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Aspecten die (ook) in  het toezichtkader van de gemeente Rotterdam staan, zijn 
groen gearceerd.

Aspect Indicator streefnorm score 
jaarverslag t-
1 (2016)

score t Rapportage Frequentie Opmerkingen

2016 2017

1. Leren voor de toekomst
Ambities voor 2020 onderwijs en onderwijskwaliteit in koers:

Alle scholen en afdelingen zijn naar oordeel van de onderwijsinspectie 
voldoende of goed.

aantal zwakke scholen (po en so/vso) 
en afdelingen (vo)

nul

onderwijs en onderwijskwaliteit in jaarplan 2017:

Eind 2017 in het basisonderwijs nog maximaal drie zwakke scholen. oordeel inspectie in 2020 geen zwakke of 
zeer zwakke scholen

jaarplan/jaarverslag 
bestuursrapportages

3x per jaar zie indicatoren Leren loont

Eind 2017 in het voortgezet onderwijs nog maximaal zes (van de 36) zwakke 
afdelingen te hebben. 

oordeel inspectie in 2020 geen zwakke of 
zeer zwakke scholen

jaarplan/jaarverslag 
bestuursrapportages

3x per jaar zie indicatoren Leren loont

In 2017 In het (voortgezet) speciaal onderwijs handhaven van de huidige 
situatie van enkel voldoende scholen.

oordeel inspectie in 2020 geen zwakke of 
zeer zwakke scholen

jaarplan/jaarverslag 
bestuursrapportages

3x per jaar zie indicatoren Leren loont

Ambities voor 2020 huisvesting in koers:
Innovatieve onderwijsconcepten zijn passend gehuisvest. percentage scholen waar innovatief 

concept passend is gehuisvest
80%

Scholen zijn duurzaam gebouwd, energiezuinig en hebben een gezond 
binnenklimaat.

aandacht voor deze drie onderwerpen 
in MJOP, jaarplan onderhoud en 
jaarplan HF

percentage onderhoud dat 
" groen" is uitgevoerd

jaarplan/jaarverslag ntb

We verbeteren de kwaliteit van de gebouwen, onder andere mogelijk door 
het realiseren van leegstandsreductie en het verminderen van het aantal 
schoolgebouwen.

Gereduceerd bruto vloeroppervlak Vermindering met 18.000 
m2 in het primair 

onderwijs in de periode 
2015-2018 (geen 

vermindering in het 
voortgezet onderwijs)

jaarplan/jaarverslag jaarlijks programma leegstandsreductie

Huisvesting in jaarplan 2017:

In 2017 worden alle locaties van BOOR voorzien van slimme energiemeters. ja jaarverslag 2017

In 2017 wordt verkend hoe we BOOR-breed € 0,-  op de energiebegroting 
kunnen realiseren, met duurzame, gezonde gebouwen die “online” beheerd 
kunnen worden. 

verkenning afgerond ja jaarplan 2018

De ambitie voor 2020 voor ICT in koers:

De ICT infrastructuur is afgestemd op de visie op het onderwijs en een 
daarvan afgeleid informatiebeleid.

ja

ICT in jaarplan 2017:
Er is een hardware catalogus opgesteld en geïmplementeerd. opgesteld ja jaarverslag 2017

Er zijn software-standaarden opgesteld en geïmplementeerd. opgesteld ja jaarverslag 2017

Een BOOR netwerk – en mailinfrastructuur is ontwikkeld en 
geïmplementeerd.

ontwikkeld en geïmplementeerd ja jaarverslag 2017

Er is security- en privacybeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. ontwikkeld en geïmplementeerd ja jaarverslag 2017

De gewenste BOOR ICT organisatiestructuur is ontwikkeld en 
geïmplementeerd.

ontwikkeld en geïmplementeerd ja jaarverslag 2017

Er is een BOOR-brede ICT architectuur ontworpen. ontworpen ja jaarverslag 2017

De mogelijkheden van internet contractaanpassingen zijn onderzocht. onderzocht ja jaarverslag 2017

