs 
De focus lag in 2018 bij MOVARE op het realiseren van Passend Onderwijs vanuit de Regiovisie 
Onderwijskaart. Deze visie is ‘inclusief onderwijs thuisnabij’ en ‘regulier waar het kan en 
speciaal waar het moet’.

Er gingen drie pilots van start:

• Startklas Steltloper, Kerkrade;
• Zorgplus De Vlieger, Hoensbroek;
• Schakelklassen Meander, Brunssum.

MOVARE streeft naar goede samenwerking met ketenpartners. De samenwerking met 
gemeenten is daarin van groot belang. Alleen op die manier kunnen we in een aantal van 
onze scholen onderwijs-zorg-combinaties realiseren, zodat kinderen het onderwijs en de 
zorg krijgen die nodig is voor hun ontwikkeling.

03.2 Kwaliteitszorg 
MOVARE streeft naar kwalitatief goed onderwijs. Omdat de MOVARE-scholen zicht willen 
hebben en houden op hun (onderwijs)kwaliteit, werden er in 2018 veertien auditoren 
opgeleid. Doel was om vanaf het schooljaar 2018-2019 te starten met audits als actief 
kwaliteitsinstrument. In de loop van 2018 heeft het auditteam (deels als onderdeel van 
de training en deels als formeel geplande audits) 10 scholen bezocht en deze vervolgens 
voorzien van een inhoudelijke terugkoppeling. In 2019 wordt het uitvoeren van interne audits 
doorontwikkeld.

03.3 Onderwijsinspectie ontwikkelingen en voortgang 
Op het einde van het verslagjaar hebben alle MOVARE-scholen een basisarrangement. 
Een aantal scholen heeft op deelaspecten de beoordeling ‘goed’. Gedurende het kalenderjaar 
2018 had slechts één school tijdelijk een aangepast arrangement. MOVARE heeft mogelijke 
aandachtscholen vastgesteld. Deze scholen worden (zowel extern als intern) intensief 
begeleid. Aandachtscholen zijn bepaald op basis van: wisselende eindopbrengsten, 
verzuim, directiewisseling en grote projecten.

03.4 Tevredenheidspeilingen 
65% Van de MOVARE-scholen heeft in het schooljaar 2017-2018 of in de twee jaren daarvoor 
een leerling tevredenheidspeiling afgenomen en 76% heeft in het schooljaar 2017-2018 of in 
de twee jaren daarvoor een ouder tevredenheidspeiling afgenomen. 
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03.5 Leerlingenraad 
MOVARE-scholen zien zowel ouders als kinderen als partner. Ouders kunnen in de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad een actieve rol innemen. Leerlingen kunnen dit 
doen in de leerlingenraad. 

Doelstelling:

• Meer dan 50% van de scholen heeft een leerlingen-/kindraad.

Realisatie:

• 63% van de MOVARE scholen werkt op dit moment met een kind- of leerlingenraad.
• 11% van de MOVARE-scholen staat op het punt om met deze raad te starten. 

03.6 Analyse eindopbrengsten
In het voorjaar maken alle MOVARE-leerlingen de eindtoets basisonderwijs. Deze toets brengt 
voor de individuele leerling in kaart wat zijn of haar perspectief voor het vervolgonderwijs is. 
Het is ook een instrument, waarmee de school haar eigen onderwijskwaliteit kan evalueren. 

In het voorjaar van 2018 maakten 44 scholen de eindtoets. Deze gegevens zijn afgezet tegen 
de ondergrens van de inspectie. De scores van de scholen worden beoordeeld aan hand van 
de ongecorrigeerde opbrengsten. 

Scholen kunnen kiezen uit verschillende toetsinstrumenten en 
in 2018 is de diversiteit ten opzichte van 2017 licht toegenomen:

Keuze voor toetsinstrumenten

 Afname 2018 Afname 2017

CITO EB 21% (9 scholen)  50%  (22 scholen) 

Route 8. 61%  (27 scholen)  36%  (16 scholen)

IEP 16%  (7 scholen)  14%  (6 scholen) 

DIA 2% (1 school)

Na uitfiltering van leerlingen die conform regelgeving uit de gemiddelde schoolscore gelaten 
mogen worden, blijven zeven scholen over met een score beneden de norm.

03 Onderwijs
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03.7 Definitief rapport bestuurlijk 
inspectiebezoek 

Voor een samenvatting van het definitieve rapport 
naar aanleiding van het eind 2017 gehouden bestuurlijk 
inspectiebezoek, zie de infographic hiernaast.
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Onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Inspectieonderzoek minstens één keer in de vier jaar

Najaar 2017

Check onderwijskwaliteit scholen

Leerlingen ondervraagd / lessen bezocht

Check kwaliteitszorg & ambitie & financieel beleid MOVARE-bureau

Bestuursdocumenten beoordeeld

Inspectie zeer positief over MOVARE

1

2

3

4

5

6

7

03 Onderwijs
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04 Personeel

In 2018 lag onder andere de nadruk op leiderschapsontwikkeling en de professionalisering 
van medewerkers. Ook de optimalisatie van het mobiliteitsproces was een doelstelling. 
Medewerkers die bekwaam, toekomstbestendig bevlogen en (weer) trots op MOVARE zijn, 
daar gaat MOVARE voor. 

In dit kader is de leiderschapsontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers 
op alle terreinen van belang. 

