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Bestuursverslag
A
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1 • Voorwoord
Algemeen
De MSA streeft naar de verzorging van eigentijds voortgezet montessorionderwijs voor 
leerlingen van alle niveaus en achtergronden in Amsterdam en de regio. Als montessorischolen 
helpen wij onze leerlingen zich te ontwikkelen tot autonome burgers, die de kunst van het 
samenleven beheersen. De MSA telt vier scholen, elk met een eigen identiteit, maar alle werkend 
volgens het montessori-onderwijsconcept: het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA); het 
Montessori College Oost (MCO); het Metis Montessori Lyceum (MML); en het IVKO 
(Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs).

Strategische ontwikkelingen
In 2018 heeft de MSA een nieuwe strategie vastgesteld. Tijdens een tweedaagse van bestuur en 
directie, die gehouden is in september 2017, is besloten dat de focus voor wat betreft de interne 
strategie komt te liggen op drie aspecten:
• Kwaliteitsontwikkeling (een cultuur van leren en verbeteren);
• Montessori-identiteit: kernwaarden & handelingsperspectieven;
• Professionalisering, loopbaanpaden en SHRM.
In oktober 2018 is de nieuwe strategie vastgesteld.
Naast de drie bovengenoemde aspecten, gaat de nieuwe strategienotitie ook in op de positie van 
de MSA-scholen in de stad. De locatie van MLA op de Pieter de Hoochstraat wordt verbouwd en 
teruggebracht naar 1100 leerlingen. In de Sluisbuurt komt een kavel beschikbaar waar de MSA 
een nieuwe school kan beginnen. De Van Ostadestraat wordt teruggegeven aan de gemeente.
Er zal een nieuwe technieklocatie komen voor de stad, in bovenbestuurlijk construct. Het MCO 
ontwikkelt een havo/vwo met een beroepsgericht concept. 

Onderwijs, leerlingen en kwaliteit
De MSA wil de komende jaren aan de slag met het (her)definiëren van de 
montessorikernwaarden en daaraan verbonden handelingsperspectieven voor het montessori-
voortgezet-onderwijs in de grootstedelijke context. 
De examenresultaten waren goed op MCO en MLA, maar vielen tegen op het MML en op de 
havo-afdeling van IVKO. Deze laatste afdeling heeft helaas het predicaat zwak gekregen van de 
inspectie, de verwachting is dat dit in 2019 weer op orde zal zijn. Ook MCO, die momenteel nog 
zwak is voor alle afdelingen, hoopt en verwacht in 2019 weer het basistoezicht te zullen 
ontvangen. Bij MML is sprake van een disbalans tussen de goede resultaten in de onderbouw en 
de tegenvallende resultaten in de bovenbouw. De school streeft ernaar hier de komende tijd 
meer balans in aan te brengen.
In 2018 heeft MSA een aantal belangrijke stappen genomen op weg naar een consistente cultuur 
van leren en verbeteren. In december 2018 is een MSA-kwaliteitsbeleid vastgesteld, waarin 
nader wordt uitgewerkt hoe de in de strategie genoemde cultuur van leren en verbeteren in 
praktische zin verwezenlijkt kan worden.
Het leerlingenaantal op het MCO, en de afhankelijkheid van de nieuwkomers, vormt een risico. 
Ook de aantallen op de mavo-afdelingen van MLA en MML blijven achter bij de verwachting. Bij 
de andere afdelingen is er tevredenheid over de ontwikkeling van het leerlingenaantal en is dit 
aantal ook passend gezien de gebouwcapaciteit.
De MSA heeft in 2018 een nieuw klachtenreglement vastgesteld. In 2018 is er een klacht 
ingediend bij de Commissie van Beroep Examenzaken; er is een verzoek neergelegd bij de 
Geschillencommissie Passend Onderwijs inzake een geschil rond een voornemen tot 
verwijdering; er is een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie; en er is bezwaar 
gemaakt tegen een verwijderingsbesluit. Het laatste bezwaar is door de bestuurder zelf in 
behandeling genomen. Alle klachten en bezwaren zijn als ongegrond beoordeeld.
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Financiën
De MSA heeft in 2018 een positief resultaat behaald van +1.198.170 (+1.087.913 hoger dan 
begroot).
De financiële situatie van de MSA is eind 2018 versterkt ten opzichte van de situatie eind 2017. 
Bijna alle kengetallen hebben zich in positieve zin ontwikkeld. Het weerstandsvermogen is in 
2018 gestegen van 11,7% naar 14,4%. Het weerstandsvermogen ligt hiermee boven de minimaal 
gewenste waarde (van 10%) die de MSA zichzelf heeft opgelegd. 
Binnen de kaders van de begroting kon de MSA beperkte investeringen doen, onder meer voor 
professionalisering van het personeel, voor nieuwe ontwikkelingen zoals een onderzoek naar 
een mogelijke Internationale montessorischool en een nieuw havo/vwo-concept op het MCO, in 
ICT-hardware en gebouwenonderhoud. Daarnaast staat het de scholen vrij om hun deel van het 
vermogen in te zetten voor beleid.

Personeelsbeleid
Het Strategisch HRM-beleid dat is vastgesteld in juni 2018, is gefundeerd op het creëren van een 
lerende organisatie. De focus van het personeelsbeleid ligt op het versterken van de 
professionele cultuur binnen de scholen, op permanent leren van en met elkaar en op het 
gezamenlijk werken aan school- en onderwijsontwikkeling. Het aantal FTE is licht gedaald in 
2018 ten opzichte van 2017. Het ziekteverzuim ligt onder het landelijk branchegemiddelde.

Huisvesting
Voor Metis Montessori Lyceum is met het gereedkomen van de nieuwbouw in de zomer van 2018 
nu een periode van stabiliteit ontstaan. Het Kiemm-concept heeft in de tijdelijke locatie aan de 
Tweede Oosterparkstraat de kans om zich te ontwikkelen. In 2021 zullen we het gebouw moeten 
verlaten. De besluitvorming over wat er daarna met Kiemm gebeurt, moet nog plaatsvinden. In het 
Montessori College Oost is in 2018 gestart met de bouw van de dubbele gymzaal, welke in 2019 zal 
worden afgerond. IVKO heeft te maken met een aantal beperkingen van het gebouw. Er wordt 
gezocht naar oplossingen voor weeffouten in het ontwerp. In de hoofdvestiging van het MLA, aan 
de Pieter de Hoochstraat, is het monumentale B-gebouw gerenoveerd. Voor de komende tijd staat 
de verbouw van het A&C-gebouw in de planning. De vestiging zal worden teruggebracht in 
leerlingenaantal tot 1100. De Van Ostadestraat zal worden teruggegeven aan de gemeente, en de 
MSA wordt een nieuw perceel gegund, in de Sluisbuurt. Op beide locaties (Pieter de Hoochstraat 
en Sluisbuurt) zal ruimte zijn voor een brede scholengemeenschap mavo/havo/vwo.

Governance
De MSA committeert zich als lid van de VO-raad aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

Stakeholders en samenwerkingsverbanden
Naast de interne stakeholders, leerlingen, medewerkers en ouders, zijn voor de MSA het 
montessori-po en de andere vo-schoolbesturen, met name de brede schoolgemeenschappen, het 
vervolgonderwijs en de lerarenopleidingen belangrijke stakeholders. Op een aantal dossiers 
werkt de MSA met deze partners samen. Voorbeelden daarvan zijn de opleidingsscholen AcOA 
en NOA, het netwerk met het montessori-po en de stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven. 
Nieuw is de samenwerking met de Association Montessori Internationale (AMI).
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Risicò s
Uit een risicoanalyse die gehouden is in het voorjaar van 2019, blijkt dat de drie grootste risico`s 
zijn:
• De onzekere positie van het MCO, als gevolg van grillige ontwikkeling van instroom 

nieuwkomers, en het teruglopende aantal leerlingen met een vmbo-b/k-advies in de stad.
• Het lerarentekort.
• Nieuwe ontwikkelingen binnen de MSA. Het gaat daarbij zowel om onderwijskundige 

vernieuwingen als vernieuwingen in de gebouwensituatie.

Er hebben zich bij de MSA in 2018 geen zaken met behoorlijke politieke- of sociale impact 
voorgedaan. 

2 • Organisatie en besturing

Deze jaarrekening betreft de Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (Stichting 
MSA). Het bestuur van de Stichting MSA vormt het bevoegd gezag van de Montessori 
Scholengemeenschap Amsterdam (16 PS). De MSA is een brede scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs, die alle vo-types aanbiedt, van vmbo t/m vwo/gymnasium.

In 2009 is het bestuursmodel van de Stichting MSA veranderd. In het kader van goed bestuur is 
er, congruent met de landelijke ontwikkeling, sprake van het raad-van-toezicht-model. Bij de 
MSA is sprake van één bestuurder. De raad van toezicht bestond tot augustus 2018 uit zes leden. 
Per 1 augustus is een lid afgetreden, sindsdien is er een vacature en bestaat de raad van toezicht 
uit vijf leden.
De bestuurder wordt in zijn werkzaamheden bijgestaan door het bestuursbureau en het 
bedrijfsbureau, die op dezelfde locatie zijn gehuisvest als de bestuurder. Naast ondersteuning 
van de bestuurder zorgt het bedrijfsbureau voor de coördinatie van de administratie en het 
beheer van de verschillende deelscholen en voert het tevens centraal de wettelijk 
voorgeschreven administratieve taken uit op het gebied van leerlingenadministratie, financiële 
administratie, personeels- en salarisadministratie, huisvesting, klachtafhandeling, Arbo en ICT.
De MSA heeft vier scholen. Elke school heeft een eindverantwoordelijke directeur of rector, die 
rapporteert aan de bestuurder. Tweewekelijks vindt een directieoverleg plaats, waaraan 
deelnemen de bestuurder, de eindverantwoordelijke directeuren en de directeur van het 
bedrijfsbureau.
Een overzicht van het aantal medewerkers en FTE vindt u in paragraaf 8.3 van het 
bestuursverslag en paragraaf 10 van de jaarrekening. In paragraaf 12 staat de informatie over de 
bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.

3 • Visie en missie

Als montessorischolen helpen wij onze leerlingen zich te ontwikkelen tot autonome burgers, die 
de kunst van het samenleven beheersen. Persoonsvorming staat daarbij centraal: we stimuleren 
hen om kritisch te denken, eigen keuzes te maken en creatief en verbindend te zijn. Zo bereiden 
wij ze voor op de uitdagingen die een diverse, grootstedelijke samenleving stelt, en creëren we 
meerwaarde voor de maatschappij. 
Het voortgezet onderwijs in Amsterdam en omgeving is ons domein, in de volle breedte: van 
vmbo tot gymnasium. 
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4 • Kernactiviteiten en toelatingsbeleid

De MSA telt vier scholen, ieder met een eigen identiteit, maar alle werkend volgens het 
montessoriconcept: het MLA (Montessori Lyceum Amsterdam), het MCO (Montessori College 
Oost), het MML (Metis Montessori Lyceum) en het IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig 
Onderwijs). Ze bestrijken elk een deel van het onderwijsaanbod. 

Omschrijving per school
1 | Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is een school voor voortgezet 

montessorionderwijs. De leerlingen zijn verdeeld over twee locaties in Amsterdam-Zuid: 
Pieter de Hoochstraat (havo/vwo) en Van Ostadestraat (mavo). De school trekt voornamelijk 
leerlingen afkomstig van montessoribasisscholen. Daarnaast is de school ook aantrekkelijk 
voor leerlingen van reguliere basisscholen uit Amsterdam en de regio. 

2 | Het Montessori College Oost (MCO) in Amsterdam-Oost is een school die alle niveaus van 
het vmbo (vmbo-b t/m vmbo-t) bestrijkt. Ook biedt de school de zogenaamde 
vakmanschapsroutes aan, een doorgaande leerlijn vmbo-mbo. Hiermee trekt het MCO 
leerlingen met een vmbo-advies, voornamelijk afkomstig uit de stadsdelen Oost, Zuidoost en 
Noord. Tot slot verzorgt het MCO in de Internationale Schakelklassen (ISK) onderwijs aan 
kinderen tussen de twaalf en achttien jaar die nieuw in Nederland zijn en de Nederlandse 
taal nog niet machtig zijn. Zij kunnen vanuit het MCO worden doorgeschakeld naar alle 
niveaus van voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs t/m vwo). Samen met het Mundus 
College (Esprit) doet het MCO dit voor de hele stad. 

3 | Het Metis Montessori Lyceum (MML) is een nieuwe, brede scholengemeenschap (mavo, 
havo en vwo) in Amsterdam-Oost. In 2018 is de nieuwbouw aan de Mauritskade 58 gereed 
gekomen. De havo/vwo-afdeling van de school is nu volledig gehuisvest aan dit adres, de 
noodlocatie aan Polderweg 1 is opgegeven. De school trekt stadsbreed (montessori)leerlingen 
aan. Het MML is in augustus 2015 gestart met een technasium. Sinds 2016 heeft de school 
een speciale coderclass, bedoeld voor leerlingen met interesse in programmeren.

 3a. De mavo-afdeling van de school is in 2018 gestart met het Kiemm-onderwijsconcept, 
gericht op sport en buitenschoolse activiteiten. Deze deelschool van het Metis Montessori 
Lyceum is gehuisvest aan de Tweede Oosterparkstraat.

4 | Het IVKO is een mavo/havo kunstvakschool in Amsterdam-Zuid. Leerlingen met interesse 
en talent voor kunst (dans, muziek, drama, beeldende kunst) kunnen op de school terecht. 
Het IVKO trekt leerlingen met dit specifieke profiel, vanuit Amsterdam en de brede regio.

Toelatingsbeleid en centrale loting & matching
De MSA-scholen houden zich bij de aanmelding van nieuwe eersteklassers aan de zogenaamde 
kernprocedure, afspraken tussen de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. 
Naast het basisschooladvies wordt gekeken naar aanvullende informatie van de basisschool en 
naar de geschiktheid van de leerling voor het montessorionderwijs. Bij de instroom van 
leerlingen in hogere klassen wordt gekeken naar de geschiktheid voor het montessorionderwijs 
en de beschikbare plaats in de betreffende klas.
In 2018 heeft de gemeente Amsterdam het systeem van centrale loting & matching toegepast bij 
de inschrijving van de nieuwe brugklassers. In dit systeem geven leerlingen een lijst op van 
potentiële scholen, in de volgorde van hun voorkeur. Ze melden zich aan bij de school die 
bovenaan op hun lijst staat. De scholen kijken welke kinderen plaatsbaar zijn op hun school. Als 
alle voorkeurslijsten bekend zijn, krijgen de leerlingen, in het bijzijn van een notaris, een 
lotnummer toegewezen. Op volgorde van het lotnummer worden zij geplaatst op de school van 
hun eerste, tweede of een lagere voorkeur. Het IVKO heeft de status van kunstvakschool, 
waardoor voor hen een afwijkende procedure geldt. Zij hebben met alle potentiële nieuwe 
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leerlingen een intakegesprek gevoerd op basis van een portfolio, waarin ze vast konden stellen of 
de leerling past in het specifieke kunstprofiel van de school.

5 • Horizontale verantwoording

Voor de MSA zijn de belanghebbenden in eerste instantie de leerlingen, de ouders en de 
medewerkers. Andere stakeholders zijn collega-scholen: de brede scholengemeenschappen en 
het montessori-po in de stad, en landelijk de andere scholen voor montessori-vo.
Het bestuur van de MSA kiest ervoor om input te vragen van en verantwoording af te leggen aan 
organen die dicht bij ons onderwijs staan en ons onderwijs en/of onze begeleiding moeten 
beïnvloeden: direct betrokkenen (leerlingen, ouders, medewerkers) en scholen met hetzelfde 
concept vinden we belangrijk. Door middel van horizontale verantwoording aan 
montessorischolen (het Montessori Netwerk Amsterdam, de Nederlandse Montessori 
Vereniging, het Voortgezet Montessori Onderwijs en de Association Montessori Internationale) 
willen we ons concept versterken.
Ook het vervolgonderwijs achten we een belangrijke stakeholder; het gaat daarbij om het maken 
van keuzes in het onderwijsaanbod en de begeleiding. 
De bestuurder is voornemens om in 2019-2020 een nadere stakeholdersanalyse te houden en 
met stakeholders in gesprek te gaan over doorontwikkeling van de strategie (zie ook paragraaf 
8.15).

6 • Financiële situatie op de balansdatum

6.1 Ontwikkeling kengetallen
Zoals onderstaand overzicht illustreert, is de financiële situatie eind 2018 versterkt ten opzichte 
van de situatie eind 2017. Bijna alle kengetallen hebben zich in positieve zin ontwikkeld. Dat ligt 
in de lijn met het financiële resultaat (+1.105k) dat in 2018 is behaald.

31 DEC 
2018

31 DEC 
2017

31 DEC 
2016

31 DEC
2015

31 DEC 
2014

SIGNALERINGS- 
GRENZEN 

COMMISSIE DON

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen/totaal vermogen) 0,35 0,33 0,30 0,30 0,33 0,20

Ondergrens

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen + voorzieningen / 
totaal vermogen)

0,57 0,58 0,53 0,55 0,53

Liquiditeit 
(vlottend act. / vlottende pas.) 1,77 1,73 1,57 1,59 1,39 0,5 ondergrens

1,5 bovengrens

Eigen vermogen X € 1.000 5.789 4.591 3.849 3.067 3.096

Weerstandsvermogen.
(eigen vermogen / totale baten) 14,4% 11,7% 10,0% 8,4% 9,2% 10%*

* Dit is geen signaleringsgrens van de Commissie Don, maar dit percentage geeft het door de MSA zelf gewenste weerstandsvermo-
gen weer, op basis van de jaarlijks bijgestelde risicoanalyse.
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De solvabiliteit geeft aan in welke mate de MSA aan haar lange-termijn-verplichtingen kan 
voldoen. Deze solvabiliteit is op twee manieren uitgerekend. Bij de eerste manier wordt het 
eigen vermogen afgezet tegen het totaal vermogen. Bij de tweede methode wordt naast het eigen 
vermogen ook gerekend met de voorzieningen. 
Ondanks het positieve resultaat is de solvabiliteit nauwelijks gestegen. In de tweede variant, 
waarbij ook de voorzieningen in aanmerking worden genomen, is zelfs sprake van een lichte 
daling. Dit wordt veroorzaakt doordat het balanstotaal van de MSA ongeveer net zo hard is 
gestegen als het eigen vermogen (+voorzieningen). In paragraaf 6.2 is te zien dat de stijging van 
het balanstotaal voor het grootste deel wordt veroorzaakt door toegenomen schulden. Dit is 
geen gevolg van beleid; het toeval en feit dat de balans een momentopname is zorgt hiervoor. Ter 
illustratie: de MSA heeft op balansdatum 1.500k vooruit ontvangen om een sporthal te bouwen. 
Zonder dit bedrag zou de solvabiliteit op 0,39 (en 0,63) uitkomen, en de liquiditeit op 1,98.