Ambities voor 2020 onderwijs en onderwijskwaliteit in koers:

Al onze leerlingen hebben inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling. alle scholen hebben een lvs en voeren 
oudergesprekken

100%

Er zijn vijf kindcentra met een integraal aanbod van onderwijs en opvang. aantal gerealiseerde kindcentra 5

onderwijs en onderwijskwaliteit in jaarplan 2017:

In 2017 is onderzocht op welke scholen leerlingen al volledig inzicht in hun 
persoonlijke ontwikkeling hebben en op welke wijze scholen dit hebben 
georganiseerd. 

onderzoek heeft plaatsgevonden ja jaarverslag 2017 Door van elkaar te leren kan op 
alle scholen inzicht in 
persoonlijke ontwikkeling 
gerealiseerd worden.

In 2017 wordt maatwerk en onderwijskwaliteit aangepakt. Werkgroepen ontwikkelen plannen 
van aanpak en nemen de uitvoering 
daarvan ter hand.

ja jaarverslag 2017

de innovatie-agenda van het voortgezet onderwijs maakt dat de scholen 
onderling een professionele leergemeenschap worden.

vorming professionele 
leergemeenschappen

alle vo-scholen jaarverslag 2017 samenwerken, van elkaar leren, 
onderwijs ontwikkelen en 
vernieuwen

In 2017 nemen intern begeleiders en coördinatoren onderwijsondersteuning 
deel aan masterclasses die hen toerusten op hun aangepaste taak. 

percentage deelnemers 30% jaarverslag 2017

Elke school levert in 2017 een jaarverslag “Onderwijsondersteuning op 
school” 2016-2017 aan. 

percentage 100% jaarverslag 2017

Elke school zorgt er voor dat het Schoolondersteuningsprofiel voor 2017-2018 
volgens de juiste procedure is bijgesteld.

percentage 100% jaarverslag 2017

In 2017 is de registratie en monitoring van aanmeldingen zorgplichtleerlingen 
en van thuiszitters op bestuursniveau ingericht.

ja/nee ja jaarverslag 2017

Er zijn in 2017 minimaal vier hybride onderwijsvormen, twee in het primair 
onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs ontwikkeld en in uitvoering.

op twee po- en twee vo-scholen zijn so-
leerlingen geplaatst

ja jaarverslag 2017

Deel III   Toezichtkader algemeen bestuur BOOR , indicatorenoverzicht koers 2020, jaarplan 2017 en gemeentelijk toezichtkader. 

2. Leren is maatwerk



Alle scholen hebben in 2017 een voldragen plan 'Ouders als partner bij de 
onderwijsondersteuning'.

percentage 100% jaarverslag 2017

Ambities voor 2020 huisvesting in koers:
Schoolgebouwen zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik aantal projecten per jaar waarin 

multifunctioneel gebruik aan de orde 
is.

50%

Huisvesting in jaarplan 2017:
In 2017 is vastgelegd waar onderwijs-huisvesting en afspraken voor gebruik 
van de huisvesting aan dienen te voldoen voor multifunctioneel gebruik. 

afspraken vastgelegd ja jaarverslag 2017

ICT in jaarplan 2017:
In 2017 wordt geïnventariseerd welke ambities de scholen hebben op ICT 
gebied. Op basis van deze inventarisatie wordt vastgesteld in hoeverre het 
mogelijk is om deze te vertalen naar een gezamenlijke ambitie. 

inventarisatie ja jaarverslag 2017 Optimale benutting 
schaalvoordeel van BOOR.

Ambities voor 2020 personeelsbeleid in koers:

Het bekwaamheidsniveau van leraren en schoolleiders is verhoogd en door 
registratie in het leraren- en schoolleidersregister geborgd.

mate waarin gebruik is gemaakt van na-
, bij- en opscholing 

30%

30% van de leraren en schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs heeft een 
wo-bachelor of een hbo- of universitaire master afgerond en nog eens 30% is 
daarmee gestart. 

percentage leraren en schoolleiders met 
masterdiploma

po/sbo: 30% bachelor of 
hbo/wo master. 