De (door)ontwikkeling van goed werkgeverschap én goed 
werknemerschap steunen in deze beleidsperiode op 4 pijlers:

04.1 Ontwikkeling medewerkers
04.2 Cultuur- en Organisatieontwikkeling
04.3 Vitaliteit van medewerkers
04.4 Basis op orde

04.1 Ontwikkeling medewerkers 

Leiderschapsontwikkeling

Bij leiderschapsontwikkeling lag in 2018 de nadruk op registratie en herregistratie 

van directeuren. De 46 directeuren voldoen aan de (her)registratie:

• 35 directeuren staan geldig geregistreerd of hebben hun herregistratie vastgelegd;
• 9 directeuren zijn ingeschreven in het register, hebben de juiste diplomering, maar 

hebben deze diplomering nog niet geregistreerd;
• 2 directeuren ontbreken in het register, hebben de juiste diplomering, zijn afkomstig van 

een andere stichting en moeten dit in de registratie nog aanpassen. 

Daarnaast is na selectie in 2018 een nieuwe kweekvijvergroep gestart. Deze groep van 7 
medewerkers heeft de ambitie om door te stromen naar de schoolleidersfunctie. Zij worden 
door MOVARE gefaciliteerd qua opleiding en persoonlijke en leiderschapsontwikkeling.

Professioneel statuut

Het professioneel statuut is sinds 2018 opgenomen in de CAO PO. Alle scholen maken 
aan de hand van een MOVARE-handreiking een schoolspecifiek professioneel statuut.
De professionalisering van medewerkers krijgt vorm binnen de eigen school op basis van 
het professionaliseringsbudget. In 2018 is er € 693.765 uitgegeven aan scholing.

Daarnaast hebben medewerkers en leidinggevenden ook in 2018 actief deelgenomen aan 
werkgroepen, projecten en pilots om zich verder te ontwikkelen en van en met anderen te 
leren.
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Mobiliteit 
In 2018 is het mobiliteitsproces geoptimaliseerd. Het doel is om de transparantie en 
efficiëntie van het mobiliteitsproces te vergroten.

Enkele cijfers ten aanzien van mobiliteit 2018:

MOVARE heeft werkgelegenheidsbeleid, waardoor medewerkers 
met een vaste aanstelling die boventallig worden, elders binnen 
MOVARE aan het werk kunnen. 

Mobiliteit

Aantallen Omschrijving

 81 Geplaatste vacatures 

 86 Sollicitaties via InSite

 103 Leraren geplaatst waarvan 10 met een tijdelijk dienstverband (TD) of     

  omzetting contract naar onbepaalde tijd (OT)

 25 OOP (onderwijsassistenten, lerarenondersteuners, conciërges etc.) 

  waarvan 17 met een TD/payroll contract of omzetting contract naar OT

 13 Medewerkers niet geplaatst in structurele vacatures. Voor schooljaar 

  2018-2019 tijdelijk geplaatst of ingezet in (langdurige) vervanging. 

04 Personeel
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04.2 Cultuur- en Organisatieontwikkeling 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het vergroten van de medewerkerstevredenheid is gestart met een 0-meting in 2016. 
Aan de hand van die meting zijn in alle scholen en afdelingen plannen van aanpak gemaakt 
met de trotspunten (behoud) en verbeterpunten. 

In 2018 heeft de 1-meting plaatsgevonden. 87,3% van de organisatie heeft zich 
uitgesproken tegenover 80,2% in 2016. De resultaten zijn gestegen ten opzichte van 2016. 
Gemiddeld genomen liggen de scores boven die van de benchmark Onderwijs. 

Kernwaarden, zoals het creëren van een veilige vertrouwde werkomgeving, het verder 
vormgeven van een professionele cultuur, het vergroten van de medewerkerstevredenheid 
en de ontwikkeling van ondersteunende personeelsinstrumenten zijn een voorwaarde voor 
doorontwikkeling en blijven ook in de nieuwe strategische beleidsperiode een belangrijke 
cultuurdrager.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

   Benchmark Benchmark

   Onderwijs Primair Onderwijs 

Bevlogenheid 8,1 7,6 7,4 7,7 

Betrokkenheid 8,0 7,8 7,7 7,7 

Tevredenheid 7,2 6,2 6,8 7,2 

Werkgeverschap 6,8 5,9 6,9 - 

Vitaliteit 7,3 6,9 7,2 7,1 

Veranderingsbereidheid 7,6 - - -
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Medewerkers willen graag blijven werken bij MOVARE. Werkinhoud, sociale veiligheid en 
samenwerking binnen het team scoren positief.

Belangrijke onderwerpen ter verbetering zijn:

1 Communicatie
 • Structuur en manier van communiceren
 • Feedback
 • Verbinding beleid school en organisatie

2 Samenwerking tussen de scholen/afdelingen
 • Afdelingen kunnen nog beter samenwerken
 • Groei organisatie heeft invloed op samenwerking

3 Werkdruk
 • Administratieve druk
 • Veel overleg, vergaderingen
 • Tekort aan vervangers

Samengevat ziet de medewerkerstevredenheid er als volgt uit:

MOVARE gevoel

Organisatie & Sturing

Integrale 
samenwerking

Samenwerking
binnen het team

Eigen werk

Verbinding tussen beleid 
school en organisatie. 
(Top-down) communicatie 
flink verbeterd, desondanks 
proces niet altijd 
transparant.

