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VO / GESLAAGD!
94% BASIS

96% KADER

100% VWO

96% HAVO

98% MAVO

2 VASTE AUDITOREN
4 IN FLEXIBELE SCHIL

AUDITTEAM



STAAT VAN BATEN EN LASTEN / bedragen x 1.000  
 Begroting Realisatie Realisatie
 2019   2019 2018
BATEN 28.839 30.143 30.171
LASTEN 29.703 30.610 28.308
NETTORESULTAAT -864 -467 1.863
 

PERSONEEL & 
PROFESSIONALISERING
BLICK staat voor ‘aantrekkelijk werkgeverschap voor zittend 
en aanstormend talent’. BLICK streeft ernaar een goede 
werkgever te zijn die loopbaanperspectief biedt, die actief 
investeert in medewerkers in een veilige, gezonde leer- en 
werkomgeving.  
Sinds 2018 ontvangen scholen werkdrukgelden, de besteding 
hiervan wordt door de schoolteams bepaald. BLICK-teams 
kiezen voornamelijk voor extra formatie in de vorm van 
vakleerkrachten en onderwijsassistentes. 
Afgelopen jaar is gestart met 8 zij-instromers, waarvan 4 
deelnemers het eerste leerjaar hebben afgerond. 
Met de GMR is gekeken in hoeverre het mogelijk is om over  
te stappen naar het ERD-schap. Besluitvorming hierover  
staat gepland voor oktober 2020.
Alle BLICK-medewerkers krijgen in het kader van de 
WNRA, Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren, een 
arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. 

HUISVESTING & FACILITAIR
Op het gebied van huisvesting zijn verschillende projecten 
de revue gepasseerd. Zo is OBS West geopend als energie 
neutrale school, is een convenant ondertekend voor 
nieuwbouw voor OBS de Groeiplaneet, is Sbo De Bouwsteen 
verhuisd naar een tijdelijke locatie en heeft het IJsselcollege 
subsidie ontvangen voor het creëren van een omgeving om 
buiten onderzoekend te leren.

ICT & AVG
AVG regelgeving is binnen BLICK verder ingevoerd door o.a. 
het aanstellen van een interne AVG-officer en het vaststellen 
van het informatie beveiligingsbeleid. Alle medewerkers 
hebben in 2019 een laptop ontvangen om professionalisering 
en persoonlijke ontwikkeling te faciliteren. 

JAARVERSLAG 2019
CAPELLE A/D IJSSEL

Speciaal basisonderwijs
De Bouwsteen

Openbare basisschool 
Klim-Op 

Openbare basisschool  
de Catamaran

Openbare basisschool  
de Tweemaster

Kindcentrum Ontdekrijk

Openbare basisschool 
West 

Openbare basisschool  
de Wonderwind

IJsselcollege 

KRIMPEN A/D IJSSEL

Openbare basisschool 
Kortland

Openbare basisschool  
de Groeiplaneet

HET SCHOOLBESTUUR
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is drs. Esmée Smit 
per 1 oktober 2019 aangesteld als voorzitter CvB.  
Met de aanstelling van Esmée is afscheid genomen van  
Mini Schouten, voorzitter CvB a.i. 

De Raad van Toezicht heeft haar toezichtkader vernieuwd 
waarbij de Code Goed Bestuur VO is gekozen als basis. 
Ook zijn de eerste stappen gezet tot vernieuwing van de 
reglementen van de RvT en haar commissies. 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is 
gedurende 2019 ondersteund door een externe deskundige 
om de professionaliteit en rol te versterken. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuw medezeggenschapsstatuut en  
-reglement. Een grote aanpassing in het statuut is de omvang 
van de GMR, deze is van 20 naar 10 leden gegaan: 5 ouders en 
5 personeelsleden. Deze overgang werd versoepeld doordat 
de zittingstermijn van het overgrote deel van de raad afliep. 
Tijdens het fusieproces waaruit BLICK is ontstaan, is aan 
alle betrokkenen een evaluatieonderzoek toegezegd. 
Adviesbureau Infinite heeft in 2019 dit onderzoek uitgevoerd. 
De onderzoekers concluderen dat de goed gekozen 
fusiemotieven tot dusver in beperkte mate zijn gerealiseerd. 
Het is kansrijk om de motieven te actualiseren en alsnog te 
realiseren. 