Van leraren en schoolleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs en 
voortgezet onderwijs heeft 50% een afgeronde hbo- of universitaire master 
en is nog eens 10% daarmee gestart.

percentage leraren en schoolleiders 
met masterdiploma

Vo/vso: 50% hbo/wo-
master

Mobiliteit wordt bevorderd en gemonitord binnen en tussen alle sectoren en 
op alle niveaus van de organisatie. 

Op organisatieniveau zicht op 
kwalitatieve en kwantitatieve 
personele vraagstukken (meerjarige 
formatie- c.q. personeelsplanning)

ja .

Personeelsbeleid in jaarplan 2017:
In 2017 start een programma van management development, in eerste 
instantie onder schoolleiders primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, 
gevolgd door de leidinggevenden uit het voortgezet onderwijs.

ja/nee ja jaarverslag 2017 Belangrijk onderdeel is verdere 
verbetering van de kwaliteit van 
de gesprekkencyclus. 

In 2017 is de inschrijving in het schoolleidersregister geborgd voor alle 
schoolleiders of er is een plan voor een alternatief voor wie niet aan de 
basiskwalificatie voldoet.

borging en plan ja jaarverslag 2017

Iedere school heeft een scholingsplan. ja/nee 100% jaarverslag 2017
Iedere werknemer heeft een functionering– en/of beoordelingsgesprek 
gehad.

percentage 100% jaarverslag 2017

Er is voor iedere medewerker een budget  beschikbaar voor 
scholingsactiviteiten en persoonlijke ontwikkeling, voor zover dit past binnen 
de doelen van de school en de koers van BOOR.

gemiddeld  € 500 per fte ja jaarverslag 2017

Er is zicht op het aantal on- of onderbevoegden en er zijn voor deze 
werknemers passende scholingsplannen.

ja/nee ja jaarverslag 2017

Er is een plan van aanpak om de ambities uit het koersdocument voor de 
percentages masters per sector te realiseren.

ja/nee ja jaarverslag 2017

BOOR bereikt eind tweede kwartaal 2017 de gewenste waarde van 6% 
ziekteverzuim. Vervolgens wordt gestreefd naar een verzuim gelijk aan het 
landelijk niveau.

percentage 6% of minder op 1 juni 
2017

jaarverslag 2017

Eind 2017 is er een strategische personeelsplanning – gebaseerd op data over 
personeel BOOR en externe informatie, zoals arbeidsmarktprognoses regio 
Rotterdam en geboortecijfers, zodat helder is op welke plekken er vervanging 
en uitbreidingsvraag is.

ja/nee ja jaarverslag 2017

Binnen de strategische personeelsplanning, wordt het instrumentarium 
ontwikkeld, waarmee het mobiliteitsbeleid kan worden geïmplementeerd.

ja/nee ja jaarverslag 2017

In 2017 is vervanging van afwezig personeel in het primair en (voortgezet) 
speciaal onderwijs vormgegeven vanuit een op te richten groep van invallers 
in vaste dienst.

ja/nee ja jaarverslag 2017

Eind 2017 is er een nieuw wervings- en selectiebeleid dat aansluit bij de 
veranderende arbeidsmarkt, de wens om een afspiegeling te zijn van de 
Rotterdamse samenleving en het realiseren van een optimale balans in het 
personeelsbestand.

ja/nee ja jaarverslag 2017

In 2017 werken we aan verdere automatisering van personele processen, 
zoals aan het elektronisch dossier.

realisatie nvt jaarverslag 2017

De ambities voor 2020 op het gebied van identiteit in koers:

Wij stimuleren actieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel. Er 
is sprake van gelijkwaardige dialoog en gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Aanwezigheid 
medezeggenschapsraden op scholen

100% jaarplan en jaarverslag jaarlijks

Leerlingen, ouders en personeel zijn actief betrokken bij de 
schoolontwikkeling en besluitvorming.