Tevredenheid over 
en trots op MOVARE 
is sterk toegenomen. 
Medewerkers staan achter 
de kernwaarden.

Ruimte voor verbetering 
in samenwerking tussen 
teams. Leer van elkaar.

Men heeft plezier in 
het zinvolle werk. 
Aandacht voor de hoge 
werkdrukbeleving van 
medewerkers.

Goede samenwerking met 
collega’s en leidinggevende 
(respectvol en veilig in 
aanspreken, nu nog meer 
doen).

04 Personeel
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Werkgeverschap 6,8 5,9 6,9 - 

Vitaliteit 7,3 6,9 7,2 7,1 

Veranderingsbereidheid 7,6 - - -
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04.3 Vitaliteit van medewerkers

Verzuimaanpak

Bij aanvang van het project in januari 2018 was het verzuimpercentage in de stichting 8,38%. 
Een eerste doel was om het verzuimpercentage per 1-6-2018 terug te brengen naar 7,2%. 
Dit is gerealiseerd met een verzuimpercentage van 6,8% per 1-6-2018. Het gemiddelde 
verzuim over 2018 was 5,53%. 

Verzuim

Verzuimcijfer: 01/06/2018 01/06/2019 01/06/2020

Target: 7,2% 6,8% 6,3%

Realisatie: 6,8% - -

De verzuimcijfers in onderstaande grafiek geven het 12-maands voortschrijdend gemiddelde 
weer. De stippellijn is de verzuimtrend, gebaseerd op het 12-maands voortschrijdend 
gemiddelde.

Voor de komende periode wordt ingezet op de vervolgaanpak verzuim om de focus te 
behouden op het terugdringen van het verzuim en het borgen van deze aanpak. 
De verdere ambitie is om een preventieve aanpak te ontwikkelen ten aanzien van vitaliteit.
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04.4 Basis op orde
MOVARE heeft het fundament op orde; een voorwaarde om verder te kunnen bouwen. 
In dat kader waren er al HR-instrumenten ontwikkeld, zoals het vervangersbeleid en 
het functiebouwwerk (fase 1). In 2018 is er een aantal functies toegevoegd aan het 
functiebouwwerk (fase 2). Ook heeft MOVARE metingangvan januari 2018 de overstap 
gemaakt naar het administratiekantoor IJK en is er een start gemaakt met het doorvoeren en 
verbeteren van de werkprocessen. Daarnaast is de nieuwe CAO PO ten uitvoer gebracht. 

Medewerkersportal

In het laatste kwartaal is aan de portal voor medewerkers een aantal nieuwe mogelijkheden 
toegevoegd. Zo is er de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden en de CAO te checken en is 
het wensenformulier, zoals de indiening van de vakbondscontributie, gedigitaliseerd. 
Ook hebben alle MOVARE-medewerkers de mogelijkheid om hun personeelsdossier in te 
zien. Daarnaast kunnen zij makkelijk P&O zaken regelen via een App, zoals het raadplegen 
van loonspecificaties en jaaropgaven. Ook declaraties kunnen worden ingestuurd via de App.

Vragen ten aanzien van personele aangelegenheden kan de medewerker via de helpdeskknop 
stellen en daarmee de status van de vraag volgen. Dit gebeurt via een beveiligde omgeving, 
waardoor MOVARE voldoet aan de aangescherpte privacywetgeving. 

Taakbeleid/werkverdelingsplan

In de CAO PO 2018-2019 is afgesproken dat er meer ruimte komt voor scholen om de wijze 
van werkverdeling te bepalen. Teams krijgen een meer bepalende rol. Het team besluit 
over de aanwezigheid op school, de verhouding tussen lesgevende en overige taken en 
welke taken het team doet. Met het nieuwe werkverdelingsbeleid is de positie van het 
schoolteam steviger neergezet en kan een schooldirecteur niet zonder overleg met het team 
het werkverdelingsbeleid vaststellen. Het team, de individuele leerkracht en onderwijs- en 
leraarondersteuner krijgen met het werkverdelingsplan zeggenschap over hun eigen werk en 
werkzaamheden op de school. 

Verzuimcijfer: 01/06/2018 01/06/2019 01/06/2020

Target: 7,2% 6,8% 6,3%

Realisatie: 6,8% - -

04 Personeel



Jaarverslag • V1, 201820

Salaristechnische aspecten nieuwe CAO PO

De salaristechnische aspecten in de nieuwe CAO-PO 2018-2019 zijn in 2018 doorgevoerd. 

Alle medewerkers hebben met terugwerkende kracht 
per 1 september 2018:

• Een loonsverhoging gekregen van 2,5%;
• Leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners kregen ook met terugwerkende kracht 

een nabetaling vanaf januari 2018. De nabetaling was naar rato van de wtf.  
(bij wtf. 1,0000 een vast bedrag van 750 euro bruto).

• Al onze 821 leraren die per 1 augustus 2018 het salaris conform de LA-, LB- of LC-schaal 
ontvingen, werden per 1 september 2018 omgezet naar de nieuwe schalen L.10, L.11 en L.12. 

• Over de periode januari-augustus ontvingen deze leraren ook (in september 2018) een 
nabetaling voor het verschil van de oude en nieuwe systematiek van 42 procent van het 
nieuwe maandloon. 
 