Afgelopen jaar is ingezet op een herkenbare profilering van 
de scholen. Hierbij is het uitgangspunt dat de scholen hun 
eigen identiteit behouden en actief uitdragen.  
De kernwaarden van elke school zijn vertaald in nieuwe 
websites, folders en kalenders die voor elke school op maat 
gemaakt zijn.

ONDERWIJS
Het auditteam heeft op alle scholen een 0-meting uitgevoerd 
aan de hand van het BLICK-kwaliteitskader. Zicht op 
ontwikkeling en didactisch handelen kwamen hierbij als 
centrale thema’s naar voren. Het auditteam is afgelopen  
jaar uitgebreid met een flexibele schil. Het team bestaat  
nu uit twee vaste en vier flexibele auditoren, die wisselen  
per auditbezoek. 

BLICK is bezocht door de onderwijsinspectie voor een 
vierjaarlijks onderzoek. Na het bestuurlijke startgesprek 
werden KC Ontdekrijk, OBS de Wonderwind, OBS de 
Groeiplaneet, Sbo De Bouwsteen, OBS de Catamaran en  
het IJsselcollege (havo/vwo en praktijkonderwijs) bezocht.  
De onderwijsinspectie zag net als het auditteam 
tekortkomingen in met name de thema’s zicht op 
ontwikkeling en didactisch handelen. De inspectie volgt 
momenteel de vorderingen binnen BLICK door middel van 
het voeren van voortgangsgesprekken en zal in oktober  
2020 terugkomen om te zien of de gestelde doelstellingen 
zijn behaald. 
De professionele leergemeenschappen (PLG’s) vormen het 
netwerk waarbinnen expertise binnen BLICK vermenigvuldigt 
door kennis en ervaringen te delen. Waar de PLG’s in 2019 
vooral PO gericht waren, ontstaat er steeds meer verbinding 
met het VO. 

In het kader van Sterk Techniek Onderwijs, rijdt sinds 
september 2019 de Techniek Blickbus. De bus wordt bestuurd 
door de techniekdocent van het IJsselcollege die op deze 
manier techniekles op de basisscholen geeft. Voor STO is 
samen met anderen VO-scholen een subsidie aangevraagd 
en gekregen. Nieuwe plannen hiervoor worden in 2020 verder 
uitgewerkt.

Binnen de afdeling mavo, havo en vwo is een nieuw 
onderwijsconcept ontwikkeld, IJgen onderwijs. IJgen 
onderwijs kenmerkt zich door een eigen lokaal, een vast 
rooster, differentiatie binnen je leerniveau en aandacht  
voor studievaardigheden. 

LEERLINGAANTALLEN / stand per 1 oktober 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
PO 2.582 2.556 2.588 2.578 2.591 2.604
VO 1.087 994 946    922      961 1.035
Totaal 3.669 3.550 3.534 3.500 3.552 3.639 
 
PERSONELE BEZETTING IN FTE / stand ULTIMO 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
FTE 313 318 303 294 294 298

EIGEN VERMOGEN / bedragen x 1.000  
  2019   2018
  5.612  6.080
 

RATIO’S
  Realisatie Realisatie
    2019 2018
SOLVABILITEIT <30% 69,94% 70,70%
LIQUIDITEIT <0,75 1,95 2,30
WEERSTANDSVERMOGEN <5% 18,62% 20,10%

Signaleringswaarde OCW

>>  boeiend leren in Capelle en Krimpen
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