Iedere school heeft beleid voor 
ouderparticipatie en 
leerlingenparticipatie

100% jaarplan en jaarverslag jaarlijks

3. Leren met de beste leraren en de beste schoolleiders

4. Leren in de samenleving



De leraren voeren met leerlingen en ouders constructieve gesprekken over 
het omgaan met dilemma’s vanuit het perspectief van deelnemen en 
meedoen in onze omgeving en in onze samenleving.

Op de scholen worden deze 
gesprekken gevoerd in het kader van 
het programma 'identiteit'

nvt jaarplan en jaarverslag jaarlijks

Identiteit in het jaarplan 2017:
Om de informatie aan en communicatie met medezeggenschapsraden te 
verbeteren zal in 2017 een bestand met e-mailadressen van alle mr’s worden 
aangelegd.

Aanwezigheid actueel bestand ja jaarverslag 2017

In 2017 is het programma ‘identiteit’ uitgebreid met activiteiten in het 
voortgezet onderwijs en in het speciaal onderwijs.

ja/nee ja jaarverslag 2017

In het voorjaar 2017 wordt een werkconferentie ‘identiteit’ georganiseerd 
voor alle medewerkers van BOOR en belangstellende ouders en leerlingen. 

ja/nee ja jaarverslag 2017

Scholen verbinden zich met hun omgeving en zijn zich bewust van hun 
betekenis en hun rol in die omgeving. Alle scholen onderzoeken in 2017 op 
welke wijze ze deze verbinding tot stand kunnen brengen.

percentage 100% jaarverslag 2017

Pluriformiteit:
Alle scholen verzorgen onderwijs in levensbeschouwing, democratisch 
burgerschap en, indien ouders erom vragen, godsdienstonderwijs.

percentage 100% jaarplan/jaarverslag jaarlijks wettelijke verplichting

profilering openbaar onderwijs: leraren, leraren, ouders voeren constructieve 
gesprekken ver dilemma's i.r.t. participatie in de samenleving

percentage scholen dat hier aandacht 
aan besteedt in de schoolplannen

100%

Toegankelijkheid:
Geen enkele po-school hanteert een wachtlijst. percentage 0% jaarplan/jaarverslag jaarlijks alleen van toepssing op po

De vo-scholen hanteren geen aanvullende selectiecriteria voor de toelating 
van leerlingen bij overinschrijving.

percentage 0% jaarplan/jaarverslag jaarlijks De vo-scholen houden zich aan 
de plaatsingswijzer van FOKOR.

Ambities voor 2020 onderwijs en onderwijskwaliteit in koers:

Alle scholen en afdelingen hebben hoge ambities en formuleren bijbehorende 
schoolstandaarden. 

percentage 100%

Onderwijs en onderwijskwaliteit in jaarplan 2017:

In 2017 worden masterclasses georganiseerd in het formuleren van 
schoolstandaarden.

ja/nee ja jaarverslag 2017

Een ambitie voor 2020 personeelsbeleid in koers:

Op basis van het strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning wordt 
de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus begeleid, vastgelegd en 
gemonitord. 

realisatie nvt Zowel gericht op individuele 
ontwikkeling als op de 
ontwikkeling van teams.

Personeelsbeleid in jaarplan 2017:
In 2017 is, binnen de strategische hr-kaders, de omslag vormgegeven naar 
een schoolnabije HRM adviesfunctie en personeel en salarisadministratie in 
eigen beheer.

Aanwezigheid van een elektronisch 
personeelsdossier, het gebruik van 
software van AFAS in eigen beheer 
voor de personeels- en 
salarisadministratie en een volwassen 
systeem van HRM dataontsluiting.

nvt jaarverslag 2017 In het servicebureau wordt de 
weg ingezet naar een 
volwaardige HRM-afdeling. 