Personele bezetting 
Om te anticiperen op verwachte lerarentekorten op de arbeidsmarkt heeft MOVARE 
onderwijsassistenten, herintreders en zij-instromers in dienst genomen. De structurele 
vacatures op scholen zijn volledig vervuld. In het strategisch personeelsbeleid 2019-2023 
krijgt het ‘Vinden en binden’ van medewerkers een zeer nadrukkelijke rol.

Aantal fte’s (gemiddeld incl. vervangingspool)

 Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

DIR 50 48 49

OP 693 646 690

OOP 67 70 78

Bovenschools 63 63 33

ID banen 0 0 0

 873 827 851

DIR  CvB, directie scholen
OP  Onderwijzend personeel incl. onderwijs ondersteunend personeel met lestaken (onderwijs- en  
  klassenassistent) 
OOP  Onderwijzend ondersteunend personeel scholen en MOVARE-bureau
Bovenschools Vervangingen (min-max)
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05.1 Ontwikkeling afdeling Bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering bestaat uit de clusters Financiën (Planning & Control, Financiële 
Administratie en Personeels- en Salarisadministratie) en Facility Management (Inkoop, 
Huisvesting en ICT). Ook in het verslagjaar 2018 heeft de afdeling nauw samengewerkt met 
de schooldirecties om tot een optimale dienstverlening te komen. Faciliteren, ontzorgen en 
het bieden van maatwerk stonden centraal. 

Cluster Facility Management 
Begin 2018 zijn de collega’s het cluster Facility Management gestart met de opleiding 
Contract- en Leveranciersmanagement aan Zuyd Hogeschool.  Alle collega’s hebben deze 
module in het najaar succesvol afgerond. Hiermee is de basis voor het contractmanagement 
verder geprofessionaliseerd. 

Cluster Financiën 
Door een vacature binnen de Personeels- en Salarisadministratie is er een andere 
taakinvulling ontstaan en wordt er meer gewerkt vanuit een spilfunctie tussen Financiën,
P&O en externe stakeholders zoals het administratiekantoor en de accountant. 

Het cluster Financiën ging in 2018 over naar een nieuwe administratieve dienstverlener. 
Hierbij lag de nadruk op het verder digitaliseren van werkprocessen. 

05.2 Implementatie contracten
 
In het verslagjaar zijn, na Europese aanbesteding, een 
aantal nieuwe contracten met dienstverleners succesvol 
geïmplementeerd:

• Onderhoud elektrotechnische gebouwinstallaties;
• Onderhoud werktuigkundige gebouwinstallaties;
• Leverancier ICT-hardware en digitale schoolborden;
• Administratiekantoor voor het voeren van en het ondersteunen in de financiële en 

personeelsadministratie;
• Payrolling, voor tijdelijk onderwijzend personeel;
• Levering van sanitaire artikelen;
• De schoonmaakdienstverlening voor de dagelijks schoonmaak van de schoolgebouwen.

05 Bedrijfsvoering

 Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

DIR 50 48 49

OP 693 646 690

OOP 67 70 78

Bovenschools 63 63 33

ID banen 0 0 0

 873 827 851

05 Bedrijfsvoering
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05.3 Aanbestedingskalender
In het verslagjaar hebben de volgende (Europese) 
aanbestedingen en gunningen plaatsgevonden:

• Aanbesteding adviseur voor de uitvoer van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
• Aanbesteding glasbewassing (binnen en buiten) van alle schoolgebouwen; 
• Europese aanbesteding van het ICT-beheer, de digitale leer- en werkomgeving van 

MOVARE;
• Europese aanbesteding levering van de multifunctional printers;
• Europese aanbesteding afvalverwijdering, met specifieke eisen ten aanzien van 

verduurzaming;
• Nieuw contract voor de mobiele telefonieprovider en nieuwe toestellen voor o.a. 

schooldirecties en medewerkers MOVARE-bureau. 
 

05.4 Project aanbesteding ICT-beheer en    
multifunctionals 
Direct na de zomervakantie is een projectgroep begonnen met de voorbereidingen van de 
aanbesteding ICT-beheer en de vervanging van de multifunctional printers op de scholen en 
het MOVARE-bureau. In de voorbereidingsfase is gestart met de visieontwikkeling van ICT-
gebruik in de basisscholen en het daaraan verbonden ICT-beheer. In een viertal workshops, 
waaraan brede gebruikersgroepen hebben deelgenomen, zijn behoeften opgehaald en 
uitgangspunten vastgesteld.

05.5 Strategische huisvestingsplan 
Ook huisvesting innoveert. Flexibiliteit, technologische vernieuwing, comfort en 
identiteit zijn vaste onderdelen van de huisvesting geworden en daarmee is huisvesting 
onlosmakelijk verbonden met het onderwijs; om het te faciliteren en van 
toegevoegde waarde te kunnen zijn.

In het nieuwe strategisch vastgoedplan plan ligt het accent op het verduurzamen en op orde 
houden van het gebouwenbestand. De basis wordt de komende jaren uitgebreid door de 
interactie met het onderwijs en andere ondersteunende disciplines op te zoeken.