Een vergelijking van de solvabiliteit en de liquiditeit van de MSA met de signaleringsgrenzen van 
de Commissie Don leert dat deze zich ruim boven de ondergrens bevinden. Bij de liquiditeit 
bevindt het kengetal zich zelfs boven de door de Commissie Don gestelde bovengrens. De 
conclusie is dat de solvabiliteit en de liquiditeit van de MSA op orde zijn.

Het weerstandsvermogen wordt door de MSA als het belangrijkste kengetal voor het vo gezien. 
Het geeft de verhouding weer tussen het Eigen Vermogen en de Totale Baten. In 2018 is dat 
kengetal, als gevolg van het positieve resultaat, gestegen van 11,7% naar 14,4%. Het 
weerstandsvermogen ligt hiermee boven de minimaal gewenste waarde van 10% die de MSA 
zichzelf heeft opgelegd. 

NR BALANSPOST 31 DEC 2018 31 DEC 2017 BIJ/AF BIJ/AF%

1
Materiële vaste 

activa
4.061 3.665 396 11

2 Vorderingen 967 1242 -275 -22%

3 Liquide middelen 11.425 8.897 2.528 28

Totaal activa 16.453 13.804 2.649 19

4 Eigen vermogen 5.789 4.591 1.198 26

5 Voorzieningen 3.655 3.367 288 9

6 Schulden 7.010 5.846 1.163 20

TOTAAL PASSIVA 16.453 13.804 2.649 19
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6.2 Mutaties balansposten
Op hoofdpunten ziet de balans van de MSA er eind 2018 en eind 2017 als volgt uit:

31 dec 
2018 31 dec 2017 31 dec 

2016
31 dec
2015

31 dec 
2014

Signalerings- 
grenzen 
Commissie Don

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen/totaal vermogen) 0,35 0,33 0,30 0,30 0,33 0,20

Ondergrens

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen + voorzieningen / 
totaal vermogen)

0,57 0,58 0,53 0,55 0,53

Liquiditeit 
(vlottend act. / vlottende pas.) 1,77 1,73 1,57 1,59 1,39 0,5 ondergrens

1,5 bovengrens

Eigen vermogen X € 1.000 5.789 4.591 3.849 3.067 3.096

Weerstandsvermogen.
(eigen vermogen / totale baten) 14,4% 11,7% 10,0% 8,4% 9,2% 10%*

Het balanstotaal van de MSA is sterk toegenomen in 2018 (19%). Dit heeft een aantal oorzaken:
• Er is een (groot) positief resultaat behaald. Dit positieve resultaat heeft geleid tot meer 

liquide middelen en tot een hoger balanstotaal.
• De schulden zijn sterk toegenomen, ook met meer liquide middelen en een hoger 

balanstotaal als gevolg. Hoofdoorzaken daarvan:
-  Er is op balansdatum 500k meer aan vooruitontvangen bedragen van de gemeente, 

voornamelijk voor het bouwen van gymzalen van het MCO.
-  Er is op balansdatum 400k meer aan vooruitontvangen bedragen van DUO.
-  Er zijn 200k meer baten geboekt in de maanden augustus t/m december 2018 in vergelijking 

met dezelfde periode in 2017. Dit bedrag staat als vooruitontvangen op de balans.
-  Er is 100k meer aan over te dragen subsidies dan in 2017.

De conclusie bij de toename van het balanstotaal is dat een groot deel (1.105k) wordt veroorzaakt 
door het positieve resultaat. Een nog groter deel (1.295k) wordt door de toename van de 
schulden veroorzaakt. Deze toename is geen gevolg van beleid, maar wordt in feite veroorzaakt 
door toeval; door het feit dat de balans een momentopname is.

7 • Investeringsbeleid

Binnen de kaders van de begroting investeert de MSA in:
• De kwaliteit van het personeel, veelal bekostigd uit de Prestatiebox (OCW) en de 

lerarenbeurs (gemeente Amsterdam);
• De opleidingsschool, ook deels bekostigd door OCW;
• Nieuwe ontwikkelingen binnen de MSA, zoals een mogelijke Internationale 

Montessorischool en een project rond havo/vwo-instroom op het MCO.

Investeringen op het materiële vlak:
• De MSA investeert veel in ICT. Er is op alle scholen een hoogwaardig netwerk (vast en 

draadloos). De aanleg van de WIFI-infrastructuur (inclusief switches en accesspoints) is voor 
alle panden door de gemeente betaald. Vanaf 2020 gaat de MSA veel elementen hiervan 
vervangen. Hiervoor is geen subsidie van de gemeente beschikbaar. Dit zal tot hoge 
investeringen en afschrijvingskosten leiden.
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• Hardware wordt na vijf jaar vervangen.
• Investeringen in gebouwen worden in sommige gevallen gefinancierd door de gemeente 

Amsterdam. Als dat niet zo is moet de school de verbouwing zelf betalen (en afschrijven).

8 • Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

8.1 Leerlingen(aantallen)
In onderstaande tabel staan de leerlingenaantallen binnen de MSA gedurende de 
verslagperiode. De bovenste tabel is voor schooljaar 2017-2018, de onderste voor 2018-2019:

Leerlingen & 
Onderwijs 1 okt

MLA 2017 MCO 2017 IVKO 2017 MML 2017 KIEM 2017 Totaal 2017

Aantal IIn 1938 817 435 894 4084

% jongens 34% 53% 22% 50% 41%

Brug/EO 899 125 195 393 1612

Havo 368 143 222 733

VWO 392 170 562

Mavo 279 97 109 485

VmboB 349 349

VMBOB/K 23 12

VmboK 197 197

VmboT 102 102

VMS4 21 21

MMS5 15 15

Leerlingen & 
Onderwijs 1 okt

MLA 2018 MCO 2018 IVKO 2018 MML 2018 KIEM 2018 Totaal 2018

Aantal IIn 1958 787 465 882 28 4120

% jongens 33% 53% 20% 57% 64% 41%

Brug/EO 966 117 236 374 28 1721

Havo 371 158 243 772

VWO 453 169 622

Mavo 168 71 96 335

VmboB 349 349

VMBOB/K 28 28

VmboK 190 190

VmboT 96 96

VMS4 7 7

MMS5 21 21
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Het leerlingenaantal van de MSA groeit al sinds 2008. Dit heeft als nadeel dat de bekostiging 
voor een deel achterblijft. De voordelen zijn groter. Ten eerste krijgen meer leerlingen 
montessorionderwijs. Ten tweede heeft het groeiend aantal leerlingen gezorgd voor een grotere 
formatie. Dit geeft de scholen de kans om meer efficiënt banen van medewerkers te vullen. Er is 
dan minder zogenaamde frictie in banen; er blijven geen uren onbenut. Een ander voordeel is 
dat de gebouwen van de MSA over het algemeen goed gevuld zijn.
Het aantal leerlingen is bij het MLA in 2018 wederom (in lichte mate) toegenomen. Het aantal 
leerlingen op de mavo/havo neemt af; het aantal eerste klassen blijft steken op drie. Dit sluit aan 
bij de trend in Amsterdam van dalende aantallen leerlingen in het vmbo. Het aantal leerlingen in 
de eerste klas van het vwo is daarentegen toegenomen. In het schooljaar 2018-2019 is het MLA 
voor het eerst gestart met twee gymnasiumklassen. De interesse voor zij-instroom bleek ook in 
2018 dermate groot dat lang niet alle kandidaten geplaatst konden worden.
Het leerlingenaantal van het MCO is aan het dalen. Dit komt door een te lage instroom van 
reguliere brugklassers. De school wordt hierdoor te afhankelijk van de grillige instroom van 
nieuwkomers. Dit betekent een groot risico voor MCO en dus MSA.
Voor de havo/vwo-afdeling van het MML geldt dat hier steeds meer animo voor is. Voor 
schooljaar 2018-2019 had 80% van de geplaatste leerlingen de school als eerste keuze op de 
voorkeurslijst gezet en waren alle beschikbare plaatsen gevuld. Kiem Montessori had minder 
klassen dan gehoopt. In plaats van de twee of drie klassen die de MML-mavo jaarlijks vulde, 
werd nu gestart met één klas. De diversiteit van de eerste Kiemm-klas was wel groter dan van de 
mavo-klassen in voorgaande jaren. 
Het leerlingenaantal van het IVKO steeg van 435 naar 465 in 2018. In maart 2018 telde het IVKO 
65 procent meer aanmeldingen dan het jaar ervoor. Met name de aantrekkelijkere 
intakemiddagen lijken daar de reden voor. Het aantal aanmeldingen voor de intake bleef gelijk 
(220 groep-8-leerlingen), maar het percentage leerlingen dat IVKO daarna op plaats 1 op de 
voorkeurslijst zette, steeg van 36 procent naar 67 procent. In september 2018 startte het IVKO 
een extra brugklas. Dit geeft meer financiële stabiliteit, maar is gegeven de capaciteit van het 
gebouw maar eens in de vijf jaar een optie.
 
Conclusie is dat het MCO de meest kwetsbare school is van de MSA, als het gaat om de 
toekomstige leerlingenaantallen. Daarnaast zijn de leerlingenaantallen van de mavo-locaties 
van MLA en MML (nog) niet in overeenstemming met de verwachtingen en de omvang van de 
gebouwen.
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8.2 Resultaten onderwijs

 
MLA 

2016-
2017

MLA
2017-
2018

MCO 
2016-2017

MCO 
2017-2018

MML 
2016-
2017

MML 
2017-
2018

IVKO 
2016-2017

IVKO 
2017-
2018

TOTAAL 
2016-2017

TOTAAL 
2017-2018

Vmbo k 
(aantal deelnemers   50 40     50 40

aantal geslaagden   46 40     46 40

% geslaagden   92,0% 100,0%     92,0% 100,0%

Vmbo b 
(aantal deelnemers)   61 66     61 66

aantal geslaagden   60 66     60 66

% geslaagden   98,4% 100,0%     98,4% 100,0%

Vmbo gl / tl 
(aantal deelnemers)* 101 107 14 16 62 58 43 52 220 233

aantal geslaagden 91 96 14 13 56 47 36 31 197 207

% geslaagden 90,1% 89,7% 100,0% 81,3% 90,3% 81,0% 83,7% 98,1% 89,5% 88,8%

Havo 
(aantal deelnemers) 170 160   66 67 35 44 271 271

aantal geslaagden 153 148   59 48 27 34 239 230

% geslaagden 90,0% 92,5%   89,4% 71,6% 77,1% 77,3% 85,5% 80,5%

Vwo (aantal deelne-
mers) 150 117   30 39   180 156

aantal geslaagden 138 104   28 33   166 137

% geslaagden 92,0% 88,9%   93,3% 84,6%   92,7% 86,8%

TOTAAL kandidaten 
(1+3+5+6+7+9) 421 384 125 122 158 164 78 96 782 766

TOTAAL AANTAL 
GESLAAGD 382 338 120 119 143 128 63 85 708 680

% GESLAAGDEN 90,7% 90,6% 96,8% 97,5% 91,0% 78,0% 80,4% 88,5% 89,7% 88,7%
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Hieronder volgt een kort commentaar op de resultaten per school:
• Het percentage leerlingen dat is geslaagd op het MLA is met bijna 91% vrijwel gelijk gebleven 

aan het voorgaande jaar. Het MLA streeft bij iedere opleiding naar een percentage geslaagden 
van boven de 90%. Het MLA probeert daarbij leerlingen de opleiding te laten volgen die het 
maximale uit hun capaciteiten haalt.

• MCO heeft opnieuw, net als vorig jaar, een prachtig resultaat gehaald met maar liefst 97,5% 
geslaagden, en op vmbo-b- en –k-niveau zelfs 100%.

• Alle afdelingen van het MML zijn momenteel als voldoende beoordeeld door de inspectie. De 
examenresultaten vielen tegen. Een factor is de disbalans tussen de hoge doorstroom in de 
onderbouw en de lagere resultaten in de bovenbouw. Er wordt getracht hier meer een balans 
in te brengen. 

• In juni 2018 behaalden 98% van de mavo-leerlingen op het IVKO hun diploma en 78% van de 
havo-leerlingen. De mavo scoort daarmee heel sterk, maar het havo-resultaat ligt iets onder 
het landelijk gemiddelde. Daar is ruimte voor verbetering. 

8.3 Personele cijfers
Onderstaand schema geeft het aantal FTE per personeelscategorie per school weer:

Catagorie BB MLA MCO IVKO MML Totaal FTE Totaal%

DIR 2,0 7,3 6,4 1,3 4,3 21,3 5,4%

OP LB 13,3 24,8 10,3 10,8 59,2 15,1%

OP LC 0,1 42,7 52,0 12,8 25,7 133,2 34,0%

OP LD 52,0 2,8 6,8 17,0 78,7 20,0%

LIO/Stagiair 0,4 0,5 3,8 4,7 1,2%

OOP 23,7 26,5 19,1 7,5 18,6 95,3 24,3%

Totaal 26,2 142,3 105,1 38,7 80,2 392,5 100,0%

% Van MSA 
Totaal

6,67% 36,27% 26,77% 9,86% 20,43% 100%

Vermelde fte’s gemiddelden over het hele kalenderjaar
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Hieronder volgt een kort commentaar op de personele cijfers per school:

MLA
In 2018 is een flink aantal nieuwe medewerkers gestart, doordat anderen met pensioen zijn 
gegaan of elders zijn gaan werken. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de schoolleiding 
verkleind van tien naar zes personen. Er is gestart met de introductie van gespreid leiderschap. 
Een aantal docenten heeft de rol van teamaanvoerder gekregen. Om de teams te ondersteunen 
heeft elke afdeling nu een halve FTE administratieve ondersteuning. 

MCO
Wat personeelsmutaties betreft was 2018 een relatief rustig jaar. Geen betekenisvolle mutaties 
in het management, noch bij OP en OOP.

Begroting formatie in FTE: 104,9

Reservering vervanging: 2,1

Reservering frictie: 1,0

Totaal verwacht aantal FTE: 108,0

Gemiddelde realisatie FTE: 105,1

Overschrijding FTE: -2,9

MML
Het MML heeft gekozen voor een beperkte directie met een directeur ondersteund door drie 
deelschoolleiders en twee managementassistenten. Verder kiest het MML ervoor om te werken 
met lesondersteuners. Dit vergroot ook het percentage OOP ten opzichte van het OP. 

IVKO
Er zijn in 2018 geen grote numerieke wijzigingen in het personeelsbestand of de verhoudingen 
tussen de verschillende typen personeelsleden. Wel zijn er veel wisselingen in directie en 
OOP-team. Ook is in 2018 geconstateerd dat de hoeveelheid operationele taken die belegd zijn 
bij de schoolleiding te groot is, mede naar aanleiding van een daling van het aantal FTE in de 
directie van 2,6 (2016) naar 1,6 (2018). In overleg met het team is er besloten tot aanstelling van 
een managementassistent (per oktober 2018). In 2019 zal de schoolleiding met 0,4 FTE worden 
uitgebreid. 
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Verzuim 
Toelichting op de cijfers: 
*  De percentages in de kolommen geven het verzuim per categorie weer, als percentage van het 

totaal aantal werkbare dagen binnen de MSA. Kort verzuim: 0 t/m 7 dagen; middellang 
verzuim: 8 t/m 42 dagen; lang verzuim: 43 t/m 365 dagen; langer dan 1 jaar: meer dan 365 
dagen.

*  De verzuimfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers binnen de MSA zich gemiddeld per 
jaar ziek melden. 

*  Verzuimduur is gewogen aantal verzuimdagen gedeeld door aantal ziekmeldingen.
*  verschil bij optelling zijn afrondingsverschillen. 

KALENDERJAAR 2018 VERZUIM PER VERZUIMCATEGORIE 
 Verzuim% Kort Middel Lang Langer Verzuim- Verzuim- 
     dan 1 jaar frequentie duur

Totaal 4,34% 1,38% 0,70% 1,94% 0,31% 1,46 12,32

Bedrijfsbureau 1,41% 0,56% 0,17% 0,67% 0,00% 0,55 15,17

Montessori Lyceum Amsterdam 4,29% 1,48% 0,53% 2,08% 0,20% 1,55 10,21

Montessori College Oost 4,85% 1,60% 1,00% 2,02% 0,23% 1,72 11,62

Metis Montessori Lyseum 3,19% 1,12% 0,54% 1,03% 0,49% 1,48 7,15

IVKO 7,48% 1,52% 1,22% 3,96% 0,78% 1,17 33,34
 

KALENDERJAAR 2017 VERZUIM PER VERZUIMCATEGORIE 
 Verzuim% Kort Middel Lang Langer Verzuim- Verzuim- 
     dan 1 jaar frequentie duur

Totaal 4,00% 1,19% 0,72% 1,80% 0,28% 1,29 10,02

Bedrijfsbureau 2,80% 0,90% 1,17% 0,73% 0,00% 0,79 14,48

Montessori Lyceum Amsterdam 3,74% 1,30% 0,72% 1,40% 0,31% 1,39 9,32

Montessori College Oost 4,93% 1,40% 0,68% 2,25% 0,61% 1,44 11,71

Metis Montessori Lyseum 2,29% 0,76% 0,52% 1,01% 0,00% 1,11 5,92

IVKO 6,69% 1,26% 0,95% 4,48% 0,00% 1,17 11,48
 
Legenda: 
Verzuimpercentages zijn t.a.v. aantal werkbare dagen; 
Meldingsfrequentie is gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar; 
Verzuimduur is gewogen aantal verzuimdagen gedeeld door aantal ziekmeldingen; 
Verschil bij optelling zijn afrondingsverschillen.
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Conclusie ontwikkeling verzuimgegevens 
Binnen de MSA wordt vanaf februari 2015 de verzuimbegeleiding uitgevoerd volgens het Eigen 
Regiemodel. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor adequate re-integratie bij de zieke 
medewerker en zijn leidinggevende. Zij laten zich daarin bijstaand door externe deskundigen, 
zoals een bedrijfsarts. De evaluatie van dat model in november 2017 heeft aangetoond dat de 
gebruikers ervan tevreden zijn met deze aanpak. 
Dat is terug te zien in de ontwikkeling van de verzuimcijfers. De tabellen tonen aan dat met 
name het aantal ziekmeldingen per medewerker, de verzuimfrequentie, sterk is gedaald. Dat 
geldt voor iedere schoollocatie binnen de MSA. Ook de verzuimduur is met bijna 30% 
afgenomen. 
Dat betekent dat de nadruk bij verzuimbeheersing steeds meer op het preventieve vlak komt te 
liggen. En dat sluit weer aan bij grotere actuele thema’s binnen de MSA, zoals duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en professionalisering.