Een ambitie voor 2020 financiën in koers:
De scholen zijn financieel gezond. Ze hebben voldoende financiële weerstand 
indien risico’s zich voordoen.

solvabiliteit minimaal 30% (betreft 
"solvabiliteit 20%"; 

conform norm inspectie.
Prognose liquiditeit en realisatie: bestuur en het management hebben 
permanent inzicht in de financiële situatie en worden niet verrast door 
uitschieters.

alle de scholen hebben 2x per jaar een 
financieel voortgangsgesprek met de 
leidinggevende en controller.

100%

administratieve processen zijn inbesteed: AFAS, Exact en ProActive zijn 
geimplementeerd

volledig uitgevoerd 100%

Financiën in het jaarplan 2017:
in 2017 wordt gemeten of de rapportages en dashboards die de directeuren 
en het bestuur zien, overeenstemmen met hetgeen is gevraagd bij de 
aanbesteding van de BI-tool en of de informatie in de rapportages 
overeenstemmen met de informatie in de bronsystemen.

realisatie nvt jaarverslag 2017

De ambitie voor 2020 voor ICT in koers:
integrale managementinformatie: MI-aanbod matcht met MI-vraag MI aanwezig in BI tool ja

ICT-architectuur op orde: internetverbinding matcht behoefte van scholen % aansluiting 80%

Privacy en veiligheid ICT zijn gewaardborgd: bewerkersovereenkomsen 
afgesloten met afspraken rondom privacy en veiligheid

% overeengekomen 100%

ICT in het jaarplan 2017:
In 2017 is een BI-Tool geselecteerd en geïmplementeerd. ja/nee ja jaarverslag 2017

De ambitie voor 2020 voor inkoop in koers:

We kopen maatschappelijk verantwoord en duurzaam in. percentage duurzaamheid en MVO in 
aanbestedingen

50%

Ons inkoopbeleid bevordert arbeidsparticipatie door mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt.

percentage SROI (social return on 
investment) toegepast binnen de 
aanbestedingen

1 op de 5

Aanbestedingen worden zo georganiseerd dat lokale ondernemers succesvol 
kunnen meedingen naar opdrachten. 

percentage lokale ondernemers t.o.v. 
het totale leveranciersbestand

nader te bepalen

Inkoop in het jaarplan 2017:

5. Leren in een professionele cultuur



In alle nieuwe Europese aanbestedingen die in 2017 gepubliceerd worden is 
een paragraaf maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzaamheid 
opgenomen.

%  aanbestedingen waarin dit is 
toegepast

85% jaarverslag 2017 Waar mogelijk verbinden we 
ons met organisaties die dit 
hoog in het vaandel hebben 
staan. 

In nieuwe Europese aanbestedingen die in 2017 gepubliceerd worden is waar 
mogelijk een paragraaf opgenomen over de bevordering van 
arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Van de 
leveranciers vragen we hieraan mee te werken.

% van de aanbestedingen waarin dit 
mogelijk is

50% jaarverslag 2017  Concreet wordt verder 
onderzocht hoe we leerlingen 
van ons voortgezet speciaal 
onderwijs hierbij kunnen 
inzetten.

In 2017 wordt het plan van aanpak uitgerold, waarmee het bestel- en 
facturatieproces verbetert, zodat we meer grip op de uitgaven krijgen. 

realisatie nvt jaarverslag 2017

Huisvesting:
de uitvoering van de gemeentelijke verordening onderwijshuisvestig is goed 
geregeld: de projecten nieuwbouw, renovatie en uitbreiding worden aangestuurd 
via een programmatische aanpak.

aanwezigheid van een overzicht van 
bouwprojecten met daarin de 
voortgang en de risico's

ja

het planmatig onderhoud is goed geregeld: er is een MJOP ja/nee ja
het planmatig onderhoud is goed geregeld: uitvoering van jaarschijven MJOP's % scholen dat planmatig onderhoud 

uitvoert obv MJOP
70%

de uitvoering van de gemeentelijke verordening is onderwijshuisvestig is goed 
geregeld: Jaarlijks worden aanvagen ingediend voor het huisvestingsprogramma

aanwezigheid van een overzicht 
ingediende huisvestingsaanvragen.