05.6 Duurzaamheid 
In dit kader van duurzaamheid heeft MOVARE in 2018 de samenwerking gezocht met de 
stadsregio Parkstad. PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) is een gezamenlijke 
ambitie van de Parkstad Gemeenten om in 2040 energieneutraal te zijn. Eind 2018 is het 
verduurzamingspotentieel van alle MOVARE-gebouwen in kaart gebracht. Op basis van deze 
inventarisatie zijn 3 schoolgebouwen geselecteerd die voor projectmatig verduurzamen 
in aanmerking komen en die tevens model staan voor het ontwikkelen van een standaard 
projectaanpak. PALET participeert in het gezamenlijk project waarvan de start begin 2019 
gepland staat. 
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05.7 Meer jaren onderhoudsplannen 

In 2018 zijn een aantal onderhoudswerken meervoudig 
onderhands aanbesteed:

• De uitvoering van schilderwerken;
• De vervanging van de alarminstallaties;
• Vervanging van diverse buitenbergingen bij schoolgebouwen;
• Plafondvervanging en vervanging van traditionele verlichting door ledverlichting;
• Diverse grootschalige sanitair renovaties;
• Vervanging van vloerbedekking. 

 

05.8 Huisvestingsprojecten in 2018
Tijdelijke uitbreiding basisschool De Wegwijzer, Landgraaf
Op basis van de leerlingenprognose voor deze locatie is in overleg met de gemeente 
Landgraaf ervoor gekozen om op het perceel een tijdelijke unit te plaatsen. Hiermee wordt 
in de tijdelijke ruimtebehoefte voorzien. Naar verwachting stabiliseert de leerlingengroei in 
2020 waarna de leerlingaantallen licht zullen afnemen.

Interne verbouwing OBS Harlekijn, Landgraaf
Door het verplaatsen van een aantal toiletgroepen konden vier klaslokalen worden vergroot. 
Door schuifwanden aan te brengen werd de functionaliteit sterk vergroot. Ook zijn er diverse 
geplande onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.   

OBS De Speurneus. Landgraaf
Als gevolg van de leerlingenontwikkeling zijn per 1 augustus 2018 4 van de 8 schoolwoningen 
afgestoten. In de 4 resterende schoolwoningen is groot onderhoud uitgevoerd.

OBS De Schatkist, Kerkrade
Als gevolg van de leerlingendaling is, met ingang van 1 augustus 2018, OBS De Schatkist 
locatie Eygelshoven gesloten. De leerlingen van deze locatie zijn uitgestroomd naar andere 
MOVARE-scholen. 

Bs. De Ganzerik, Heerlen
Op basis van de leerlingenprognose is in overleg met de gemeente Heerlen gezocht naar 
extra onderwijsruimte in het bestaande gebouw. Door intern met gebruikers van de BMV 
te schuiven, is extra ruimte voor de basisschool beschikbaar gekomen. Hiermee is het 
ruimteprobleem tijdelijk opgelost. 

Taalschool De WereldDelen, Heerlen 
Door een groei van het aantal leerlingen is rond de herfstvakantie gestart met het zoeken naar 
extra onderwijsruimte voor deze school. Deze ruimte is uiteindelijk gevonden in het gebouw 
van de Chinese school aan de Jerichostraat te Heerlen.

Bs. St. Jozef, Doenrade 
In augustus van dit jaar is Bs. St Jozef te Doenrade (schoolbestuur Kindante), in overleg met 
MOVARE, gefuseerd met Bs. St. Jozef te Merkelbeek. Het gebouw in Doenrade is als dislocatie 
van Bs. St. Jozef te Merkelbeek tijdelijk door MOVARE in gebruik genomen. 

05 Bedrijfsvoering
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05.9 Huisvestingsprojecten in voorbereiding

Huisvestingsprojecten in voorbereiding

Gemeente: Project Status Opmerking

Beekdaelen Aanbouw Bs. St. Jozef  Merkelbeek Programmafase Oplevering zomervakantie  
   2019 

Beekdaelen Uitbreiding BMV Schinveld Bouwvoorbereiding Geplance oplevering 
   zomervakantie  2019 

Heerlen Nieuwbouw BMV Zuid,  Bouw gestart Geplande oplevering 
 huisvesting bs. Wonderwijs  zomervakantie 2019

Heerlen Ontwikkeling BMV Mijn Spoor Vooronderzoek gestart Programmafase start
   begin 2019

Heerlen Ontwikkeling Bs. Gerardus  Vooronderzoek gestart Programmafase start begin 
 Majella  2019

Heerlen Ontwikkeling Bs. De Vlieger Programmafase Planvorming start voor
   zomervakantie 2019

Heerlen Nieuwbouw BMV Heerlerbaan  Programmafase Voor zomervakantie 2019
 (OBS De Tovercirkel)  programma van eisen

Heerlen Uitbreiding OBS De Tovercirkel  Initiatieffase Programmafase start na 
 locatie Benzenraderweg  zomervakantie 2019

Kerkrade Realisatie IKC Eygelshoven Visietraject Start initiatieffase 
 Bs. De Veldhof  begin 2019

Kerkrade Renovatie en uitbreiding  Bouwvoorbereiding Oplevering 
 Bs. Bleijerheide  zomervakantie 2019

Kerkrade Uitbreiding BS. Sint Ursula  Voorbereiding -
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Gemeente: Project Status Opmerking

Beekdaelen Aanbouw Bs. St. Jozef  Merkelbeek Programmafase Oplevering zomervakantie  
   2019 