Conclusie vergelijk met de branche
Het CBS publiceert een verzuimpercentage voor de branche onderwijs van 5,1% over 2018. Met 
een percentage van 4,34% steekt de MSA daarbij gunstig af in vergelijking met het landelijk 
branchegemiddelde. 

Korte conclusie per school en bedrijfsbureau
MLA
De verzuimcijfers op het MLA zijn in 2018 t.o.v. 2017 licht gestegen. Dit is in lijn met de 
landelijke ontwikkeling en die op de MSA. De stijging is niet verontrustend. De verzuimcijfers 
blijven relatief laag. In enkele gevallen zijn mensen die langdurig verzuimden herplaatst binnen 
de school in een andere, meer passende, functie (met andere arbeidsvoorwaarden), waardoor 
hun verzuim sterk afnam.

MCO
De nieuwe aanpak van ziekteverzuim, waarbij teamleiders zelf contact onderhouden met hun 
teamleden, werpt haar vruchten af. Het verzuim toonde in 2017-2018 een dalende lijn, tot onder 
het landelijk gemiddelde van 6%.

MML
Het ziekteverzuim is op het MML onder het landelijk gemiddelde. Een factor is dat er altijd 
wordt gewerkt aan een goede, veilige werksfeer. 

IVKO
Het IVKO heeft een relatief hoog verzuimpercentage onder haar personeel. Dit wordt met name 
veroorzaakt door langdurig verzuim. Het IVKO had in 2018 meerdere personeelsleden die 
langdurig uitvielen door niet-werkgerelateerde ongelukken of ziekte. Daarnaast waren er ook 
twee gevallen waarbij werkdruk en een onevenredige taakbelasting een rol speelden. Dit is een 
belangrijk punt van aandacht voor het IVKO in het kader van verzuimpreventie.

Bedrijfsbureau
Het verzuim op het bedrijfsbureau is laag, in lijn met het verzuim op de scholen.  
Het Eigen Regie Model werpt haar vruchten af.
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8.4 Financieel resultaat
De MSA heeft in 2018 een positief resultaat behaald:

2018

Realisatie +1.198.170

Begroting +110.257

Realisatie t.o.v. begroting +1.087.913

De planning-&-control-cyclus van de MSA verloopt per schooljaar. De begroting is aldus een 
combinatie van twee begrotingen van de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 (respectievelijk 
7/12 en 5/12). 
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De afwijkingen tussen realisatie en begroting zijn de volgende:

1 De MSA heeft een hogere lumpsum (inclusief lwoo) ontvangen dan begroot. Het betreft een afwijking van 2%. 
Deze afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere GPL. +467k

2 Door een hoge instroom van zijn er veel hogere baten voor nieuwkomers. +660k

3 De kosten van Verrekening WW-uitkering zijn lager dan begroot. Dit geldt zowel voor het collectieve als het 
individuele deel. +73k

4 Er zijn baten van de gemeente ontvangen die niet begroot waren. Er is voor vier schooljaren een subsidie toege-
kend om Kiemm te ontwikkelen. Daarnaast zijn er baten voor de projecten Lijn 3 en Academische Werkplaats. +197k

5
Er zijn hogere baten gerealiseerd vanuit het Samenwerkingsverband. Deze hogere inkomsten bestaan uit een 
hoger bedrag voor “lichte zorg” (omdat het Samenwerkingsverband overtollig vermogen uitkeert) en extra 
niet-begrote baten: Plusmiddelen, vergoeding voor nieuwkomers met Nederlandse nationaliteit.

+266k

6 UWV-transitievergoedingen. Er is een bate opgenomen voor in de toekomst retour te ontvangen transitievergoe-
dingen. Nieuwe regelgeving zorgt er voor dat het UWV deze moet vergoeden. +165k

7 Het saldo van de overige baten (de baten die hierboven niet genoemd zijn) is hoger dan begroot. +231k

8 De loonkosten zijn 1% hoger dan begroot. -/-
345k

9 Vrijval voorziening spaarverlof wordt nooit begroot omdat het uitgangspunt is dat met deze middelen vervan-
gers worden aangesteld (in=uit). Deze post moet dus in samenhang met de hogere loonkosten gezien worden. +65k

10
De post inhuur personeel is fors overschreden. Ook deze post moet in samenhang met de loonkosten bekeken 
worden. Inhuur personeel wordt vooral belast bij het vervangen van afwezig personeel (ziekte, spaarverlof). In 
toenemende mate wordt een beroep gedaan op externen.

-/-
210k

11
De mutaties in de personele voorzieningen waren lager dan begroot. De dotatie voor PB-uren was veel lager dan 
begroot. Ook de vrijval van de voorziening WW-uitkeringen was onverwacht. Daar staat tegenover dat de voor-
ziening langdurig zieken fors hoger is geworden.

+360k

12 Er is, na het vaststellen van de begroting 2017-2018, een nieuw grootonderhoudsplan vastgesteld. Dit heeft geleid 
tot een hogere dotatie.

-/-
166k

13 De kosten van klein onderhoud zijn hoger dan begroot. Dit komt waarschijnlijk door de striktere toepassing van 
de voorziening groot onderhoud, waardoor er meer kosten op klein onderhoud terecht komen. -/-115k

14 De schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot. Er is onvoldoende rekening gehouden met de oplevering van de 
nieuwbouw MML en ook met prijsstijgingen. -/-142k

15 De kosten voor inventaris zijn lager dan begoot. Met name extern ingehuurde ICT- kosten voor invoering Share-
Point zijn veel lager dan begroot. +79k

16 Extra onderwijsactiviteiten. Deze post is vooral overschreden als gevolg van het overschrijden van de kosten van 
Leerlingbegeleiding.

-/-
229k

17 Het saldo van de overige kosten (die hierboven niet genoemd zijn), is hoger dan begroot. -/-
268k

TOTAAL VERSCHIL TUSSEN REALISATIE EN BEGROTING +1.088K
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Financieel resultaat per school

MLA
Het schooljaar 2017-2018 is afgesloten met een fors overschot; voor het schooljaar 2018-2019 
lijkt hetzelfde het geval. Het overschot wordt vooral veroorzaakt door baten die ten tijde van het 
vaststellen van de begroting nog niet bekend waren. De DMR is opnieuw voor een jaar akkoord 
gegaan met het rekenen met 21 klokuren van 21 uur in plaats van 20 uur. Op verzoek van de DMR 
worden van ieder klokuur les 57 minuten geregistreerd als lestijd en 3 minuten als taaktijd. 

MCO
Het MCO kende een begroting met een tekort van -22k en een realisatie van +757k. De baten zijn 
hoger (+669k; 7%) en de kosten zijn lager (-111k; -1%). De hogere baten zitten vooral bij de 
nieuwkomers (+635k). Dit is voor een deel een communicerend vat met de personele lumpsum 
(-126k) (als een leerling immers onder de nieuwkomerbekostiging valt ontvangt de school geen 
personele lumpsum). Per saldo komt het bedrag dus fors hoger uit. De helft hiervan is te wijten 
aan een verkeerde interpretatie van de subsidieregeling nieuwkomers. De andere helft komt 
door de GPL-verhoging en door een hogere instroom van nieuwkomers gedurende het 
schooljaar. De lagere lasten zitten in de kosten van de formatie. De groei van de formatie als 
gevolg van nieuwe groepen is achtergebleven bij de verwachting.
De school heeft aan de materiële kant meer kosten gemaakt op professionalisering (120k t.o.v. 
90k het voorgaande jaar) om hierin een kwaliteitsslag te kunnen maken. 

MML
Het MML heeft 2017-2018 afgesloten met een positief resultaat. 

IVKO
Het IVKO heeft schooljaar 2017/2018 afgesloten met een negatief resultaat van 64.000 euro. Dat 
hangt samen met het relatief hoge aantal langdurig zieken waarvoor vervanging ingehuurd 
moest worden waardoor de personele lasten hoger uitvielen dan begroot. Daarnaast valt op dat 
er minder ouderbijdragen binnen kwamen dan begroot en de kosten voor inhuur begeleiding 
passend onderwijs substantieel hoger uitvielen. 
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8.5 Bedrijfsvoering

Bedrijfs- en bestuursbureau
Het MSA-bestuurs- en bedrijfsbureau voert voor het onderwijs noodzakelijke en cruciale 
diensten uit waarbij door een gemeenschappelijke aanpak van het bedrijfsbureau en de 
ondersteuners op de scholen schaalvoordelen en kwaliteit gegarandeerd zijn. In vervolg op de 
MSA-studiedag van 2018 zijn de ondersteuners van de MSA gestart met het MSA-breed 
samenwerken in leernetwerken. Zowel de resultaten als de samenwerking bevallen goed. Het 
basisprincipe van het financiële beleid van de MSA is dat structureel niet meer geld 
wordt uitgeven dan er aan baten binnenkomt. 
Net als in het recente verleden heeft de MSA de ambitie het aantal ondersteuners zo doelmatig 
mogelijk in te zetten. Ondersteuning gebeurt steeds meer door de MSA-brede en 
schoolspecifieke werkprocessen te integreren. Ook op persoonsniveau: de Magister-
applicatiedeskundige van het IVKO werkt ook op het bedrijfsbureau en het hoofd 
leerlingenadministratie stuurt de leerlingenadministratie op Metis aan. De volgende fase qua 
doelmatig en kostenbesparend werken is de in kaart gebrachte werkprocessen te gebruiken voor 
de herinrichting van het OOP-functiebouwwerk. Dit staat gepland voor 2019 en 2020.
In 2017, en deels nog in 2018, is de financiële herstructurering genaamd ‘MSA Betaalbaar’ 
afgerond, waardoor de uitgaven aan het onderwijs en de ondersteuning weer in lijn zijn met de 
MSA-koopkracht. Een van de neveneffecten van het project was de herziening van het 
allocatiemodel op de punten van het rechtvaardig verdelen van de baten en het creëren van 
grotere financiële stabiliteit. Leerplusmiddelen worden anders verdeeld en scholen hoeven in 
het aangepaste model niet bij te dragen aan de groei van de andere scholen. Vooruitlopend op 
het nieuwe allocatiemodel ‘Vereenvoudiging Bekostiging’ dat het ministerie per 1 januari 2021 
invoert, is het bedrijfsbureau gestart met informatiesessies over de werking van het huidige 
model. In 2019 wordt het bestaande model in het licht van de aanstaande veranderingen 
geëvalueerd en aangepast. 
Geld hoort beleid te volgen. Het bestuursbureau is met dat doel voor ogen met een complete 
revisie van de planning-&-control-cyclus gestart. Het doel is beter plannen en na afloop van een 
schooljaar ook beter in staat zijn te beoordelen of de beoogde kwaliteit en verbeteringen 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Eén van de belangrijkere deelprojecten van de P&C-cyclus is 
het reduceren van het aantal documenten dat in de cyclus wordt geproduceerd. Tegelijkertijd 
dienen de documenten die de selectie overleven inhoudelijk aan de maat te zijn. Het doel is lijn 
en dynamiek te brengen in de MSA-brede samenwerking op de strategische agenda. 
Met in het achterhoofd het motto ‘Waar leraren leren, leren leerlingen beter’ is in 2018 MSA-
breed ingezet op professionalisering en strategisch HRM. De MSA is gestart met het 
coachingstraject ‘Begeleiding Startende Montessori Leraren’, de basiscursus 
montessorionderwijs voor startende leraren is onder revisie en de personeels- en 
salarisadministratie heeft de AFAS-database geactualiseerd op bevoegdheden van de docenten. 
Met docenten die op onderdelen niet bevoegd zijn, hebben de scholen afspraken gemaakt dit in 
de komende jaren te repareren. 

ICT-afdeling
Het onderhoud van ICT-voorzieningen binnen de MSA vindt plaats in eigen beheer, net als het 
verlenen van service volgens de afspraken in een in samenspraak met de schooldirecties 
vastgestelde Service Level Agreement (SLA). Om de daarin genoemde ondersteuning te kunnen 
bieden heeft de MSA een eigen ICT-afdeling met netwerkbeheerders voor de infrastructurele 
vraagstukken en lokaal gestationeerde systeembeheerders voor de schoolspecifieke ICT-zaken. 
De technische ICT-afdeling wordt aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering en het hoofd 
ICT. Eén van de directeuren heeft het MSA-brede ICT-en-onderwijsbeleid in portefeuille. 
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De manier waarop ICT ingezet wordt moet altijd voortkomen uit en ondersteunend zijn aan de 
onderwijskundige visie zoals geformuleerd door het bestuur en schooldirecties. 
Als gevolg van het project Person@lize zien we ICT binnen de MSA ook daadwerkelijk steeds 
meer verschuiven van een technische invulling naar een concreet (geformuleerd) hulpmiddel bij 
beter onderwijs, waarbij elke school eigen keuzes maakt. 
Alle MSA-scholen hebben een ICT-coördinator aangesteld en ingezet op 
deskundigheidsbevordering van personeel (routekaart didactische vaardigheden), de 
implementatie van BYOD of COPE-devices voor leerlingen en docenten (waardoor iedereen 
anytime anywhere digitaal kan werken indien nodig dan wel gewenst), opschoning van het 
softwarelandschap en het daarbij zo veel mogelijk overstappen naar Cloud-toepassingen. Tevens 
is er een MSA-breed ICT-platform opgericht waarin men leert van elkaars ervaringen en 
gezamenlijk innovatietrajecten opzet. 
De ICT-afdeling heeft de scholen bij dit proces ondersteund door onder andere het opzetten en 
inrichten van een Office-365-omgeving en functioneel identiek ingerichte SharePoint-online-
sites voor elke school, zodat interne informatievoorziening meer gestructureerd kan verlopen 
en (functie- en schooloverstijgende communicatie en samenwerking) geen technische 
belemmeringen meer kent. 

 AVG en omgang met persoonsgegevens
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Het model 
handboek dat door advocatenkantoor Wille Donker was ontwikkeld in opdracht van een 
scholencollectief waaronder ook de MSA, is verder aangescherpt na de invoering van de AVG. 
Ook de MSA heeft het plan van aanpak aangepast. Samen met een achttal schoolbesturen uit 
Amsterdam is een externe functionaris gegevensbescherming (FG) in de arm genomen, die als 
critical friend adviseert over privacy-aangelegenheden. Er is een register van 
verwerkingsactiviteiten opgesteld. In het kader van privacybewustzijn is in 2018 twee keer een 
AVG-bulletin aan alle medewerkers gestuurd. Daaraan gekoppeld zijn in alle scholen posters 
opgehangen met een privacyvraagstuk.

8.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De MSA kent geen vastgesteld duurzaamheidsbeleid. Wel komt het principe van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen op allerlei manieren terug binnen de MSA. Een paar 
voorbeelden:
•  Een onderdeel van de onderwijsvisie van Maria Montessori is zorg voor de voorbereide 

omgeving. Dat wordt onderwijskundig op meerdere manieren vertaald in aandacht voor 
duurzaamheid.

•  De MSA streeft er binnen het personeelsbeleid naar een gezond en prettig werkklimaat te 
bieden voor alle medewerkers. Voorwaarden om hiertoe te komen zijn: open communicatie, 
respect voor elkaar en duidelijke resultaatgerichte afspraken. Op deze manier kan de 
motivatie, de betrokkenheid en het welbevinden van de medewerkers gestimuleerd worden 
en de kans op uitval (verzuim) beperkt worden. De MSA past voor de Arbo-dienstverlening 
het Eigen Regie Model (ERM) toe. Het ERM is gericht op een persoonlijke begeleiding van 
medewerkers bij verzuimvraagstukken. 

•  In meerdere van de schoolkantines is aandacht voor bewuste voeding. MCO heeft daarvoor 
ook een kantine met het predicaat ‘gezonde schoolkantine’.

•  De gebouwen van de MSA-scholen worden gemonitord op energiebewustzijn.
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•  Op het MLA zijn zonnepanelen geplaatst.
•  In het PvE van de bouw van een dubbele gymzaal op MCO is gekozen voor een BENG (Bijna 

Energie Neutraal Gebouw) oplevering.
•  In 2018 is een leerkring gevormd rond duurzaamheid die voorstellen voor 

duurzaamheidsbeleid zal doen aan de MSA-directie.

8.7 Governance en Planning & Control
De raad van toezicht en de centrale medezeggenschapsraad voeren twee keer per jaar overleg. 
Het formele overleg wordt gekoppeld aan een themabijeenkomst, op het gebied van 
onderwijskunde of personeelsbeleid. 
De centrale medezeggenschapsraad is bezig met een herijking. Het doel van dit traject is de 
efficiency en slagkracht van de medezeggenschap te verbeteren. Dit is in lijn met de Code Goed 
Onderwijsbestuur en de Wet Versterking Bestuurskracht. 
Diverse reglementen (bestuursreglement, reglement raad van toezicht, directiestatuut) zijn aan 
herziening toe en zullen in 2019 - 2020 geëvalueerd worden.
In de planningsfase werkt de MSA met schoolplannen (vier jaar) en jaarplannen. Financieel 
wordt er gewerkt met een kaderbrief (drie jaar) en begroting (één jaar). Ook wordt er jaarlijks 
een risicoanalyse gemaakt, als bijlage bij de kaderbrief.
De bestuurder voert driemaal per jaar voortgangsgesprekken met de schooldirecties. Tijdens 
deze gesprekken worden onder meer de onderwijsresultaten, personeelszaken (voortgang 
professionaliseringsplan, ziekteverzuim), en de financiën en bedrijfsvoering besproken. De 
uitkomst van deze gesprekken moet uiteindelijk verwerkt worden in een rapportage waarmee de 
bestuurder de raad van toezicht informeert. In 2019 is een werkgroep gestart die zich bezig zal 
gaan houden met verbetering van de kwaliteit van en aansluiting tussen de verschillende 
documenten.