ja

Omvang BOOR:
Aantal leerlingen, aanmeldingen en marktaandeel aantal leerlingen Behoud aantal 2016 

(30.758) met marge van 
1%

30758 totaal 
bao: 17.955 
vo: 10.823 
so/vso: 1980

jaarplan en jaarverslag jaarlijks

Gemiddelde klassengrootte (po) aantal leerlingen per groep maximaal 23
Aantal scholen en spreiding over de stad
Omvang personeel fte bestuursrapportages 

jaarplan/begroting 
jaarverslag

per bestuurs-
rapportage

Samenstelling personeel (geslacht, leeftijd) realistische verdeling bestuursrapportages 
jaarplan/jaarverslag

Verhouding onderwijzend personeel/niet onderwijzend personeel/directie verhouding OP, OOP en directie respectievelijk 75%, 20% 
en 5%

bestuursrapportages 
jaarplan en jaarverslag

per bestuurs-
rapportage

Functiemix percentages vo: maatwerk- percentages 
per locatie. Sbo: LC 14%, 
LB 86% LA 0%. Po: LC 2%, 

LB 40%, LA 58%
On- en onderbevoegden percentages Maximaal 15% vo. So en 

po 0% on- of 
onderbevoegd.

Omvang centrale dienst (BOOR Services)
Meetbare rendementen:
Scores eindtoets basisonderwijs Voldoen aan inspectienorm 100% jaarplan/Jaarverslag jaarlijks
Scores medio en eindtoetsen lovs po Voldoen aan inspectienorm 100% jaarplan/jaarverslag Jaarlijks
Eindexamen VO gemiddeld percentage geslaagd per 

BRIN
Gemiddeld per BRIN 90% 

geslaagd
jaarplan/jaarverslag Jaarlijks

Groeiscores op Diataal en stijging aantal voldoendes op rekentoets cijfer/percentage (zie indicatoren 
Leren loont)

groeiscores jaarplan/jaarverslag

In- en uitstroomcijfers VO 100% van de scholen 
voldoet aan inspectienorm

jaarplan/jaarverslag Jaarlijks

Ongeoorloofd verzuim aantal doelen Leren loont jaarplan/jaarverslag jaarlijks
Uitval aantal doelen Leren loont jaarplan/jaarverslag jaarlijks
Merkbare rendementen:
Percentage leerlingen van BOOR po naar BOOR vo percentage 25% jaarplan/jaarverslag jaarlijks
Relatie advies po met schoolsucces in vo resultaat uit inspectiekader vo voldoen aan inspectienorm jaarplan/jaarverslag jaarlijks

klachten, meldingen, tevredenheid:
Klachten in het kader van de klachtenregeling absoluut aantal minder dan 5

Meldingen in het kader van de integriteitscode aantal meldingen 0

Meldingen in het kader van de klokkenluidersregeling aantal meldingen 0

Opbrengsten tevredenheidspeilingen po leerlingen, ouders en personeel 7,5 tweejaarlijks

Opbrengsten tevredenheidspeilingen vo leerlingen, ouders en personeel 7,5 tweejaarlijks

financiën:
Solvabiliteit Solvabiliteit minimaal 30% (solvabilieit 

20% conform norm 
 jaarverslag jaarlijks

Liquiditeit liquiditeit 75%  jaarverslag jaarlijks

Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen 10%  jaarverslag jaarlijks

Liquiditeitsprognose liquiditeit (tussentijds) bestuursrapportage 
jaarverslag

per 
rapportage

(Begrotings)prognose tussentijdse realisatie afwijking  kleiner dan 1% bestuursrapportage 
jaarverslag

per 
rapportage

Realisatie scholen behalen het begrote resultaat. 100% jaarverslag jaarlijks

Meerjarig overzicht jaarverslag jaarlijks

Kengetallen


	Indicatoren