Beekdaelen Uitbreiding BMV Schinveld Bouwvoorbereiding Geplance oplevering 
   zomervakantie  2019 

Heerlen Nieuwbouw BMV Zuid,  Bouw gestart Geplande oplevering 
 huisvesting bs. Wonderwijs  zomervakantie 2019

Heerlen Ontwikkeling BMV Mijn Spoor Vooronderzoek gestart Programmafase start
   begin 2019

Heerlen Ontwikkeling Bs. Gerardus  Vooronderzoek gestart Programmafase start begin 
 Majella  2019

Heerlen Ontwikkeling Bs. De Vlieger Programmafase Planvorming start voor
   zomervakantie 2019

Heerlen Nieuwbouw BMV Heerlerbaan  Programmafase Voor zomervakantie 2019
 (OBS De Tovercirkel)  programma van eisen

Heerlen Uitbreiding OBS De Tovercirkel  Initiatieffase Programmafase start na 
 locatie Benzenraderweg  zomervakantie 2019

Kerkrade Realisatie IKC Eygelshoven Visietraject Start initiatieffase 
 Bs. De Veldhof  begin 2019

Kerkrade Renovatie en uitbreiding  Bouwvoorbereiding Oplevering 
 Bs. Bleijerheide  zomervakantie 2019

Kerkrade Uitbreiding BS. Sint Ursula  Voorbereiding -

05.10 Project Risico Inventarisatie & Evaluatie 
Eind 2018 is er per locatie een individueel Plan van Aanpak (PvA) opgesteld in het kader 
van het vastgestelde Arbobeleid. Volgens planning worden deze individuele PvA’s begin 
2019 opgeleverd en ter vaststelling aangeboden aan de (G)MR. Naar verwachting kan begin 
schooljaar 2019-2020 met de realisatie van het PvA worden gestart.

05.11 Informatiebeveiliging & Privacy (IBP) 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht. Deze wet geeft 
betrokkenen meer rechten over hun persoonlijke gegevens en de inzage, verwijdering of 
portrettering hiervan.

MOVARE heeft per 1 augustus 2018 een beleidsadviseur IBP benoemd die als taak heeft om 
privacy en informatiebeveiliging binnen MOVARE te waarborgen. 

Naast de bewustwording en aanpassing van werkroutines zijn in 2018 intern ook een 
groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor privacygevoelige data nog beter 
beschermd worden. Te denken valt aan het versleutelen van e-mailberichten, verscherpt 
wachtwoordbeleid, het sluiten van verwerkersovereenkomsten, autorisatiematrixen 
aanpassen en zorgen voor dataminimalisatie. 

05 Bedrijfsvoering
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06 Financiën

06.1 Financieel resultaat 
Het financieel resultaat over 2018 bedraagt € 346.480 positief tegenover begroot € 144.568 
positief (resultaat 2017: € 509.463 positief ). Het resultaat wordt volledig toegerekend aan de 
bestemmingsreserve. Een bedrag van k€ 176 is bestemd ten behoeve van initiatieven in het 
kader van passend onderwijs en een bedrag van k€ 124 voor professionalisering.

06.2 Financiële positie 
Jaarlijks beoordeelt MOVARE de gangbare kengetallen ten aanzien van de financiële positie. 
Hierbij wordt zowel naar de korte termijn (liquiditeit) als naar de lange termijn (solvabiliteit) 
en het resultaat gekeken. Deze kengetallen worden afgezet tegen de landelijk normen en de 
in het beleid geformuleerde ambities. MOVARE beoordeelt deze kengetallen als voldoende.

06.3 Aantallen 
In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde fte-aantallen absoluut en relatief weergegeven. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de aantallen inclusief formatie vervangingspool. 
Bij zogenaamde min-max contracten is in de begroting gerekend met max-aanstellingen.

Aantal fte’s (gemiddeld)

 Realisatie             Begroting

 2018 2019 2020 2021 2022

Bestuur/Management 50 46 47 47 47

Onderwijspersoneel 756 719 741 735 732

Onderwijs ondersteunend personeel 67 80 82 82 81

 873 845 870 864 860

1

2

3

Aantal fte’s (gemiddeld in procenten)

 Realisatie             Begroting

 2018 2019 2020 2021 2022

Bestuur/Management 5,7% 5,4% 5,4% 5,4% 5,5%

Onderwijspersoneel 86,6% 85,1% 85,2% 85,1% 85,1%

Onderwijs ondersteunend personeel 7,7% 9,5% 9,5% 9,5% 9,4%

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1

2

3
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In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen opgenomen per oktober. Voor 2017 gaat 
het om de door DUO gecommuniceerde aantallen. Voor de overige jaren zijn de aantallen 
uit de meerjarenbegroting 2019-2022 overgenomen. Het bekostigd aantal leerlingen 
per 1 oktober 2018 bedraagt 11.501. Derhalve een marginaal verschil ten opzichte van de 
begroting. Als gevolg van een fusie in 2018 tussen een MOVARE-school en een school van een 
andere stichting laten de leerlingaantallen een trendbreuk zien in de jaarlijkse, lichte, daling.