Als lid van de VO-raad committeert de MSA zich aan de naleving van de Code Goed 
Onderwijsbestuur VO. Op 1 augustus 2015 is een nieuwe versie van deze code ingevoerd.
Nieuw aan deze Code, ten opzichte van eerdere versies, is dat de VO-raad lidmaatschapseisen 
heeft geformuleerd. Besturen die niet voldoen aan deze eisen, kunnen in het uiterste geval 
geroyeerd worden. Naast de zes lidmaatschapseisen, zijn er 47 richtlijnen geformuleerd. Voor 
deze richtlijnen geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. Besturen die aan bepaalde richtlijnen niet 
voldoen, worden geacht in hun jaarverslag uit te leggen waarom ze daarvan afwijken. De MSA 
voldoet aan de eisen van de Code Goed Onderwijsbestuur.

8.8 Uitkeringen na ontslag
Onderdeel van het personeelsbeleid is dat er van sommige medewerkers bij slecht functioneren 
afscheid wordt genomen. Daarnaast komt het ook voor dat tijdelijke contracten worden 
beëindigd, zonder dat het goed/slecht functioneren een rol speelt.
In alle gevallen wordt een transitievergoeding betaald. In 2018 heeft de MSA twaalf 
transitievergoedingen betaald.
Ook hebben twee medewerkers zonder werkzaamheden te verrichten salaris ontvangen in de 
periode voor uitdiensttreding.

8.9 Samenwerkingsverbanden

Montessori po
Gezien de gemeenschappelijke uitgangspunten ligt een samenwerking met het montessori-po in 
Amsterdam voor de hand. Daartoe is het Montessori Netwerk Amsterdam (MNA) opgezet. 
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Uitwisseling op docentniveau door bezoek aan elkaars scholen is een manier om de eigen 
professionaliteit te vergroten en de blik te verbreden. Bekendheid met elkaars schoolpraktijk 
zorgt bovendien voor het wegnemen van vooroordelen en mogelijk een betere afstemming 
tussen het montessori-po en met name de onderbouw van de MSA-scholen. De MSA-directie 
heeft aangegeven de contacten met het montessoribasisonderwijs erg belangrijk te vinden.
In 2018 is gestart met een samenwerking met scholen van de Westelijke Tuinsteden om de 
overgang van po naar vo voor leerlingen te versoepelen. Docenten van de 7e Montessorischool 
hebben daartoe een speciaal programma doorlopen met leerlingen van groep 8 die in september 
2018 naar het MLA gingen. Dezelfde docenten hebben in het najaar contact gehad met de 
mentoren van die leerlingen op het MLA om na te gaan in hoeverre de leerlingen op een goede 
manier gestart waren op het MLA. In 2019 wordt het programma geïntensiveerd.

NMV en VMO
De MSA is lid van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Daarbinnen voeren de scholen 
voor voortgezet montessorionderwijs (VMO) overleg over onderwijsontwikkeling. Binnen de 
VMO is een Kenniskring Professionalisering gestart, waar MSA-bestuurder Alle van Steenis 
voorzitter van is. Deze kenniskring ontwikkelt een beroepsbeeld van de montessoridocent.

AMI
De Association Montessori Internationale (AMI) is een wereldwijd netwerk van 
montessorischolen en montessoriprofessionals, dat gehuisvest is in Amsterdam. Tussen MSA en 
AMI bestaat sinds enige tijd contact over internationale ontwikkelingen en onderzoek op het 
gebied van montessorionderwijs aan adolescenten. Ook heeft de MSA met AMI gesproken over 
een mogelijk kwaliteitskader voor opleiding tot montessoridocent in het vo.

Vereniging OSVO
De Vereniging OSVO is een samenwerkingsverband van alle vo-schoolbesturen in Amsterdam. 
In dit verband wordt gesproken over zaken als de huisvestingsplanning voor scholen (zoals in 
2018 de Amsterdamse onderwijsagenda rond krimp en groei), maar ook over zaken als 
lerarentekort en het systeem van loting & matching voor de overstap van primair- naar 
voortgezet onderwijs.

Oriëntatie op school voor 4 – 14-jarigen in Amsterdam-Noord
Samen met drie basisschoolbesturen, AMOS, ASKO en Innoord, en vo-bestuur Progresso, 
oriënteerde de MSA zich op de mogelijkheid om een school voor 4- tot 14-jarigen in Amsterdam-
Noord te beginnen. De gedachte is dat het voor sommige leerlingen beter is om hun schoolkeuze 
uit te stellen, de zogenaamde ‘laatbloeiers’. Vooronderzoek heeft aangetoond dat het beginnen 
van een dergelijke school niet onmogelijk is en dat er belangstelling voor bestaat onder ouders. 
MSA en Progresso hebben besloten dit project niet verder voort te zetten, zij hebben de 
resultaten van de onderzoeken gedeeld met de andere OSVO-leden.

Samenwerkende conceptscholen Amsterdam
Sinds een aantal jaren wordt samengewerkt met besturen van brede, vernieuwingsgerichte 
scholengemeenschappen. Het betreft het IJburg College, de OSB, het Spinoza Lyceum, 
Progresso en de Vrije Scholen Noord-Holland. Het oorspronkelijke doel van deze samenwerking 
was het versterken van de positie van brede, vernieuwingsgerichte scholengemeenschappen en 
onderwijskundig het versterken van hun vwo-afdelingen. Op dit moment bestaat de meerwaarde 
vooral uit kennisuitwisseling en consultatie. Daarnaast wordt er op enkele bedrijfsmatige 
dossiers samengewerkt, zoals de privacywetgeving. 
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Samenwerking met vervolgopleidingen
Het MCO werkt samen met het ROCvA in de vakmanschapsroutes. Hierbij kunnen leerlingen op 
het MCO, binnen zes jaar, een mbo2-diploma halen, in plaats van na het vmbo naar het mbo op 
een andere school te moeten doorstromen. Een van de doelen is het terugbrengen van het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters.

Stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven
In de stuurgroep Amsterdamse Onderwijsopgaven zijn de scholen voor po en vo, de 
lerarenopleidingen en de gemeente Amsterdam verenigd om uitvoering te geven aan het Plan 
van Aanpak lerarentekort. Verschillende programmalijnen maken onderdeel uit van het project, 
waaronder imago, verbinding onderwijs en onderzoek, en facilitering (betaalbare) huisvesting 
voor leraren, reiskostenvergoeding etc.

(Academische) opleidingsschool
MLA, MCO, OSB en Spinoza Lyceum vormen samen met de lerarenopleidingen van HvA en UvA 
de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA). Doelen hiervan zijn: te komen tot 
kwalitatief goede opleidingen voor aankomende leerkrachten en een onderzoeksstructuur in de 
organisatie brengen.
Sinds augustus 2013 zijn ook MML en IVKO aangesloten bij een opleidingsschool, namelijk de 
Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). Ook IJburg College, Geert Groote College en 
Calandlyceum en Lumion en de lerarenopleidingen van UvA, VU, HvA en Inholland maken 
onderdeel uit van NOA. De NOA richt zich op tekortvakken en internationalisering.

Project Person@lize
Samen met de besturen ASG (PO en VO), Progresso (VO) en Staij (PO) experimenteerde de MSA 
op het gebied van gepersonaliseerd leren met gebruik van ICT-middelen. Het doel van het 
project is om leerlingen een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod te kunnen bieden, dat 
aansluit bij de individuele leerbehoefte en daarmee de motivatie en prestaties van leerlingen 
vergroot. Bijzonder aan het project is dat er zowel PO- als VO-besturen aan deelnamen. Het 
project is in augustus 2018 afgerond. De verrichtingen van het project worden sindsdien 
voortgezet in een MSA-brede leercirkel rond gepersonaliseerd leren.

8.9.1 Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam – Diemen
De MSA is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-
Diemen. Dit is een vereniging waarin de 26 schoolbesturen met ruim 80 scholen voor voortgezet 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen samenwerken aan de 
uitvoering van de Wet passend onderwijs. 
Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit zes leden. Deze leden zijn afkomstig  
uit het bestuur van de samenwerkende scholen en de directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband. De bestuurder van de MSA maakt geen deel uit van het bestuur  
van het Samenwerkingsverband. Wel is hij lid van de kwaliteitscommissie van het 
Samenwerkingsverband.
Om de interne zorgstructuur te versterken ontvangen onze scholen ondersteuningsmiddelen 
van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Met deze middelen bieden de scholen 
ook extra ondersteuning aan individuele leerlingen. De doelmatige besteding van middelen 
wordt verantwoord aan het Samenwerkingsverband.
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Besteding ondersteuningsmiddelen:
Hieronder volgt per school een overzicht van de besteding van de ondersteuningsmiddelen:

MLA:

Externe zorgstructuur:

Inkoop (S)TOP  €7.817

Interne zorgstructuur:

Cursus zorgcoördinator €423

Workshop cyberpesten €7.280

Ondersteuning individuele leerlingen:

Leerlingbegeleiding, faalangst, dyslexie, NT2, mindfulness €141.921

Interne zorgstructuur kwaliteitsverbetering:

Monitoring optimalisering zorg €17.670

TOTAAL €176.700

MCO:
• Interne zorgstructuur: door de inzet van een begeleider passend onderwijs,  

in de eerste lijn, voor docenten mentoren, teamleiders.
• Er is ingezet bij de interne zorgstructuur op scholing met betrekking tot  

remedial teaching en leerstoornissen e.d.
• Er is ondersteuning geboden aan individuele leerlingen met een beperking.  

Extra aandacht voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, spraak/taalproblemen 
 (door logopedie).

• Er is ingezet op de sociale veiligheid door middel van training van personeel  
(bijvoorbeeld kanjertraining).

• Er is ingezet op de externe zorgstructuur. (onder andere TOP-klas, streetpro, school2work) 
• Er is ingezet op counseling en hulp in de eigen taal voor ISK-leerlingen.
• Er is ondersteuning geweest met betrekking tot handelingsgericht werken voor  

docenten en schoolleiding.
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MML:
Ondersteuning (individuele) leerlingen: 

peercoaching €2.000

maatwerk coaching €15.000

begeleiding nieuwkomers €8.000

mavo didactiek €15.000

coaching eindejaarsleerlingen (faalangsttraining) €10.000

traject hoogbegaafdheid €5.000

Metisacademie €10.000

Externe zorgstructuur inkoop (S)TOP / 

Transferium / School2Care: TOP traject €6.000

Interne zorgstructuur - kwaliteitsverbetering: 

counseling vroegsignalering € 5.000

inzet leerlingbegeleider € 10.000

TOTAAL: € 86.000

IVKO:

Extra inzet BPO €25.600

Videocoaching docenten in lastige klassensituaties €9.600

Scholing van onderbouwmentoren in handelingsgericht werken €6.000

Inzet van twee docenten als leerlingbegeleider €3.440

Faalangsttraining F €5.400

Scholing anti-pestcoördinator €1.075

Inkoop 6 maanden STOP plek €3.350

Training video-coaching (beeldcoaching) €3.184

Dyslexie-begeleider €4.500

TOTAAL €62.149
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›› Ondersteuningsprofiel per school

MLA
Uit het SOP MLA 2017-2021:
De visie van het MLA op ondersteuning, begeleiding en zorg wordt hier in het kort geschetst: 
1 Begeleiding wordt zo veel mogelijk tijdens de lestijd (les- en werktijduren) gegeven.
2 Iedere vakdocent is begeleider en fungeert als probleemoplosser van onduidelijkheden in 

de aangeboden vakprogramma’s en is daarin ook de contactpersoon voor de leerling en de 
ouders.

3 Begeleiding binnen de les/werktijdeenheden staat zo veel mogelijk in relatie tot begeleiding 
buiten de les/werktijdeenheden.

4 Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij het maken van afspraken.
5 Een klassenmentor coördineert de begeleiding van een groep (klas) leerlingen.
6 Bij extra begeleiding vanuit de deelschool wordt eventueel een persoonlijke mentor 

gekozen of toegewezen ten behoeve van leer- en planningsondersteuning en/of 
ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied.

7 Iedere afdeling (mavo, onderbouw havo/vwo, bovenbouw havo/vwo) beschikt over een lid 
van het ondersteuningsteam, dat de deelschoolleider en de zorgcoördinator ondersteunt bij 
de organisatie van de verwijzing van een leerling naar (extra) ondersteuning en zorg.

8 Het deelschoolteam is verantwoordelijk voor het bevorderen en ondersteunen van het 
schoolsucces van de individuele leerling.

9 De deelschoolleider is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het deelschoolteam.
10  Het decanaat is verantwoordelijk voor een goede keuzebegeleiding binnen de school vanaf 

de derde klassen.
11 De school heeft een schoolbrede zorgcoördinator en leerling-ondersteuningsteam.
12  De eerste begeleidingslijn betreft reguliere begeleiding en ligt binnen de deelschool/

afdeling.
13  De tweede begeleidingslijn betreft extra ondersteuning van leerlingen en ligt op de grens 

van de deelschool, de extra ondersteuning en de schoolbrede coördinatie.
14 De derde begeleidingslijn betreft zorgproblematiek en is deelschool- en mogelijk ook 

schooloverstijgend en valt onder de schoolbrede zorgcoördinatie.
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MCO
MCO biedt leerlingen de basisondersteuning zoals is gedefinieerd binnen het 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam – Diemen. 

MML
• Docenten zijn mentor of coach en eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij bieden 

reguliere begeleiding aan de leerlingen lossen zo veel mogelijk problemen op het gebied van 
bijvoorbeeld plannen en sociaal-emotioneel functioneren met de leerlingen op.

• Begeleiding van de leerlingen door zorg bij problematiek die de mentor of coach met de 
leerling niet kan oplossen. 

• Indien nodig wordt verwezen naar externe zorg, bijvoorbeeld STOP.
• Autistenzorg heeft aparte financiering. ‘Tussenvoorziening Special Class’ heeft eigen 

financiële verantwoording. Metis ontvangt financiering gebaseerd op tachtig leerlingen, 
waarbij de begeleidingsgraad varieert van zeer intensief tot regulier. Special classes in 
leerjaar 1 en 2 havo-vwo. Deze klassen zijn klein: circa twaalf tot veertien leerlingen in de 
onderbouw. In de bovenbouw komen leerlingen in reguliere klassen, maar begeleiding door 
autistenzorg zet zich voort. Er zijn drie begeleiders.

• Talent- en maatwerkcoördinator en -coaches bieden dertig leerlingen begeleiding, 
bijvoorbeeld in het geval van onderpresteren of indien er behoefte is aan extra uitdaging.

• LOB-activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van individuele of groepsgewijze 
perspectiefgesprekken. 

IVKO 
IVKO biedt leerlingen de basisondersteuning zoals is gedefinieerd binnen het 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam – Diemen. 

›› Extra ondersteuning per school

MLA
De extra ondersteuning van de leerlingen in het Opvanglokaal door de Begeleider Passend 
Onderwijs gedurende drie dagen per week levert de leerlingen die gebruikmaken van het 
Opvanglokaal veel extra’s. Zo leren ze dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat ze elkaar, bij 
afwezigheid van de begeleider passend onderwijs, heel goed kunnen ondersteunen.
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze voorziening is zeer wisselend, schommelt 
tussen de 10 en 35 per week. 

MCO
Uitgangspunt bij de inzet van extra zorg op het MCO is het bieden van passend onderwijs op de 
school zelf, en doorverwijzen indien dit noodzakelijk, dan wel beter is voor de leerling.

MML
• Intensieve begeleiding als de coach of mentor de problematiek met de leerling niet kan 

oplossen, bijvoorbeeld op het gebied van het plannen en organiseren van het schoolwerk, 
emotieregulatie of omgaan met faalangst door zorgcoördinator, leerlingbegeleidster, 
begeleider passend onderwijs van ALTRA (Ouder Kind Team).

• Talentbegeleiding sinds twee jaar voor begaafde leerlingen. Metis biedt extra begeleiding in 
de vorm van coaching voor ontwikkelen van executieve vaardigheden, studievaardigheden en 
sociale vaardigheden. Daarnaast wordt gekeken naar behoefte aan extra uitdaging voor de 
leerlingen in de vorm van verdiepen, verbreden (extra vakken Coder Class en Technasium) 
en versnellen, inclusief vijfjarig vwo.
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• Maatwerk voor ISK-leerlingen, met het doel deze leerlingen te begeleiden naar een diploma 
dat past bij hun cognitieve vaardigheden. Extra begeleiding van mentor of coach, 
ondersteuning van zorgteam en NT2-docent indien nodig. 

• LOB-activiteiten waarbij er extra aandacht is voor leerlingen uit ISK en Special Classes, om 
ook deze groepen leerlingen mee te nemen in keuzetraject op school, oriëntatie op 
maatschappelijke mogelijkheden en op het vervolgtraject na het voortgezet onderwijs.

• Leerlingen die extra coaching nodig hebben, bijvoorbeeld in traject peercoaching met 
scholing en facilitering voor de peercoaches.

• Metisacademie: huiswerkbegeleiding (individueel en groepsgewijs), examentraining, 
lente- en zomerschool.

• Kiemm / Mavo: alle nieuwe leerlingen worden getoetst om achterstanden inzichtelijk te 
maken. Externen worden ingehuurd om achterstanden weg te werken.

