
 
 

Prestatieafspraken Talent Primair 2018  
met Regiegroep voor de betrokken gemeenten 

 
1. Inleiding 

Het openbaar onderwijs van de gemeenten Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren, Stichtse Vecht, 
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren is verzelfstandigd en belegd bij Stichting Basisonderwijs 
Gooi en Vechtstreek (verder Talent Primair). Deze stichting heeft naast openbare, ook nog een 
aantal algemeen bijzondere scholen onder haar beheer. 
De gemeenten werken samen bij het uitoefenen van hun taak als extern toezichthouder voor het 
openbaar onderwijs. Hiervoor is een regiegroep ingesteld voor de gezamenlijke uitvoering. 
Deze regiegroep volgt de gemeenschappelijke regeling primair onderwijs op, die van rechtswege 
niet meer houdbaar was.  
Deze organisatievorm is vastgelegd in de statuten van de stichting, die zijn goedgekeurd door alle 
betrokken gemeenteraden. 

 
2.  Prestatieafspraken 

Talent Primair houdt voor de gemeenten het openbaar onderwijs in stand. Daarnaast houdt zij 
een aantal  scholen met een algemeen bijzonder onderwijsconcept in stand. Op grond van het 
eerste, is Talent Primair verplicht verantwoording af te leggen aan de Regiegroep over de 
uitvoering. Talent Primair informeert de gemeenten zodanig dat de Regiegroep zijn 
toezichthoudende rol kan uitvoeren. Het is daarom passend dat Talent Primair verantwoording 
aflegt over ontwikkelingen, processen, financiën en activiteiten die primair betrekking hebben op 
het waarborgen van het karakter van het openbaar onderwijs en het in stand houden van 
voldoende openbaar onderwijs. Verantwoording wordt afgelegd in de Regiegroep middels het 
indienen van jaarverslagen en jaarrekening.  
Aanvullend daarop maakt de Regiegroep jaarlijks specifieke afspraken met het bestuur van 
Talent Primair. 
 
In deze prestatieafspraken wordt aansluiting gezocht bij het toezichtkader van de interne 
toezichthouder van Talent Primair, de Raad van Toezicht. In deze raad worden ook leden 
benoemd op voordracht van de Regiegroep. Tevens wordt aangesloten op de landelijk door de 
overheid aangewezen extern toezichthouder, de onderwijsinspectie. De afspraken worden op 
metaniveau met elkaar gemaakt.  
 
Essentieel bij prestatieafspraken tussen de Regiegroep en Talent Primair is de wederkerigheid. 
Gemeenten en Talent Primair kunnen elkaar namelijk versterken ten faveure van kwalitatief goed 
en bereikbaar openbaar onderwijs. Die wederkerige afhankelijkheid bestaat op het waarmaken 
van artikel 23 lid 4 van de wet primair onderwijs: In elke gemeente wordt van overheidswege 
voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal 
openbare scholen. Afspraken hierover zullen in de toekomst gepast zijn. 

 
3.  Partijen 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gooise Meren, Weesp, 
Wijdemeren, Stichtse Vecht, Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes wensen met Talent Primair tot 
afspraken te komen over ontwikkelingen, processen, financiën en activiteiten die primair 
betrekking hebben op het waarborgen van het karakter van het openbaar onderwijs en het in 
stand houden van voldoende openbaar onderwijs.  
 



4.  Afspraken met Talent Primair voor 2018 
 

4.1 Onderwijsinhoudelijke doelen 
Talent Primair heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Een gedegen kwaliteitszorgsysteem is daarvoor ontwikkeld. 
Vastgesteld kan worden dat de stichting geen zwakke scholen meer heeft naar de normen van de 
inspectie. Er zijn inmiddels zelfs twee excellente scholen in de stichting. Onderwijsopbrengsten 
zijn gemiddeld op een hoger niveau gekomen. 