06 Financiën

Legenda

1) CvB en directie scholen
2) Onderwijzend personeel, incl. onderwijs ondersteunend personeel met lestaken 
 (onderwijs- en klassen-assistent)
3) Onderwijsondersteunend personeel scholen en MOVARE-bureau

Leerlingaantallen

 okt’17 okt’18 okt’19 okt’20 okt’21

Aantal leerlingen van 4 t/m 7 jaar 5.475 5.463 5.519 5.426 5.319

Aantal leerlingen vanaf 8 jaar 5.505 5.510 5.438 5.448 5.459

Aantal leerlingen SBO 336 364 351 346 342

Aantal leerlingen ZMLK 160 166 175 175 175

Totaal aantal leerlingen 11.476 11.503 11.483 11.395 11.295

Procentueel verschil  0,2% -0,2% -0,8% -0,9%

Absoluut verschil  27 -20 -88 -100 
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07 Bijlage 1: Totaal overzicht van scholen en aantal leerlingen

MOVARE telde op 31 december 2018 in totaal 46 scholen met 
52 locaties in 9 gemeenten. Het aantal leerlingen bedroeg op 
teldatum 1 oktober 2018 11.503 leerlingen (2017: 11.476)

Gemeente Brunssum

Gemeente Heerlen

        
    aantal aantal
 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

Bs. De Vlindertuin Wijenweg 143 a 6446 AK Treebeek 326 326 

OBS De Trampoline Raadhuisstraat 125 6441 CP Brunssum 188 178 

Bs. Meander De Insel 23 6442 AJ Brunssum 219 224 

Bs. De Opstap Kloosterstraat 13 6441 CL Brunssum 241 232 

Bs. Caleidoscoop Essenstraat 1 6444 CL Brunssum 259 255 

Bs. Langeberg Rembrandtstraat 2a 6445 CW Brunssum 231 242 

Bs. Titus Brandsma De Gasperistraat 5 6441 JJ Brunssum 215 203 

SBO De Boemerang De Insel 21 6442 AJ Brunssum 111 109 

        
    aantal aantal

 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

OBS De Tovercirkel Vullingsweg 64-66/ 6418 HV Heerlen

 Benzenraderweg 270 6417 SZ Heerlen 360 360 

OBS De Droomboom Verschuurstraat 34 6415 EX Heerlen 257 281 

Bs. Frans Postma Merwedestraat 16 6413 VV Heerlen 193 202 

Bs. De Ganzerik Caeciliastraat 19 6413 GM Heerlen 249 267 

Bs. De Mheyster Mgr. Nolensstraat 29 6431 JL Hoensbroek 329 326 

Bs. De Regenboog Weyenbergstraat 8 6431 AL Hoensbroek 256 266 

Bs. De Vlieger Maria Gewandenstraat 24 6432 CP Hoensbroek 168 156

Taalschool De Werelddelen Gaffelhof 73 6418 KC Heerlen 119 138 

Bs. De Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek 116 -

Bs. Gerardus Majella Hei Grindelweg 88 6414 BT Heerlen 200 182

Bs. Hoensbroek Zuid Prinsenstraat 14 6433 GJ Hoensbroek 227 -

Bs. Wonderwijs * Prinsenstraat 14 6432 CP Hoensbroek 227 308

Bs. Mijn Spoor Belemnieterf 10 6413 LZ Heerlen 270 235

* Per 1 augustus 2018 zijn de basisscholen Hoensbroek-Zuid en De Voeëgelstjang gefuseerd tot basisschool Wonderwijs.
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Gemeente Landgraaf

Gemeente Kerkrade

        
    aantal aantal
 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

OBS Wereldwijs Baronstraat 11 6371 AR Landgraaf 283 272 

OBS De Speurneus Haaselt 3 6374 NJ Landgraaf 251 254 

OBS Harlekijn Strijthagerweg 10 6372 AC Landgraaf 392 411 

Bs. De Wegwijzer Veeweg 73 6374 AR Landgraaf 339 345 

Bs. ‘t Valder Belvauer 62 6373 Landgraaf 227 223 

Bs. An d’r Put Pastoor Scheepersstraat 9 6374 HR Landgraaf 288 270 

Bs. De Schatgraver Stationstraat 2/ 6372 GS/ Landgraaf

 Achter den Winkel 2 6372 SL Landgraaf 402 407 

Bs. Op gen Hei An de Voeëgelsjtang 12 6373 BJ Landgraaf 268 293

SBO De Wissel Hereweg 175 6371 Landgraaf 95 103

 

        
    aantal aantal

 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

OBS De Schatkist Feldbiss 210a 6462 HC Kerkrade 231 158

Bs. Steltloper Directeur van der Muhlenlaan 30 6463 VZ Kerkrade 338 311 

Bs. De Schakel Leliestraat 31 6466 XN Kerkrade 258 263 

Bs. Bleijerheide Bleijerheiderstraat 125 6462 AH Kerkrade 241 233 

Bs. De Spoorzoeker Plein 36 6466 GG Kerkrade 369 359 

Bs. De Blokkenberg Akkerheide 19 6463 DC Kerkrade 205 196 

Bs. De Diabolo Mr. Absilstraat 6 6461 EX Kerkrade 215 210

Bs. De Doorkijk Singelweg 5 6467 CE Kerkrade 326 334 

Bs. De Veldhof Anselderlan 10 6471 GL Eygelshoven 309 343

Bs. St. Ursula O.L. Vrouwestraat 70 6461 BS Kerkrade 254 250

SBO Arcadia Schoolstraat 86-88 6466 HX Kerkrade 130 152

SO/SVO St. Jan Baptist Schoolstraat 81 6466 HV Kerkrade 160 166
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Gemeente Simpelveld