IVKO
Het IVKO heeft in 2018 naast de acht uur begeleiding passend onderwijs (BPO) die via het 
Samenwerkingsverband kon worden aangeboden aan leerlingen, ook nog eens acht uur extra 
ingekocht bij Altra opdat alle leerlingen die extra begeleiding nodig hebben kunnen worden 
bediend. Van januari tot juni 2018 is nog eens vier uur extra ingekocht waarbij de BPO is ingezet 
voor video-coaching van docenten bij begeleiding van leerlingen met een extra zorgbehoefte in 
de klas. Het IVKO neemt drempeltoetsen af in het eerste brugjaar. Wanneer er substantiële 
leerachterstanden in taal en rekenen worden geconstateerd worden ook een NIO/SEM 
afgenomen om vast te stellen of er mavoleerlingen zijn die in aanmerking komen voor LWOO-
financiering. In 2018 betrof dat zo’n dertig leerlingen. Deze leerlingen worden extra 
ondersteund middels taal- en rekenondersteuningslessen en faalangstreductietrainingen. Uit de 
analyse van examen- en bevorderingsresultaten blijkt dat deze leerlingen gelijke kans op succes 
hebben als leerlingen die zonder leerachterstanden het basisonderwijs verlaten. De taal- en 
rekenklassen en faalangsttraining leiden dus tot resultaat.

›› Informatie aan ouders en leerlingen, per school

MLA
Ouders en leerlingen kunnen informatie krijgen via de mentor, de zorgondersteuners, de 
decanen en via de website. Daarnaast is er informatie beschikbaar in het 
Schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids.

MCO
Ouders en leerlingen worden middels de schoolgids en schoolwebsite geïnformeerd over de 
mogelijkheden van de extra ondersteuning. Daarnaast worden ouders hier in de gesprekken met 
de mentor op gewezen of in situaties waarbij een ouder al in gesprek is met collega’s uit het 
ondersteuningsteam.

MML
Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de mogelijkheden van ondersteuning door:
Mentoren (onderbouw) en coaches (bovenbouw) houden gedurende het jaar contact met ouders 
over functioneren van hun zoon of dochter en extra mogelijkheden op school, bijvoorbeeld aan 
het einde van een periode.
Er is een medewerker gefaciliteerd om de ouderraad actiever te maken en de ouderparticipatie 
te vergroten.
De thema-avonden, georganiseerd door het interne zorgteam in samenwerking met de actieve 
ouderraad, worden druk bezocht door ouders, er is veel belangstelling.



JAARVERSLAG  | 2018 39

Het decanaat werkt nauw samen met zorg, bijvoorbeeld in de vorm van perspectiefgesprekken 
die gevoerd worden met individuele en kleine groepen leerlingen.
Ouders ontvangen regelmatig een mailing met een Nieuwsbrief Metiswaardigheden waarin 
extra mogelijkheden voor begeleiding en zorg worden aangekondigd.
Het begeleidingsteam van de Special Classes heeft continu contact met ouders.

IVKO
Leerlingen en ouders van het IVKO worden op verschillende manieren geïnformeerd over 
mogelijke ondersteuning. De zorg is het meest gedetailleerd beschreven in ons 
Schoolondersteuningsplan (SOP). Ouders en leerlingen kunnen dit downloaden van de website. 
De zorg- en ondersteuningsstructuur wordt ook beschreven in de schoolgids die alle nieuwe 
leerlingen op papier ontvangen en voor iedereen digitaal beschikbaar is. Daarnaast bespreken de 
mentoren het zorg- en ondersteuningsaanbod met leerlingen en hun ouders wanneer daar 
aanleiding toe is. Alle afspraken rond zorg en ondersteuning worden vastgelegd in 
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s). 

›› Reflecties op de ondersteuning, per school

MLA
Het aantal langdurige thuiszitters blijft beperkt, de twee leerlingen die thuis zitten kampen met 
ernstige psychische problematiek. De samenwerking met de jeugdartsen van de GGD zorgt er 
mede voor dat de meeste leerlingen toch in deeltijd naar school toekomen, al dan niet 
gebruikmakend van het Opvanglokaal.
Jaarlijks stromen er meerdere leerlingen op en af op het MLA. Van overstapmogelijkheid van 1 
mavo/havo naar 2 havo, 2 mavo/havo naar 3 havo en van 4 mavo naar 4 havo wordt veelvuldig 
gebruikgemaakt. Al vele jaren gaat 50% van de geslaagde leerlingen in 4 mavo door naar 4 havo. 
Opstroom van mavo naar havo en zelfs vwo komt voor, zo ook afstroom van vwo naar havo of 
mavo.
Er zijn zeven TLV’s aangevraagd en vijf leerlingen maakten gebruik van TOP.

MCO
Gezien de complexe doelgroep van de school met veel vluchtelingen met een ‘belast verleden’ is 
het MCO trots op de wijze waarop zij de leerlingen ondersteunt en het feit dat er relatief weinig 
ongewenste afstroom plaatsvindt.

MML
• Special Classes: de effecten van een meer ervaren team zijn merkbaar: enkele jaren geleden 

verliet nog circa 50% van de leerlingen van de Special Classes de school vroegtijdig, nu nog 
circa 10%. Het aannamebeleid is verbeterd, de begeleiding van het autistenteam is verbeterd 
en de docenten zijn meer gewend aan lesgeven aan deze specifieke groep leerlingen. Er zijn 
meer specialisten in huis, dankzij financiële middelen van het Samenwerkingsverband VO.

• Er zijn geen thuiszitters op het Metis.
• Wat LOB betreft is het keuze- en vervolgtraject voor leerlingen verbeterd onder andere door 

intensievere samenwerking decaan en coaches. Er is een opstroomtraject (bijvoorbeeld 
zomerschool) voor leerlingen die vanuit mavo willen opstromen naar havo, waardoor er meer 
bewustwording is bij de keuze die leerlingen maken en zij goed geïnformeerd zijn over het 
traject waaraan zij deelnemen op de havo. 

• De autistenzorg heeft aparte financiering. De ‘Tussenvoorziening Special Class’ heeft een 
eigen financiële verantwoording. Metis ontvangt financiering gebaseerd op tachtig 
leerlingen, waarbij de begeleidingsgraad varieert van zeer intensief tot regulier. De Special 
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classes zijn in leerjaar 1 en 2 havo-vwo. Deze klassen zijn klein: circa twaalf tot veertien 
leerlingen in de onderbouw. In de bovenbouw komen leerlingen in reguliere klassen, maar de 
begeleiding door autistenzorg zet zich voort. Er zijn drie begeleiders.

• Het aantal leerlingen dat opstroomt varieert per schooljaar. Van mavo naar havo dit jaar circa 
tien leerlingen (dit jaar 60% succesvol), van havo naar vwo circa vijf (dit jaar 100% succesvol).

• Er zijn elk jaar wel een paar leerlingen die in aanmerking komen voor STOP. Bovenschoolse 
voorzieningen zijn een must voor de school, vanwege de expertise die geboden wordt in onderwijs-
behoefte van de leerlingen die het betreft. Door veranderingen in de voorzieningen buitenschoolse 
ondersteuning (er zijn wachtlijsten) vertraagt het proces om de leerlingen te helpen. 

IVKO
Aan het eind van schooljaar 2017/2018 hadden 34 leerlingen in dat schooljaar een traject bij de 
begeleider passend onderwijs doorlopen. Er is een toelaatbaarheidsverklaring speciaal 
onderwijs aangevraagd voor elf leerlingen en vijf leerlingen kregen thuisonderwijs wegens 
ziekte (via APOZ). Opvallend in 2018 waren twee casussen waarbij de zorgproblematiek het 
aanbod van het IVKO ver oversteeg, maar het zeer lastig bleek in goede samenwerking met 
ketenpartners en ouders tot een passend aanbod te komen en de leerlingen daar ook 
daadwerkelijk te krijgen. De vraag wie in dergelijke casussen de regie hoort te hebben, bleef 
grotendeels onbeantwoord.

›› Formele geschillen

MLA
Op 11 december 2018 dient een geschil over een verwijdering van een leerling. Uitspraak eind 
januari 2019. 

MCO
Er zijn in 2018 geen formele geschillen geweest. De lastige situaties die hebben gespeeld zijn 
intern besproken en opgelost met ouders en/of leerlingen.

MML
Op het Metis lopen momenteel geen formele geschillen. Door korte lijnen te houden met de 
ouders en leerlingen proberen we te voorkomen dat het zover komt. Bijgedragen hieraan heeft 
ook een professionaliseringstraject voor beginnende docenten, gericht op het signaleren van de 
eventuele behoefte aan zorg bij de leerlingen.
Gecertificeerde coaches begeleiden de docenten, ook met als doel het signaleren van eventuele 
behoefte aan zorg bij de leerlingen.

IVKO 
Op IVKO waren in 2018 geen formele geschillen rond passend onderwijs. 

›› AVG en ketenpartners

De zorgcoördinatoren communiceren met het Samenwerkingsverband via Zivver; ook andere 
externe partners (waaronder leerplicht buiten Amsterdam) maken hier gebruik van.
De aanmeldingen van leerlingen met ondersteuningsbehoeften bij het samenwerkingsverband 
verlopen vanaf september 2018 via het programma Lisa. De deelbaarheid van deze informatie 
met ouders is nog een aandachtspunt. Ondanks de noodzaak van een betere bescherming van 
persoonsgegevens kost het extra inloggen/ openen en invoeren van wachtwoorden tijd.
De MSA heeft met zorgpartners verwerkersovereenkomsten afgesloten.
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8.10 Regeling prestatiebox
In het bestuursakkoord dat in december 2011 gesloten is tussen VO-raad en OC&W worden 
afspraken gemaakt over de prestaties die scholen moeten leveren. Speerpunten van het 
bestuursakkoord zijn: goede prestaties op kernvakken en brede vorming, opbrengstgericht 
werken; professionele leraren die kunnen omgaan met verschillen; goed ontwikkeld HRM-
beleid; excellentie, hoogbegaafdheid en een ambitieuze leercultuur.

Middelen uit de prestatiebox
Scholen krijgen voor de uitvoering van het bestuursakkoord een bedrag per leerling. In 2018 
ontving de MSA €295 per leerling. Het totaalbedrag was €1.169.232.
Een schoolbestuur moet tenminste 23% van dat bedrag aanvullen uit haar eigen middelen, ten 
behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen. Scholen kunnen in dit kader in hun 
begroting posten aanwijzen die gelden als deze eigen in te zetten middelen, bijvoorbeeld de 
kosten voor scholingsactiviteiten en innovatietrajecten. 

8.11 Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo
Het MCO heeft in 2018 volop ingezet op de ontwikkeling van het techniekonderwijs: 
• Er zijn lessen praktisch-profiel-oriëntatie (PPO) ontwikkeld om leerlingen te 

enthousiasmeren voor keuze voor BWI/PIE/M&T.
• Er is scholing gefaciliteerd van onze docent BWI zodat deze bevoegd kon raken.
• Er is samenwerking gezocht met het ROC en bedrijfsleven (o.a. bezoek aan 

architectenbureau) voor het realiseren van keuzedelen op hun locatie. Lessen hebben op het 
ROC plaatsgevonden met als concreet gevolg dat vrijwel de hele klas na het vmbo is 
doorgestroomd naar deze mobiliteitsopleiding bij het ROC. Er heeft tweemaandelijks overleg 
plaatsgevonden tussen de docenten vmbo en ROC waarbij de leerlingen op niveau 3 konden 
doorstromen.

• Er is tevens extern personeel op onze eigen locatie ingezet voor het onderwijs van het 
keuzedeel ‘metselen’ bij BWI.

• Er zijn verschillende nieuwe keuzedelen doorontwikkeld bij de profielen PIE, BWI en M&T.
• Bij M&T is de samenwerking gecontinueerd met Next Technician, wat zich o.a. uitte in 

bedrijfsbezoeken en ondersteuning tijdens de open dag van het MCO. Ook hebben zij de 
school faciliteiten geboden bij het afnemen van de praktijkexamens.

8.12 Afhandeling klachten
In het kader van de kwaliteitszorg conform de Wet op de Kwaliteitszorg (1998) had de MSA in 
2018 een klachtenregeling. De klachtenregeling beschrijft de taken en de samenstelling van de 
klachtencommissie en de wijze waarop een klacht ingediend kan worden.
De MSA heeft in 2018 een nieuw klachtenreglement vastgesteld. In juni heeft de centrale 
medezeggenschapsraad met dit klachtenreglement ingestemd en is het in werking getreden. De 
belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige reglement is dat de MSA niet langer een 
interne klachtencommissie heeft. De MSA heeft besloten de interne klachtencommissie op te 
heffen. De MSA is sinds januari 2017 lid van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de 
Stichting Onderwijsgeschillen. Deze commissie heeft een goede procedure voor de afhandeling 
van klachten, waar de MSA vertrouwen in heeft. Een van de uitgangspunten van de LKC is dat 
een school en een schoolbestuur eerst zelf proberen een klacht af te handelen.
In het MSA-klachtenreglement is dan ook opgenomen dat MSA en de klager eerst proberen de 
klacht zelf op te lossen, waarbij ze eventueel gebruikmaken van mediation.
Naast de klachtenregeling heeft de MSA een examenreglement voor klachten die het examen 
betreffen.
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In 2018 zijn er twee klachten en een bezwaar ingediend. Daarnaast is er een verzoek neergelegd 
bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs, inzake een voornemen tot verwijdering:
• Er is, conform het MSA-examenreglement, door een leerling een klacht ingediend bij de 

Commissie van Beroep Examenzaken. Het betrof een klacht over uitsluiting van het examen 
naar aanleiding van een verdenking van fraude. Deze klacht is door de Commissie als 
ongegrond beoordeeld. 

• Een ouder heeft een geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs te 
Utrecht, inzake een voornemen tot verwijdering. Het verzoek van de ouder is door de 
geschillencommissie als ongegrond beoordeeld. Dit oordeel is door de bestuurder van de 
MSA overgenomen.

• Er is door ouders van een leerling bezwaar gemaakt tegen een verwijderingsbesluit. Dit 
bezwaar is door de bestuurder in behandeling genomen en als ongegrond beoordeeld.

• Er is door ouders een klacht ingediend bij het Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 
omdat hun zoon na het behalen van zijn mavo-diploma niet is toegelaten tot de havo-
opleiding. Deze klacht is door de klachtencommissie als ongegrond beoordeeld. Dit oordeel is 
door de bestuurder van de MSA overgenomen.

8.13 Huisvesting
De huisvesting van de MSA-scholen kent al jaren veel dynamiek. Vooral Metis Montessori 
Lyceum heeft wat dat betreft een roerige geschiedenis achter de rug, een nomadenbestaan, 
waarbij het (ook) in andere hoedanigheden en onder andere namen, sinds 2008 is gehuisvest 
geweest op zes locaties1.
• Voor Metis Montessori Lyceum is met het gereedkomen van de nieuwbouw in de zomer 

van 2018 nu een periode van stabiliteit ontstaan; de school kan zich op de locatie 
Mauritskade 58 nu verder ontwikkelen tot een volwaarde school met een eigen identiteit. De 
vooruitzichten voor de school zijn gunstig. De locatie is prachtig, er zijn buitenfaciliteiten 
naast de deur (park, skatebaan, sportveld). 

• Kiemm heeft in de tijdelijke locatie aan de Tweede Oosterparkstraat 33 de kans om te 
ontwikkelen. Het geldt als een vernieuwend onderwijsconcept, gericht op vmbo-leerlingen 
die extra beweging krijgen binnen het onderwijs, zowel in de vorm van sport als andere 
buitenschoolse activiteiten, maar ook gewoon binnen de school en op de royale buitenplaats. 
Met een dalend aantal adviezen voor de vmbo-studie binnen Amsterdam, heeft Kiemm het tij 
wel enigszins tegen. Ten aanzien van het gebouw is er een dilemma om dit flink te upgraden 
om de kansen voor groei te vergroten tegenover het feit dat ze uiterlijk in de zomer van 2021 
zullen moeten verhuizen.

• Het Montessori College Oost (MCO) heeft in 2018 qua huisvesting vooral aandacht gehad 
voor de opbouw van een dubbele gymzaal als uitbreiding van de school. Daar tegenover staat 
dat ook deze school last heeft van een lage instroom van (reguliere) vmbo-leerlingen. Die 
smalle basis staat tegenover een hoge tussentijdse instroom van ISK-leerlingen. 

• Het gebouw zelf komt in de volgende fase van haar leven, met een leeftijd van twintig jaar. 
Enkele grotere investeringen zijn aanstaande (vervanging cv-installatie, zonwering, 
overlagen dakbedekking). Een goed moment om hierbij voor toekomstgerichte oplossingen 
te kiezen. Helaas is een poging om op de hoogbouw 304 PV panelen te laten plaatsen gestrand 
op de beperkte draagkracht van de (ongeballasteerde)2 daken.

1) Polderweg 1, Van Ostadestraat 101, Voormalige Stadstimmertuin 2, Tweede Oosterparkstraat 33, 
Polderweg 3, Mauritskade 58
2) Overhangende daken hebben nog ‘ruimte’ in het van max. 20 kg/m2. Dat is onvoldoende voor een 
extra laag dakbedekking, voor de panelen zelf en voor voldoende versteviging van deze panelen.
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• Het IVKO heeft te maken met een kleine groei tot het maximum van 500 leerlingen, dat passend is 
voor het gebouw aan de Rustenburgerstraat 15. Met de verdere verdichting van de bebouwing in het 
Asscherkwartier (buurt), ontstaat extra druk op de omgeving en wordt het fietsparkeerprobleem 
nijpend. In 2018 is daarom aanvang gemaakt met onderzoek naar oplossingen en met 
voorbereidingen voor de aanpak. Naast aanpak van dit probleem, wordt om onderwijskundige 
redenen tevens gezocht naar het oplossen van andere weeffouten in het ontwerp. 

• Het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) heeft in 2012 de keuze gemaakt voor de lange 
termijn haar vestiging op de huidige locatie Pieter de Hoochstraat 59 te willen behouden. In 
2014 is tevens afgesproken vanuit dezelfde straat3 de mavo-afdeling naar een gerenoveerd 
schoolgebouw aan de Van Ostadestraat 101-103 te verhuizen. Op grond van die beslissingen is 
in de afgelopen drie jaren sprake geweest van grootscheepse renovatie in het monumentale 
deel B, waar tevens asbestsanering is uitgevoerd. Voor de komende jaren staat in dat licht ook 
de (ver)nieuwbouw gepland van de kwalitatief slechte en minder geschikte gebouwdelen A & 
C, uit eerste helft van jaren ’60. 