 
Voor 2018 streven we de volgende zaken na: 
● De opbrengsten van de scholen zijn op voldoende niveau conform inspectienormen. 
● Tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en personeel zijn afgenomen op alle          

scholen. Ze zijn geanalyseerd en van vervolgacties voorzien op school/ en/of bovenschools            
niveau. Onder andere de werkdruk voor het personeel is hierin meegenomen. 

● Externe oordelen over de kwaliteit door de onderwijsinspectie zijn voldoende. 
● Borging en uitbouw van het kwaliteitssysteem dat voldoet aan de inspectienormen. 
● Verdere inzet op een gedifferentieerd functiehuis voor de leraren van Talent Primair.            

Concreet: Eind 2018 willen we een percentage van 30% van het personeel in een              
salarisschaal l-11 of hoger hebben benoemd.  

 
De bovenstaande gegevens worden door Talent Primair op stichtingsniveau aan de Regiegroep            
gepresenteerd in het derde kwartaal van 2018.  

 
4.2 Financiële doelen op stichtingsniveau 
Goed financieel management is een absolute basisvoorwaarde voor het verzorgen van goed            
kwalitatief primair onderwijs. De huidige kengetallen zijn op orde en Talent Primair streeft naar de               
volgende kengetallen in de toekomst:  

 
Onderwerp     Frequentie 

Rapportage 
Streefdoel Talent Primair Rapportage 

Liquiditeit Kwartaal >1 Kwartaalrapportage / 
jaarrekening 

Solvabiliteit 
 

Kwartaal >30 Kwartaalrapportage / 
jaarrekening 

Weerstandsvermogen 
 

Kwartaal >10% 
 

Kwartaalrapportage / 
jaarrekening 

Risicoparagraaf  Tweejaarlijks Talent Primair geeft aan welke 
risico’s er zijn voor de stichting 
en op welke wijze die risico’s 
worden beheerst en wat de 
mate / hoogte van de 
benoemde risico is. Talent 
Primair verwerkt in de 
meerjarenbegroting op welke 
wijze de financiële 
consequenties van de risico’s 
worden gedekt. 

Begroting/ 
Meerjarenbegroting/ 
Jaarrekening 

 

5. Ontwikkeling leerlingenaantallen 
Leerlingenkrimp trof in de afgelopen periode ook de regio Gooi en Vechtstreek. Daarvan had ook 
Talent Primair last. Daarbij is de continuïteit van enkele van haar openbare basisscholen in het 
geding. Dit heeft gevolgen voor Talent Primair, haar scholen maar ook voor de betrokken 
gemeenten. 
De laatste leerlingentelling van 1 oktober 2017 duidt echter op een stabilisatie van het totale 
aantal leerlingen voor Talent Primair. Als dit zich in de komende jaren voortzet, dan zou eerder 



gevreesde sluiting van één of meer scholen voorkomen kunnen worden. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat ook op individueel schoolniveau het leerlingenaantal niet door de ondergrens 
van de in ons vestigingsbeleid vastgestelde aantal duikt. 
Voor de scholen van Talent Primair wordt gestreefd naar minimaal stabilisatie van het  
leerlingenaantal op het totaal van 2017 (4797 leerlingen) op 1 oktober 2018. 
Waar nodig zal met individuele gemeenten tijdig overleg plaats vinden over de beste 
toekomstscenario´s inzake voldoende openbaar onderwijs. 
Tot 1 augustus 2019 garandeert Talent Primair blijvende instandhouding van de huidige 
openbare leslocaties. 

     
6.  Informatie 

Twee maal per jaar wordt voor de leden van de Regiegroep een informatiebulletin opgesteld dat 
gedeeld kan worden met de gemeenteraden. Dit zal gebeuren rond het verschijnen van de 
jaarrekening en rond de vaststelling van de jaar/meerjarenbegroting. 
 

7.  Evaluatie 
De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd op basis van ingediende jaarverslagen, 
jaarrekeningen en informatiebulletin. De prestatieafspraken krijgen een heldere plaats in eerder 
genoemde stukken. 

 