Gemeente Onderbanken

Gemeente Vaals

Gemeente Sittard-Geleen

        
    aantal aantal
 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

Bs. Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 324 326 

Bs. De Meridiaan Scheelenstraat 100 6369 VZ Simpelveld 337 331 

 

        
    aantal aantal

 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

Bs. Schinveld Kloosterlaan 7e 6451 En Schinveld 311 311

Bs. St Jozef ** Kerkstraat 5 6447 BE Merkelbeek 100 203 

        
    aantal aantal

 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

OBS De Robbedoes Aan de Ververij 31 6291 KC Vaals 167 171 

        
    aantal aantal

 Adres school postcode plaats leerlingen 2017 leerlingen 2018

Bs. De Vlieger Kleine Steeg 8 6131 KJ Sittard 122 118 

** Per 1 augustus 2018 zijn de basisscholen St. Jozef Doenrade en St. Jozef Merkelbeek gefuseerd. 
Door de fusie valt de locatie in Doenrade, die voorheen ressorteerde onder Kindante, onder het bestuur van 
Onderwijsstichting MOVARE.



3108 Bijlage 2

08 Bijlage 2: Portefeuilleverdeling en nevenfuncties College  
   van Bestuur per 31-12-2018

08.1 Portefeuilleverdeling 

drs. R.S.T. (Ryszard) Kruszel
• Voorzitter:
• Bedrijfsvoering;
• Governance en medezeggenschap;
• Scholen in de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Simpelveld en Vaals.

J.P.G.M. (Kiki) Huijnen-Becks MLC
• Lid/plaatsvervangend voorzitter;
• Personeel, onderwijs en kwaliteit;
• Scholen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Sittard-Geleen.

08.2 Nevenfuncties (onbezoldigd)

drs. R.S.T. (Ryszard) Kruszel
• Lid diverse regionale en provinciale commissies en samenwerkingsverbanden op het   
 gebied van onderwijs en demografische ontwikkelingen;
• Gecommitteerde Hogeschool Utrecht (op persoonlijke titel).

J.P.G.M. (Kiki) Huijnen-Becks MLC
• Voorzitter algemeen bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Heerlen e.o.;
• Bestuurslid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Maastricht en Heuvelland;
• Bestuurslid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek;
• Bestuurslid Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad;
• Lid stuurgroep Opleiden in de school/de NieuwstePabo;
• Voorzitter stuurgroep ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst’;
• Lid stuurgroep Onderwijs Provincie Limburg;
• Lid provinciale stuurgroep Buurtaal en internationalisering in Limburg;
• Lid Platform Cultuureducatie Limburg; 
• Lid cliëntenraad Vivantes Bunderhof.
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09 Bijlage 3: Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2018

Naam:     M.J. (Marjo) van Leen-Keuzenkamp
Functie:     Voorzitter
Comissie:    Werkgeverszaken
Beroep:     DGA Wysiwyg Consultancy B.V.
Relevante nevenfuncties:   -
Eerste benoeming:   2016

Naam:     drs. K. (Karlijn) van der Graaf
Functie:     Vice-Voorzitter
Comissie:    -
Beroep:     Bestuursadviseur Veiligheidsregio Limburg-Zuid
Relevante nevenfuncties:   Lid Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten
Tweede benoeming:   2016

Naam:     A.J.L (Alouis) Heijmans
Functie:     Lid
Comissie:    Audit & Control en Werkgeverszaken
Beroep:     Voormalig bedrijfsadviseur Midden- en Kleinbedrijf
Relevante nevenfuncties:   -
Derde benoeming:   2017

Naam:     drs. (Karin) K.C.J. Straus
Functie:     Lid
Comissie:    -
Beroep:     Sr. Consultant Rieken & Oomen
Relevante nevenfuncties:   Ambassadeur Euregionaal Onderwijs Provincie  
     Limburg, Lid RvC Rabobank Roermond-Echt
Eerste benoeming:   2017

Naam:     L.H.J. (Lars) Valkenberg RA
Functie:     Lid
Comissie:    Audit & Control
Beroep:     tot 1-1-2019 partner Koenen en Co accountants  
     en belastingadviseurs
Relevante nevenfuncties:   -
Eerste benoeming:   2018 (vanaf 1 december)

Naam:     J. (Hans) Vossen
Functie:     Lid
Comissie:    Audit & Control
Beroep:     VP Finance DSM Innovation Center
Relevante nevenfuncties:   Lid RvC Isobionics
Eerste benoeming:   2018 (vanaf 1 september)



3309-10 Bijlage 3 en 4

10 Bijlage 4: Samenstelling Gemeenschappelijke    
   Medezeggenschapsraad per 31-12-2018

Ultimo verslagjaar was de GMR als volgt samengesteld: 

10.1 Personeelsgeleding

• Mevr. A. Gubbels (secretaris)
• Mevr. C. Pijls (voorzitter)
• Dhr. R van Wessel

10.2 Oudergeleding

• Dhr. A. Brouns (plaatsvervangend voorzitter)
• Dhr. B. Schloesser
• Dhr. S. Gerards
• Dhr. M. van der Meulen
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B E W E G I N G  IN  L E R E N

Movare.nl