• In lijn met het beleid van de gemeente is in 2018 een koerswijziging doorgevoerd. 
• Door de nieuwe schoolleiding en bestuurder is besloten om dit vernieuwingsproject aan te 

grijpen om de school op deze binnenstedelijke locatie te laten krimpen tot huisvesting voor 
1.100 leerlingen en de school in de komende jaren daarbij een nieuw perceel te gunnen om 
een tweede school te openen. Het brede schoolconcept (mavo/havo/vwo) zal voor beide 
locaties in ere worden hersteld. Dat betekent dat de locatie Van Ostadestraat door de school 
zal worden verlaten.

• Onderzoek en voorbereiding op deze nieuwe strategie stond in 2018 vooral in het teken van 
overeenstemming met gemeente en andere schoolbesturen, alsmede van het herijken van de 
schoolvisie op (toekomstig) montessorionderwijs. Hierbij zijn diverse scenario’s bekeken 
voor ruimtelijke oplossingen die bij die visie passen, in de vorm van een ontwerpend 
onderzoek. 

8.14 Kwaliteitsbeleid
In 2018 heeft de MSA een aantal belangrijke stappen genomen op weg naar een consistente 
cultuur van leren en verbeteren. Na een aantal constructieve discussies in de MSA-directie is in 
december een kwaliteitsbeleid vastgesteld. In dat beleid wordt nader uitgewerkt hoe de in de 
strategie van de MSA genoemde cultuur van leren en verbeteren in praktische zin verwezenlijkt 
kan worden. Strategie en kwaliteitsbeleid zijn nauw met elkaar verweven. De strategie beschrijft 
de cultuur van leren en verbeteren die de MSA wil leven. Het kwaliteitsbeleid beschrijft hoe daar 
te komen. 
Relevant is ook dat de onderwijsinspectie haar toezichtskader VO in 2017 heeft veranderd. Eens 
in de vier jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. In het 
nieuwe toezicht vormt de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit het 
uitgangspunt. Het vierjaarlijks inspectieonderzoek begint dan ook bij het bestuur in plaats van 
bij de scholen. Daarbij wordt in ieder geval de kwaliteitszorg en het financieel beheer onderzocht 
aan de hand van de volgende vragen:
• Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er gestuurd op verbetering van de 

onderwijskwaliteit?
• Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het bestuur transparant en integer?
• Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur 

en die van zijn scholen?

3) Pieter de Hoochstraat 78
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Is het financieel beheer deugdelijk?
Het nieuwe kwaliteitsbeleid van de MSA komt tegemoet aan zowel de eigen ambitie om een 
cultuur van leren en verbeteren vorm te geven in alle geledingen van de scholen, als de wens om 
goed voorbereid te zijn op het nieuwe toezichtkader. Beide vragen om een heldere werkwijze om 
kwaliteit te verankeren, waarbij de bestuurder te allen tijde inzicht heeft in onderwijskwaliteit 
die de scholen leveren. De vier MSA-scholen streven zowel naar een goede beoordeling volgens 
de inspectie-indicatoren als naar het zichtbaar maken van de montessorivisie en de unique 
selling points in de dagelijks praktijk van het onderwijs. 
In het kwaliteitsbeleid van de MSA onderscheiden we vijf cirkels, die gezamenlijk ons 
leervermogen en onze kwaliteitsontwikkeling verankeren:
• Cirkel van Beloften & Vervulling: hoe vertalen we onze beloften in concrete doelen en 

budgetten, en in hoeverre realiseren we ze?
• Cirkel van Opbrengsten: hoe houden we systematisch de vinger aan de pols ten aanzien van 

doorstroom- en examenresultaten?
• Cirkel van Reflectie: hoe organiseren we continue feedback uit onze buiten- en 

binnenwereld?
• Cirkel van Dialoog: hoe zorgen we ervoor dat we structureel in gesprek komen en blijven met 

alle relevante groeperingen?
• Cirkel van Verantwoording: hoe en wanneer leggen we rekenschap af aan de partijen die daar 

recht op hebben?
Belangrijk onderdeel van de cultuur van leren en verbeteren is de start van MSA-brede, 
thematische leernetwerken in schooljaar 2017-2018. Deze netwerken zijn een direct gevolg van 
de MSA-brede studiedag in januari 2018 waarbij docenten en OOP’ers van verschillende scholen 
aangaven behoefte te hebben aan de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Om dit te faciliteren zijn 
in schooljaar 2018-2019 drie dinsdagmiddagen MSA-breed vrijgeroosterd. Op deze middagen 
hebben secties van verschillende scholen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Tevens zijn de 
leernetwerken dan geprogrammeerd. In deze netwerken komen mensen met eenzelfde functie 
of interessegebied vanuit de vier MSA-scholen bij elkaar om vraagstukken te bespreken en/of 
kennis uit te wisselen. 

Kwaliteitsbeleid per school
In 2018 waren er vier afdelingen van MSA-scholen die onder verscherpt toezicht van de 
Onderwijsinspectie vielen of kwamen. 

MCO
De kwaliteit van de afdelingen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t van het MCO was onvoldoende op 
basis van de opbrengsten. Het MCO heeft in 2017-2018 wederom stappen in de juiste 
ontwikkelrichting gezet. De examenresultaten waren opnieuw fraai (97%) en de ingezette 
procesaanpassingen zijn geborgd en aangevuld met keuze voor een handelingsgerichte manier 
van werken. Zowel met klassen, leerlingen als in het MT wordt planmatiger en cyclisch gewerkt. 
De inspectie rekent met driejaarsgemiddelden waardoor de school nog geen aanspraak maakt op 
een basistoezichtarrangement. Naar verwachting zullen de resultaten in 2019 weer op orde zijn. 

IVKO
Het IVKO heeft een strak georganiseerde kwaliteitscyclus om de opbrengsten van het onderwijs 
te evalueren en waar nodig te evalueren. Ook heeft het IVKO een goed ingerichte dialoog met 
ouders in de vorm van een ouderresponsgroep, en met leerlingen in de vorm van de 
leerlingenraad. Aan beiden neemt de directeur altijd deel. Ook voerde het IVKO in 2018 een 
zelfevaluatie uit waarin het team van het IVKO zichzelf de maat nam aan de hand van het 
waarderingskader van de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie bezocht het IVKO in 
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oktober 2018 naar aanleiding van het zakken van het driejaarsgemiddelde van het examencijfer 
op de havo, veroorzaakt door de examenresultaten van 2016/2017. Vooraf was al duidelijk dat de 
kwaliteit van het onderwijs op de havo onvoldoende zou scoren omdat er twee 
signaalindicatoren t.a.v. opbrengsten van het onderwijs in het rood staan op de havo. Het 
onderzoek ter plekke bracht geen onvolkomenheden ten aanzien van pedagogiek en didactiek 
aan het licht. De kwaliteit op de mavo is als voldoende beoordeeld. Ook op de havo-afdeling van 
het IVKO zullen de resultaten naar verwachting weer op orde zijn.
In de voorbereiding op het inspectieonderzoek hebben het IVKO en het bedrijfsbureau ontdekt 
dat er op een cruciaal moment een vergissing is gemaakt in het doorgeven van 
bevorderingsresultaten van leerlingen. Dit heeft ertoe geleid dat er MSA-breed is besloten ook 
kwaliteitsprocedures en checks op te stellen voor onderwijsondersteunende processen. 

MLA
Zowel examen- als doorstroomresultaten zijn op het MLA goed en relatief stabiel. Het MLA 
scoort op alle indicatoren van de onderwijsinspectie boven de norm. Ieder jaar wordt met elke 
vaksectie gesproken. Tijdens de gesprekken worden afspraken gemaakt over het verbeteren van 
kwaliteit en output. 

MML
Het kwaliteitsbeleid van het MML is verder geborgd. Centraal staan hierin periodiek 
terugkerende evaluatiemomenten, deelschooldagen en het analyseren en bespreken met 
betrokkenen van resultaten (enquêtes, cijfers en Citotoetsen). 

8.15 Evaluatie MSA-strategie

In 2018 heeft de MSA een nieuwe strategie vastgesteld. Tijdens een tweedaagse van bestuur en 
directie, die gehouden is in september 2017, is besloten dat de focus voor wat betreft de interne 
strategie komt te liggen op drie aspecten:
• Kwaliteitsontwikkeling (een cultuur van leren en verbeteren);
• Montessori-identiteit: kernwaarden & handelingsperspectieven;
• Professionalisering, loopbaanpaden en SHRM.
In september 2018 is dit tijdens een nieuwe tweedaagse verder uitgewerkt en dat heeft 
uiteindelijk geleid tot een nieuwe strategie, die in oktober 2018, na instemming door de centrale 
medezeggenschapsraad, is vastgesteld. Ook na vaststelling van het document, gaat de MSA door 
met de ontwikkeling van de strategie. In november 2018 heeft de MSA-directie een 
omgevingsanalyse gehouden. Ook zal, in lijn met de richtlijnen van de Code Goed 
Onderwijsbestuur, een gesprek met stakeholders op gang worden gebracht. Daaraan 
voorafgaand wordt eerst een stakeholdersanalyse uitgevoerd, waarbij in kaart wordt gebracht 
welke stakeholders voor de MSA van belang zijn. De CMR zal worden meegenomen in dit proces. 
Omdat de strategie pas recent is vastgesteld, is het nog niet mogelijk deze te evalueren. 
Hieronder wordt op de drie speerpunten, en op de schoolspecifieke strategie in relatie tot de 
stad, kort ingegaan:

1 | Kwaliteitsontwikkeling (zie paragraaf 8.14)

2 | Montessori-identiteit: kernwaarden & handelingsperspectieven
De MSA wil de komende jaren aan de slag met het (her)definiëren van de 
montessorikernwaarden en daaraan verbonden handelingsperspectieven voor het montessori-
voortgezet-onderwijs in de grootstedelijke context. Het is onze ambitie dat deze uitgangspunten 
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terug te zien zijn in de dagelijkse praktijk van onze scholen. Dit moet de komende tijd verder 
worden uitgewerkt.
Hieronder volgt een korte evaluatie van de ontwikkeling van het montessorionderwijs op drie 
van de vier scholen:

MLA
De belangrijkste onderwijsinhoudelijke ontwikkeling in 2018 op het MLA was erop gericht de 
zelfregulatie van leerlingen te bevorderen. Dat gebeurde op verschillende manieren: van het 
werken met leerdoelen en daaraan gekoppelde succescriteria op verschillende niveaus, tot meer 
ontwikkelingsgericht (formatief ) toetsen. De verandering in de lessentabel, als gevolg van de 
cao-maatregel dat docenten op jaarbasis 50 uur extra ontwikkeltijd krijgen, is op het MLA breed 
opgepakt. Gevolg is (onder meer) dat vanaf het schooljaar 2019-2020 er een vorm van 
individueel mentoraat wordt ingevoerd en dat er ook werktijd komt voor examenklassen. In 
2018 is het MLA gestart met de MLA Kroniek, een digitaal leerling-portfolio. Het doel van de 
MLA Kroniek is een leerling zijn ontwikkeling zichtbaar vast te laten leggen, ook zijn 
ontwikkeling op de montessoriwaarden. De Kroniek ondersteunt en verbetert het ‘leren 
reflecteren’. In 2018 is het schoolleidersmodel van het MLA geëvalueerd. Op basis daarvan is 
besloten om met ingang van het schooljaar 2018-2019 te starten met de invoering van gespreid 
leiderschap. Doel is om kleinere teams zelfstandiger en met meer eigen verantwoordelijkheid te 
laten functioneren. In 2018 heeft het MLA definitief besloten dat de school na de verbouwing 
aan de Pieter de Hoochstraat niet meer met zo’n groot aantal leerlingen als nu op één locatie wil 
werken. Voor goed montessorionderwijs is het noodzakelijk dat docenten en leerlingen elkaar 
(goed) kennen. En ook al is het MLA verdeeld in kleinere deelscholen, de school is simpelweg te 
groot geworden om op een goede manier invulling te kunnen geven aan het uitgangspunt 
‘kennen en gekend worden’. 

MCO
Net als in voorgaande jaren, hebben ook in 2017-2018 nieuwe MCO-collega’s met succes 
trajecten gevolgd binnen het aanbod BSML (Begeleiding Startende Montessori Leraren). 
Contact met de collega’s van andere montessorischolen wordt op inhoud gezocht, onder andere 
bij de Kenniskring ‘Kantelen’, met als hoogtepunt het congres ‘Kantelen’ in maart 2018 waarbij 
het gepersonaliseerd leren centraal heeft gestaan.

MML
Op het gebied van montessorionderwijs is er een projectleider montessori aangesteld die ook de 
montessoribasiscursus verzorgt. Op deze manier krijgt het ontwikkelen van het 
montessorionderwijs op het MML een prominentere plaats. 

3 | Professionalisering & loopbaanpaden, want ‘waar leraren leren,  
leren leerlingen beter’
De MSA-directie heeft in 2018, na instemming van de CMR, een professionaliseringsplan ‘Waar 
leraren leren, leren leerlingen beter’ vastgesteld. Leren van alle medewerkers wordt zo veel 
mogelijk gestimuleerd. De scholen hebben ruimte in hun begroting opgenomen voor de scholing 
van medewerkers.
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Hieronder volgt een korte evaluatie van de uitvoering van dit speerpunt per school:

MLA
In 2018 stond tijdens de studiedagen op het MLA het bevorderen van de zelfregulatie van 
leerlingen centraal. Daarnaast besteedden twintig docenten hun Amsterdamse lerarenbeurs in 
het kader van deze ontwikkeling, deden de onderzoeksdocenten binnen de AcOA hier onderzoek 
naar en zijn er meerdere LOF-aanvragen gedaan. De teamaanvoerders en de schoolleiding zijn 
in september 2018 een interne leergang ‘gespreid leiderschap’ gestart. Er zijn enkele docenten 
die een opleiding volgen waarmee ze zich oriënteren op een leidinggevende functie. De rector en 
de conrector van het MLA hebben de leergang strategisch HR-management van de VO-raad 
gevolgd. Een van de schoolleiders heeft zich bekwaamd in ‘deep democracy’; een andere 
schoolleider heeft enkele modulen gevolgd in het kader van de opleiding tot Master of 
Educational Management. Daarnaast volgden veel docenten kortere opleidingen gericht op 
bijvoorbeeld ICT-scholing of gericht vakonderwijs. Zo heeft een groep (wiskunde) docenten zich 
verder bekwaamd in rekenonderwijs. 

MCO
Vele collega’s hebben in 2017-2018 gebruikgemaakt van de Amsterdamse en landelijke subsidies 
voor scholingstrajecten in teamverband of individueel. Prioriteiten in de scholing lagen bij 
verwerving van reguliere bevoegdheden, ICT-scholing, taalgericht vakonderwijs en toetsbeleid. 

MML
De directeur en plaatsvervangend directeur hebben in schooljaar 2018-2019 de opleiding 
strategisch HRM van de VO-raad afgerond. Hieruit is voortgekomen dat het MML een frame 
ontwikkelt waarin de identiteit van het MML duidelijk naar voren komt. Het zijn de 
basisuitgangspunten van het MML. Dit frame kan gebruikt worden om te kijken waaraan het 
beleid en het onderwijs moeten voldoen.

IVKO
Het IVKO zet met ingang van schooljaar 2017/2018 stevig in op professionalisering. Er zijn 28 
Amsterdamse lerarenbeurzen aangevraagd die deels door docenten individueel worden 
ingevuld, deels gezamenlijk worden besteed aan activiteiten als intervisie en onderlinge 
lesbezoeken. Daarnaast zijn twee leraren begonnen aan een masteropleiding. 
 
4 | MSA en de stad
In de Onderwijsagenda van OSVO zijn de afspraken die gemaakt zijn rond het thema krimp en 
groei verwoord. Voor MSA is het belangrijkste dat de locatie van MLA op de Pieter de 
Hoochstraat verbouwd wordt en teruggebracht tot 1100 leerlingen. In de Sluisbuurt komt een 
kavel beschikbaar waar de MSA een nieuwe school kan beginnen. De Van Ostadestraat wordt 
teruggegeven aan de gemeente.
Er zal een nieuwe technieklocatie komen voor de stad, in bovenbestuurlijk construct. Het MCO 
gaat starten met een havo/vwo-stroom met een vernieuwend concept. Met uitzondering van het 
besluit tot één technieklocatie, komt het OSVO-besluit overeen met de strategie van de MSA.
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9 • Continuïtsparagraaf

9.1 Toekomstcijfers

De MSA heeft een begrotingscyclus per schooljaar. In onderstaande tabellen zijn de cijfers 
opgenomen van de drie schooljaren die volgen op het kalenderjaar 2018

KENGETALLEN 2018 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Personele bezetting in FTE

Directie 17,8 17,8 17,8 17,8

OOP 97,0 97,0 97,0 97,0

OP 263,5 278,6 284,0 289,0

LIO/stagiar 1,3 1,3 1,3 1,3

TOTAAL 379,6 394,7 400,1 405,1

Leerlingenaantal 4.159 4.251 4.386 4.496

Verloop leerlingen (basisjaar = 2018) 100,0 102,2 105,5 108,1

Toelichting:
De begrotingen van de MSA zijn grotendeels gebaseerd op de prognoses van leerlingenaantallen. 
Deze prognose geeft aan dat het leerlingenaantal van de MSA in de komende jaren stijgt.
De MSA gaat altijd uit van een taakstellend resultaat. In de regel is dat een sluitende begroting. 
De hierboven gepresenteerde FTE geven de aantallen aan die de MSA verwacht te kunnen 
betalen, rekening houdend met het taakstellend resultaat.
Met name de verhouding tussen het verloop van leerlingenaantal en formatie is van belang. Uit 
de tabel blijkt dat deze zich in schooljaar 2019-2020 gunstig ontwikkelt. Ten opzichte van 
basisjaar 2018 stijgt het leerlingenaantal naar 102,2 en het aantal FTE naar 104,0. Dat is gunstig, 
in het kader van werkdruk en kwaliteit van onderwijs. In de jaren daarna ziet het er minder 
gunstig uit. In 2020-2021 staan deze verhoudingsgetallen weer op hetzelfde niveau, en het jaar 
daarna is de situatie slechter. Het aantal leerlingen is in 2021-2022 harder toegenomen dan het 
aantal FTE. Het is daarbij natuurlijk zo dat hoe verder weg in de tijd, hoe groter de onzekerheid. 
De MSA is op zoek naar het optimale aandeel overhead in de organisatie, die wordt afgelezen aan 
het aandeel FTE Directie en OOP. In de afgelopen jaren is dit aandeel gedaald. Een verdere 
daling is mogelijk, maar lastig te realiseren. 
Voor de toekomst verwacht de MSA dat de directie- en OOP-formatie constant blijft.
De conclusie uit bovenstaande getallen is dat de verwachte betaalbaarheid, in ieder geval de 
komende twee schooljaren, niet slechter wordt. De scholen hebben op dit moment al genoeg 
moeite om tot een sluitende begroting te komen, maar zoals het er nu naar uit ziet wordt dat 
probleem de komende jaren niet groter (ook niet kleiner overigens). Aangemerkt moet nog wel 
worden dat de mogelijkheden voor elke individuele school van de MSA niet gelijk zijn. Zo moet 
MML in het komende schooljaar (2019-2020) wel een aanzienlijke bezuiniging realiseren.



JAARVERSLAG  | 2018 51

BALANS 2018 2019/2020 2020/2021 2021/2022

VASTE ACTIVA

• Materiële vaste activa 3.896 4.274 4.651 4.622

• Langlopende vorderingen 165 165 165 165

Vlottende activa 12.392 11.026 10.735 10.856

TOTAAL ACTIVA 16.453 15.465 15.550 15.643

EIGEN VERMOGEN

• Algemene reserve 5.709 5.709 5.709 5.709

• Bestemmingsreserve 80

Voorzieningen 3.655 3.747 3.832 3.925

Kortlopende schulden 7.009 6.009 6.009 6.009

TOTAAL PASSIVA 16.453 15.465 15.550 15.643

Toelichting:
• In de financieringsstructuur van de MSA zal niet veel veranderen in de komende jaren. De 

MSA maakt geen gebruik van vreemd vermogen om investeringen te doen. De schulden 
bestaan alleen uit crediteuren en overlopende posten. Dit verandert de komende jaren niet. 
Het eigen vermogen, en vooral de liquiditeit, zijn afdoende om de investeringen van de 
komende jaren te bekostigen. Een groot deel van de kortlopende schulden op 31 december 
2018 bestaat uit een vooruitontvangen bedrag van de gemeente (1.500k) voor de bouw van 
gymzalen bij het MCO. Dat is een uitzonderlijke situatie. Normaal gesproken is de rekening 
courant positie met de gemeente per saldo niet zo’n groot negatief getal. De verwachting is 
dat de rekening courant positie met de gemeente de komende jaren “normaliseert”. Om die 
reden zijn de kortlopende schulden voor de komende jaren een stuk lager (1.000k) 
vastgesteld.

• Huisvestingsinvesteringen worden, met uitzondering van groot onderhoud (zie volgende 
bullet), met gemeentelijk geld gedaan. Uitgangspunt is dat de subsidies van de gemeente 
Amsterdam afdoende zijn, en dat de MSA geen eigen middelen hoeft in te zetten. Hier wordt 
ook zwaar op ingezet; budgetbeheersing bij nieuw- of verbouw is een hoge prioriteit. 
Onderhanden werk wordt bij de MSA weergegeven bij de kortlopende vorderingen/schulden, 
al naar gelang de positie op balansdatum (investeringen -/- ontvangen voorschot).

• De MSA verwacht een daling van de liquide middelen de komende jaren. Dit heeft vooral te 
maken met de verwachte daling van de rekening courant met de gemeente Amsterdam (zie 
eerste bullet).
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• De MSA heeft een aantal voorzieningen:
-  Toekomstige jubilea: naar verwachting wijzigt deze niet de komende jaren.
-  Persoonlijk budget 50 uur: gespaarde uren worden in een voorziening geplaatst. Tot en 

met 2017 is de voorziening fors gestegen. Per 2018 is de voorziening gestabiliseerd, omdat 
deze regeling nu vier jaar bestaat. De op te nemen (of uitbetaalde) uren lopen nu gelijk 
met de te sparen uren, omdat het na vier jaar ongunstig voor de medewerker is om door te 
sparen.

- Persoonlijk budget 120 uur. Er is in 2016 een nieuwe voorziening gevormd voor 
medewerkers van 57+ jaar die geen gebruikmaken van de mogelijkheid om 120 uur extra 
op te nemen, omdat zij dit in de toekomst met terugwerkende kracht alsnog kunnen doen. 
Sindsdien is deze voorziening op een stabiel niveau.

- Spaarverlof: de stand van de voorziening van de afgelopen jaren leert dat het saldo van 
deze voorziening geen grote wijzigingen doormaakt. In de cijfers wordt het saldo constant 
gehouden.

- Groot onderhoud: het saldo wijzigt met de dotatie (toename) minus de geplande 
investeringen. Deze zijn afkomstig uit het lange termijn groot onderhoudsplan. De 
komende jaren zijn de onderhoudsuitgaven gemiddeld ongeveer gelijk aan de jaarlijkse 
dotatie. Daarom wordt de voorziening op hetzelfde niveau gehouden.

- In 2016 is een nieuwe voorziening gevormd voor langdurig zieken, waarvan het de 
verwachting is dat zij na twee jaar ‘ziek uit dienst gaan’. Omdat dit kleine aantallen 
medewerkers betreft, kan deze voorziening zich grillig gedragen; het toeval speelt een 
grote rol. In 2018 is deze voorziening veel hoger dan in 2017, maar er is geen reden om aan 
te nemen dat dit een trend is. Het personeelsbeleid van de MSA is erop gericht dat 
medewerkers niet in een situatie terecht komen dat de verwachting is dat ze ziek uit 
dienst gaan.

- Er is een voorziening voor toekomstige WW- en WOVO-uitkeringen die op de MSA 
verhaald worden. Deze wordt geacht gelijk te blijven. Het beleid is erop gericht om deze 
voorziening te verkleinen; betreffende ex-medewerkers worden door de MSA 
gemonitord.

De conclusie is dat de MSA verwacht dat alle voorzieningen stabiel blijven de komende jaren.
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BATEN EN LASTEN 2018 2019-2020 2020-2021 2021-2022

• BATEN

Rijksbijdragen  36.581  38.415  39.401  40.530 

Samenwerkingsverband  1.300  1.063  1.063  1.063 

Gemeente  817  335  335  335 

Overige baten  1.568  1.464  1.421  1.314 

TOTAAL BATEN  40.266  41.277  42.220  43.243 

• LASTEN

Personeelslasten  29.985  32.590  33.519  34.320 

Afschrijvingslasten  831  907  834  918 

Huisvestingslasten  3.256  2.925  2.849  2.868 

Overige lasten  4.996  4.855  5.018  5.137 

TOTAAL LASTEN  39.068  41.277  42.220  43.243 

Saldo baten en lasten  1.198  -    -    -   

Saldo financiële bedrijfsvoering

Saldo buitengewone baten en lasten

TOTAAL RESULTAAT  1.198  -    -    -  

Toelichting:
• De MSA werkt vanuit een taakstellend resultaat. Op dit moment (ultimo 2018) ligt het 

weerstandsvermogen boven het gewenste niveau van 10%, namelijk 14,2%. 
• Dit is ook het kengetal dat voor de MSA sturend is in de interne P&C-cyclus en dus de 

taakstelling.
• De conclusie is dat de MSA op dit moment voldoende reserves heeft. Het vermogen boven de 

10% is door individuele scholen opgebouwd. Zij zijn vrij bij het inzetten van hun eigen deel 
van het eigen vermogen, waarbij natuurlijk verstandig wordt gehandeld. Eigen vermogen 
inzetten is immers incidenteel, scholen moeten dus terughoudend zijn met structureel meer 
kosten maken. In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met het inzetten van eigen 
vermogen.

• Bij het FTE-overzicht aan het begin van deze paragraaf is al aangegeven dat de koopkracht 
van de MSA de komende twee schooljaren niet daalt ten opzichte van basisjaar 2018. 

• Huisvestingszaken hebben geen invloed op het resultaat. Zie de toelichting bij de balans voor 
de huisvestingsinvesteringen. Daarnaast ontvangt de MSA kostendekkende vergoedingen 
van de gemeente voor de huur van gymzalen en OZB-belasting. 

• Bij de materiële kosten wordt rekening gehouden met jaarlijks 1% inflatie. Daar staat 
tegenover dat ook wordt gerekend met gelijke stijging van de materiële lumpsum.

• Onderwijskundige kosten variëren tevens met het leerlingenaantal.
• De MSA heeft een investeringsbegroting voor de komende drie jaar.
• De MSA is altijd bezig om de materiële kosten te beperken door een scherp inkoopbeleid. In 

het recente verleden heeft dit geleid tot grote besparingen in de kosten voor elektriciteit, gas 
en kopieermachines. Toekomstige besparingen zijn niet opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 
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9.2 Vooruitblik

Zoals in paragraaf 8.15 staat beschreven, is er in 2018 een nieuwe strategie vastgesteld. De focus 
voor wat betreft de interne strategie komt te liggen op drie aspecten:
1 Kwaliteitsontwikkeling (een cultuur van leren en verbeteren);
2 Montessori-identiteit: kernwaarden & handelingsperspectieven;
2 Professionalisering, loopbaanpaden en SHRM.

AD. 1 | Kwaliteitsontwikkeling (een cultuur van leren en verbeteren)
In schooljaar 2018-2019 heeft de MSA een nieuw kwaliteitsbeleid geformuleerd, zie ook 
paragraaf 8.14. 
Iedere cirkel is concreet uitgewerkt in een jaarcyclus waarin beschreven is welke stappen 
moeten worden genomen, welke gesprekken moeten worden gevoerd, welke onderzoeken 
moeten worden uitgezet en welke documenten moeten worden samengesteld. De agenda van de 
drie voortgangsgesprekken van de schoolleiders met de bestuurder wordt zorgvuldig afgestemd 
op de verschillende jaarcycli waardoor de bestuurder te allen tijde goed zicht heeft op de 
kwaliteit van de scholen. De scholen hebben vanzelfsprekend enige vrijheid om de cycli goed af 
te stemmen op hun eigen situatie. 
De komende drie jaar wordt de kwaliteitsontwikkeling op de MSA verder verbeterd. Hiertoe 
ontwikkelt elke MSA-school in 2018-2019 een eigen beleidsplan kwaliteitsontwikkeling afgeleid 
van het MSA-brede kwaliteitsbeleid. In dit plan is ook een draaiboek opgenomen waarin wordt 
beschreven welke resultaten per periode en per jaar worden besproken, in welke 
organisatievorm en met welke betrokkenen. De MSA-bestuurder zal in de voortgangsgesprekken 
met de scholen kwaliteitsontwikkeling hoog op de agenda zetten. Ook worden de planning-&-
control-cyclus en de activiteiten die voortkomen uit het kwaliteitsbeleid op elkaar afgestemd. 
Waar nodig worden leidraden ontwikkeld voor de op te leveren documenten binnen de 
verschillende kwaliteitscycli. Tot slot is de MSA in 2018-2019 een leernetwerk 
kwaliteitsontwikkeling gestart. 

AD. 2 | Montessori identiteit: kernwaarden & handelingsperspectieven
Binnen nu en drie jaar zullen we aan de MSA samen met partners een montessori-
expertisecentrum oprichten.
In augustus 2019 zal de Montessori Leergang VO van start gaan. Met de leergang wordt sterk 
ingezet op het opleiden van bevoegde leraren tot montessorileraren. Per MSA-school kunnen 
vier leraren deelnemen. 
Daarnaast zijn er ook plannen om voor OOP-medewerkers een MSA-montessoritraining te 
ontwikkelen. Hiermee zal in 2019-2020 een start worden gemaakt.

AD. 3 | Professionalisering, loopbaanpaden en SHRM
Binnen het kader van de koopkracht van de MSA en in het bijzonder de financiële armslag van de 
organisatie om professionalisering en scholing een impuls te geven, worden MSA-brede 
strategische doelen bepaald. De strategische doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld, wat 
heeft geleid tot het Strategisch HRM-plan MSA 2018-2020. Het strategisch HRM-beleid van de 
MSA is gefundeerd op het creëren van een lerende organisatie. De focus van het 
personeelsbeleid ligt op het versterken van de professionele cultuur binnen de scholen, op 
permanent leren van en met elkaar en op het gezamenlijk werken aan school- en 
onderwijsontwikkeling. 
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Het Strategisch HRM-plan MSA formuleert dertien strategische doelen voor de komende jaren, 
waaronder: 
• Het aannamebeleid van MSA wordt aangepast op onze ambitie te beschikken over goede 

gekwalificeerde medewerkers met passie voor montessorionderwijs. MSA zoekt collega’s die 
willen en kunnen voorleven. 

• Professionalisering / montessorianisering:
- het van en met elkaar leren door het inrichten van leernetwerken en leerkringen; 
- de schoolleidingen spelen tijd, ruimte en middelen vrij voor professionele ontwikkeling; 
- het realiseren van onderwijskundig leiderschap op minimaal masterniveau; 
- het verbeteren en vernieuwen van het montessori-onderwijsconcept op onze scholen.

• Herinrichten van de OOP-ondersteuning en aanpassen van de OOP-functies aan de eisen van 
de primaire organisatie. 

• MSA stelt plannen op ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.

Meer nog dan voorheen staat het van en met elkaar leren centraal bij het verbeteren van het 
onderwijs aan de leerlingen. Waardevol op zichzelf, zal onze manier van samenwerken eraan 
bijdragen dat de MSA zich in Amsterdam positioneert als een werkgever waaraan jonge 
ambitieuze docenten zich graag willen verbinden. 
Het Professionaliseringsplan ‘Waar leraren leren, leren leerlingen beter’ gaat in het schooljaar 
2019-2020 zijn tweede jaar in. Het plan behelst concrete afspraken voor alle medewerkers bij 
MSA, OP, OOP en schoolleiders voor het schooljaar 2018-2019 & 2019-2020. 
In het persoonlijk gesprek tussen leidinggevende en medewerker komt vraag en aanbod bij 
elkaar en worden professionaliseringsactiviteiten/wensen concreet gemaakt. Voor OP, OOP en 
deelschool-teamleiders/adjunct-directeuren wordt dit op schoolniveau gedaan en voor 
directeuren met de bestuurder (zie onder de uitwerking per school). 
MSA-breed komt er ieder jaar een studiedag voor alle medewerkers. 
Daarnaast faciliteert MSA de organisatie van MSA-brede leercirkels (voor het leren met en van 
elkaar), het herijken van de montessoribasiscursus en het opzetten van een montessorileergang 
vo.
De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is verbonden met de ontwikkeling van de 
schoolleiding in relatie tot integraal leiderschap. Welke competenties, vakkennis en bijzondere 
persoonlijke kwaliteiten zijn nodig voor een professionele leergemeenschap? De komende drie 
jaren wordt de positionering van leidinggevenden en de bijhorende taken en bevoegdheden 
herijkt.
We zullen intensiever en op grotere schaal gebruikmaken van de kwaliteiten van onze 
opleidingsscholen en de daarin ruimschoots aanwezige expertise inzetten op het verbeteren van 
de montessorididactiek. Ook het driejarige traject voor Begeleiding Startende Montessori 
Leraren (BSML) speelt hierin een cruciale rol. 
Duurzame inzetbaarheid gaat over de mogelijkheden en voorwaarden voor de medewerker om 
in huidig en toekomstig werk met behoud van welzijn te functioneren. Van belang is dat 
medewerkers gedurende hun loopbaan kansen pakken en krijgen hun vakbekwaamheid, 
onderzoeks- of methodische vaardigheden, dan wel leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. 
De medewerker heeft hierin zelf een verantwoordelijkheid, de MSA denkt mee en heeft een 
faciliterende rol. De mogelijkheid van de invoering van een generatiepact voor de MSA wordt 
onderzocht. Hierbij wordt de oudere medewerker onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid 
geboden om minder te werken richting de pensioenleeftijd. Daarnaast gaat MSA ook 
loopbaanontwikkeling, mobiliteit, hybrideleraar en inzetbaarheidsvraagstukken onderzoeken, 
uitwerken en waar mogelijk uitvoeren. Dit zal eventueel in samenwerking worden gedaan met 
andere schoolbesturen onder de vlag van de Amsterdamse Onderwijs Opgave, lijn 3. In dat geval 
is hiervoor een aparte subsidie beschikbaar.
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Degelijk en inspirerend onderwijs vergt een in alle opzichten kwalitatieve ondersteuning. Ook 
voor onze ondersteuners is het adagium de komende jaren verbetering van de vakbekwaamheid 
door deskundigheidsbevordering.

››  Hieronder volgt een uitwerking per school van de  
plannen voor de komende jaren:

MLA
In het schooljaar 2018 -2019 investeert MLA meer dan voorheen in de professionalisering van 
individuele medewerkers (masteropleidingen), maar vooral ook in collectieve scholing die 
gekoppeld is aan schoolbrede ontwikkelingen. In het schooljaar 2018-2019 is bijvoorbeeld de 
interne leergang ‘gespreid leiderschap’ ingekocht en ook bij studiedagen zetten we intensiever 
in op gezamenlijke ontwikkeling. De school overweegt voor het schooljaar 2019-2020 om te 
starten met de scholing didactisch coachen, die over een periode van enkele jaren door alle 
docenten gevolgd zou moeten worden. Daar dit een eenmalig schoolbrede uitgave betreft zou dit 
ten laste kunnen gaan van de extra ruimte in het eigen vermogen.
Vanzelfsprekend blijven we binnen het MLA nadrukkelijk nagaan hoe we extra geld voor 
ontwikkeling binnen kunnen halen via subsidies zoals bijvoorbeeld de (Amsterdamse) 
lerarenbeurs en het LOF of hoe we bestaande ontwikkelwensen op deze wijze kunnen 
financieren.

MCO
Het MCO heeft extra middelen begroot, dit zal worden aangevuld met landelijke en 
gemeentelijke subsidies, om de ambitie van een brede professionaliseringsslag mogelijk te 
maken. Er is bij de toekenning van professionaliseringswensen niet alleen gekeken naar korte 
termijn groeimogelijkheden dan wel baankansen binnen de MSA als gevolg van deze opleidingen 
en trajecten. Het ‘leven lang leren’ wordt gestimuleerd vanuit de overtuiging dat collega’s die 
investeren in hun deskundigheid een positieve werking hebben op de algehele cultuur in de 
school.
“Nieuwsgierigheid is besmettelijk!”
De top 3 van prioriteiten hierbij: 
• Bevoegdheden realiseren; 
• Masters en andere studies voor alle medewerkers; 
• Scholing om ICT-vaardigheden op peil te brengen. 
Het stimuleringsbeleid heeft het beoogde effect gehad; het is ‘normaal’ geworden om een 
formeel scholingstraject dan wel coaching of een ander leertraject te volgen. Er is volop 
gebruikgemaakt van individuele opleidingen en daarnaast zijn er succesvolle collectieve 
cursussen en workshops met betrekking tot ICT-vaardigheid gevolgd.
Voornemen is deze stijgende lijn vast te houden (en de middelen te begroten) voor de periode tot 
2022.

MML
Het MML voert een stimulerend professionaliseringsbeleid, waar zowel door docenten als 
OOP’ers gretig gebruik van wordt gemaakt. De scholing wordt zo veel mogelijk betaald door het 
aanwenden van gemeentelijke en landelijke subsidies. In de komende jaren zullen er extra 
scholingskosten worden gemaakt voor de ontwikkeling van de docenten van Kiem Montessori. 
Zij zullen extra geschoold worden in mavo-didactiek en de specifieke vaardigheden voor 
Kiemonderwijs. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van de competenties 
van docenten om wereldburgerschap en internationalisering in hun lessen en projecten te 
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integreren. Ook wordt er geïnvesteerd in een breed team van technasiumdocenten. Intern wordt 
geleerd van elkaar en van externe experts tijdens de vierjaarlijkse Metisacademie en studiedagen. 
De komende jaren blijft het MML zijn ruimhartige scholingsbeleid voortzetten.  In schooljaar 
2020-2021 gaat het MML de zogenaamde M-uren invoeren (maatwerkuren). Ter voorbereiding 
zet het MML in 2019-2020 drie studiedagen in voor training voor coaching. In 2018-2019 hebben 
leerlingen in de bovenbouw al individuele coaches in plaats van mentoren per klas. 

IVKO
Voor de komende drie schooljaren zullen de professionaliseringsdoelen liggen op het terrein 
van: 
• Meer leerrendement behalen in de domeinen door verdere verfijning van passende didactiek, 

co-teaching en vloermanagement (in plaats van klassenmanagement); beter uitwerken 
montessorikarakteristieken in didactisch handelen binnen de domeinen; landelijk 
verzamelen van best practices en ontwikkeling van observatievaardigheden om peer-learning 
te stimuleren. Er wordt hiertoe geïnvesteerd in een teambreed traject Didactisch Coachen.

• Betere onderbouwing didactische keuzes in de kunstvakken, expliciteren meta-vaardigheden 
en meta-cognitie in het kunstonderwijs; waar nodig aanscherping & modernisering 
kunstcurriculum (multimediaal werken); professionalionaliserings- en ontwikkelingstraject 
deels gefinancierd uit aanvraag Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) en Cultuurparticipatiefonds. 

• Versterken schoolleiding en gedistribueerd leiderschap ontwikkelen: masteropleiding voor 
nieuwe adjunct plus master-modulen voor schoolleider.

• Behalen bevoegdheden docenten.
• Persoonlijke & professionele ontwikkeling docenten, waar mogelijk gefinancierd uit 

Amsterdamse Lerarenbeurs.

9.3 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne 
 risicobeheersings- en controlesysteem

De MSA geeft (uiteraard) een hoge prioriteit aan het “in control” zijn. Belangrijkste daarin is een 
begroting met een hoge mate van betrouwbaarheid en voorzichtigheid. Immers: gedurende het 
schooljaar kan er niet veel bijgestuurd worden. Formatie wordt voor een schooljaar vastgelegd 
en kan niet tussentijds gereduceerd worden. Ook bij de materiële kosten kan tussentijds niet 
veel gewijzigd worden. Aan de betrouwbaarheid van de begroting wordt veel aandacht besteed. 
Dit begint met de aannames die worden gedaan. Deze worden, als ze onzeker zijn, zowel binnen 
als buiten de organisatie getoetst. Binnen de organisatie gebeurt dit door betrokkenheid van:
• RvT (auditcommissie);
• CMR;
• Directeuren.
Buiten de organisatie worden toekomstige ontwikkelingen indien nodig voorgelegd aan de 
VO-raad (zien we het wel goed?). Ook worden begrotingen van andere scholen geconsulteerd. 
De controller maakt verder gebruik van een netwerk waarin contact wordt gelegd met collega’s 
van andere scholen.
Gedurende het jaar wordt tweemaandelijks een forecast opgesteld. De forecast vormt een brug 
tussen de begroting en de jaarrekening. De realisatie wordt afgezet tegen de begroting. 
Daarnaast wordt een verwachting uitgesproken voor het restant van het schooljaar en dus het 
uiteindelijke resultaat.
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Gedurende het jaar worden bovendien de volgende maatregelen genomen:
• Personeelsmutaties die afkomstig zijn van schooldirecties worden alvorens te worden 

uitgevoerd, goedgekeurd door de bestuurder;
• Voor het aangaan van verplichtingen > 50k geldt hetzelfde;
• Er is een procuratiemodel voor facturen, waarbij elke factuur door de 

budgetverantwoordelijke moet worden goedgekeurd.

9.4 Beschrijving van risico’s en onzekerheden
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen voorziet de MSA een aantal risico’s. Om de 
risico’s in kaart te brengen, stelt de MSA jaarlijks een risicoanalyse op, als onderdeel van de 
kaderbrief. Deze opgestelde risicoanalyse heeft als doel de benodigde hoogte van het eigen 
vermogen vast te stellen, maar vooral om op tijd tot beheersingsmaatregelen te komen. Bij de 
risicoanalyse gaat het om de bufferfunctie van het vermogen: wat is er nodig om tegenvallers op 
te vangen. Het gaat dus om onverwachte tegenvallers; zaken die niet worden begroot. 
In het voorjaar van 2019 is er een nieuwe risicoanalyse opgesteld. Hierbij is een andere 
benadering gekozen. Ten eerste zijn alle directieleden betrokken geweest bij de totstandkoming, 
middels enkele sessies in het directieoverleg. Ten tweede is besloten om de aandacht te richten 
op de grootste risico’s. In de eerste sessie heeft elke deelnemer de grootste risico’s aangegeven. 
Middels een puntensysteem zijn hieruit de grootste drie risico’s bepaald. In de tweede sessie zijn 
voor deze drie risico’s de mogelijke beheersmaatregelen aangegeven. 

De samenvatting van de uitkomsten:

Nieuwe ontwikkelingen binnen de MSA
A | Vernieuwing van de gebouwsituatie (MLA) kan tot minder leerlingen leiden. Mogelijke 

beheersmaatregelen:
• Goede communicatie met ouders en leerlingen;
• Strakke afspraken met de gemeente over toekomstige  

leerlingenaantallen MLA per locatie;
• Hoge kwaliteit vervangende huisvesting.

B | Bouwprojecten vormen op zichzelf een risico. 
 Mogelijke beheersmaatregelen:

• De gemeente als bouwheer laten optreden;
• Goede afspraken met de gemeente over de vergoedingen;
• Goede projectorganisatie.

C | Onderwijskundige vernieuwingen (dubbeling MLA, instroom havo/vwo  
op het MCO met vernieuwend concept). 

 Mogelijke beheersmaatregelen:
• Heldere koers formuleren;
• Strakke afspraak en toezicht op de kosten van vernieuwingen; 
• Goede procesbegeleiding; business case maken;
• Draagvlak creëren binnen de hele MSA.



JAARVERSLAG  | 201860

Het lerarentekort
A | Kwaliteit onderwijs bij tekortvakken kan in het geding komen. 
 Mogelijke beheersmaatregelen:

• Betere mogelijkheden doorontwikkeling docenten / carrièrepaden;
• Onderwijsleerproces aantrekkelijk maken;
• Goed aannamebeleid;
• Betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Aantrekkelijke schoolcultuur / werksfeer;
• Tegengaan hoge werkdruk en ziekteverzuim;
• Goed professionaliseringsbeleid.

B | Hogere loonkosten of kosten recruiters. 
 Mogelijke beheersmaatregelen:

• Werken met een Flexpool in samenwerking met andere scholen of gemeente;
• Goed aannamebeleid;
• Gebruik opleidingsscholen.

C | De positie van het MCO
 • Minder vmbo-leerlingen in de stad;
 • Te grote afhankelijkheid van nieuwkomers;
 • Imago van de school;
 • Hoog percentage 55+ docenten. 
 Mogelijke beheersmaatregelen:

• Breder aanbod (havo/vwo-instroom met nieuw onderwijsconcept);
• Hoge kwaliteit ISK-onderwijs, zodat aanbod geconcentreerd blijft op het MCO;
• Community school maken;
• Betere benutting faciliteiten gebouw;
• Betere prestaties (niet zwak meer).

10 • Treasury

De treasury-functie bij de MSA is belegd bij de afdeling centrale financiën van het 
bedrijfsbureau. Alle inkomende en uitgaande geldstromen vinden hier plaats. De enige 
uitzondering hierop is de inning van de ouderbijdragen. Deze gebeurt decentraal op de scholen. 
Periodiek worden deze bedragen overgemaakt naar de centrale rekening.
De volgende taken worden op het bedrijfsbureau uitgevoerd:
• Naast de begroting wordt ook een liquiditeitsoverzicht opgesteld.
• Overtollige middelen worden naar een deposito overgemaakt, en weer terug naar de 

betaalrekening geboekt als dat nodig is. Dit wordt meerdere malen per week beoordeeld. Het 
betreft een spaarrekening waar geen beperkingen bestaan ten aanzien van de opeisbaarheid 
van de middelen. Gezien de zwakke vermogenspositie kan de MSA zich het ook niet 
veroorloven om middelen langdurig weg te zetten om hogere rente te realiseren.

• Alle betalingen en ontvangsten worden centraal uitgevoerd. Hierbij worden de nodige 
functiescheidingen in acht genomen.

Het treasurystatuut is aangepast naar de nieuwe regeling beleggen,  
belenen en derivaten 2016 en vastgesteld door bestuurder en RVT.

Amsterdam, 1 juni 2019.
Alle van Steenis,  Bestuurder MSA 
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B
Jaarverslag raad 
van toezicht 2018
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Samenstelling:
De raad van toezicht bestond eind 2018 uit vijf leden: 

Naam Datum aantreden Datum aftreden

Grimme A. (voorzitter) 30 juni 2016 30 juni 2020 (1e termijn)

Bobbe, L. (vicevoorzitter) 25 mei 2015 25 mei 2019 (2e termijn)

Adriaan Dönszelmann 1 juni 2017 31 mei 2021 (1e termijn)

Juliette Walma van der Molen 1 juni 2017 31 mei 2021 (1e termijn)

Martijn Meeter 1 juni 2017 31 mei 2021 (1e termijn)

Lid Fawzia Nasrullah is per 1 augustus 2018 afgetreden. Sindsdien is er een vacature. Op het 
moment van het verschijnen van dit jaarverslag loopt er een procedure voor de werving van twee 
nieuwe leden: ter vervanging van bovenstaande vacature, en ter vervanging van Leon Bobbe, 
wiens tweede termijn formeel in mei 2019 afloopt.

Rollen raad van toezicht
De raad heeft formeel drie rollen: de toezichtrol, de adviesrol en de werkgeversrol. De 
toezichtrol komt tot uiting in het formele toezicht op een aantal onderwerpen zoals strategie, 
financiën, naleving Code Goed Onderwijsbestuur. De adviesrol houdt in dat de leden van de raad 
de bestuurder, al dan niet op basis van hun expertise, adviseren over diverse onderwerpen. Dit 
kan tijdens de vergaderingen gebeuren, maar ook daar buiten. Vanuit deze rol spreekt de raad 
regelmatig tijdens de reguliere vergaderingen, of de bijeenkomsten van de commissie kwaliteit 
en onderwijs, over onderwijskwaliteit en het montessorikarakter van de scholengroep. Ook zijn 
huisvesting en het financieel weerstandsvermogen van MSA terugkerende onderwerpen voor de 
raad. De werkgeversrol komt tot uiting in de commissie benoeming & bezoldiging. 

Bijeenkomsten
De raad heeft in 2018 vijf keer een reguliere vergadering gehad. Daarnaast waren er twee 
bijeenkomsten met de centrale medezeggenschapsraad (CMR). Bij deze bijeenkomsten waren 
ook de bestuurder en de MSA-directie aanwezig. De eerste bijeenkomst van CMR en RvT vond 
plaats in februari en bestond uit twee onderdelen: een formeel vergadermoment, en een 
informeel deel waarbij een thema behandeld werd. Het formele deel ging over de uitkomsten van 
de studiedag van 16 januari 2018. Het informele deel ging over de te ontwikkelen nieuwe 
strategie voor de MSA. De tweede bijeenkomst vond plaats in juni en stond in het teken van 
duurzaamheid. Er is in 2018 geen zelfevaluatie geweest, omdat de zelfevaluatie die gepland 
stond in november, in verband met ziekte van de externe deskundige die de zelfevaluatie zou 
begeleiden, is uitgesteld naar februari 2019. Tot slot heeft de RvT in 2018 één keer een informeel 
werkbezoek afgelegd aan een MSA-school, aan het MML.
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Besluiten 
De volgende documenten zijn in 2018 goedgekeurd:
• Jaarrekening 2016 – 2017;
• Kaderbrief 2018 – 2021;
• Jaarrekening 2017;
• Begroting 2018 – 2019;
Strategische uitgangspunten MSA.
De RvT heeft het besluit om het treasurystatuut goed te keuren, gedelegeerd aan de 
auditcommissie. Deze heeft het treasurystatuut in 2019 goedgekeurd en ondertekend.
Daarnaast heeft de RvT vastgesteld dat de MSA zich in complexiteitsklasse D van de WNT 
bevindt.
Per 1 augustus 2018 is Fawzia Nasrullah afgetreden omdat zij een nieuwe baan binnen het 
onderwijs heeft aanvaard, en het strijdig zou zijn met de Code Goed Onderwijsbestuur om lid te 
blijven van de RvT van de MSA. De RvT heeft een procedure vastgesteld voor de werving van 
twee nieuwe leden, tevens ter vervanging van Leon Bobbe wiens tweede termijn in mei 2019 
verloopt. 

Overige agendapunten
Naast bovenstaande formele besluiten, zijn tijdens de reguliere vergaderingen onder meer de 
volgende onderwerpen aan bod geweest:
• Positionering / profilering: hoe kom je tot een goede leerlingpopulatie?;
• De in april 2018 door de MSA-directie vastgestelde klokkenluidersregeling;
• De strategische positie van MSA in de stad;
• Het nieuwe kwaliteitsbeleid;
• Evaluatie van het project Person@lize;
• Een beknopte analyse van de examenresultaten van 2018.

Benoeming en bezoldiging, en (neven)activiteiten bestuurder 
en leden raad van toezicht
De bestuurder, Alle van Steenis, wordt bezoldigd conform de cao voor bestuurders vo. 
De leden van de raad van toezicht krijgen een vergoeding op jaarbasis: €3.000 voor de leden en  
€4.500 voor de voorzitter. De leden van de auditcommissie krijgen een aanvulling van €1.000 en 
de leden van de commissie kwaliteit & onderwijs krijgen een aanvulling van €500.
In januari en mei 2018 heeft de commissie benoeming & bezoldiging gesprekken gevoerd met de 
bestuurder in het kader van zijn beoordeling. Voorafgaand aan beide gesprekken heeft de 
commissie informatie ingewonnen over het functioneren van de bestuurder. Op basis van deze 
beoordeling is besloten de bestuurder per 1 augustus 20018 een aanstelling voor onbepaalde tijd 
te verlenen.
Alle van Steenis bekleedde in 2018 twee onbetaalde nevenfuncties: 
• Hij is lid van het bestuur van het Kennis Netwerk Amsterdam, gericht op samenwerking van 

de publieke sectoren rond thema`s wonen, onderwijs, sociale mobiliteit en radicalisering.
• Hij is lid van de werkgroep Human Capital, onderdeel van Economic Board Amsterdam, 

gericht op onderwijs en arbeidsmarkt.
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De leden van de raad van toezicht bekleden de volgende hoofd- en nevenactiviteiten:

RvT-lid Hoofdfunctie(s) Betaald? Nevenfunctie(s) Betaald?

Arne Grimme Partner / Head M&A De Brauw Blackstone 
Westbroek N.V. ja

1. Bestuurslid Stichting Administratie-
kantoor (STAK) Chios

2. Bestuurslid VU Law Academy M&A

1.ja

2.nee

Leon Bobbe Directievoorzitter Woonstichting De Key ja Lid raad van toezicht Stichting Ik bouw 
betaalbaar te Almere nee

Adriaan  
Dönszelmann

Zakelijk directeur Stichting Vincent  
Van Gogh Museum

-Directeur Van Gogh Museum  
Enterprises BV

-Directeur Meet Vincent Van Gogh  
Experience BV

ja

Martijn Meeter Hoogleraar bij de VU
-directeur lerarenopleiding VU ja

1. Wetenschappelijke Adviesraad  
NSO-CNA

2. Adviesraad Kenniscentrum iPabo

1. nee

2. nee

Juliette Walma 
van der Molen

1.Hoogleraar universiteit Twente
-directeur Center for Science Education and 

Talent Development
2.Oprichter / eigenaar JWVDM  

Advies en Training

1.ja

2.ja

1.Voorzitter Academic Board  
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Auditcommissie en ontwikkeling financiën
De auditcommissie, gevormd door twee leden uit de raad, in 2018 waren dat Leon Bobbe en 
Adriaan Dönszelmann, voert over alle financiële zaken binnen de MSA overleg met de 
bestuurder, de directeur bedrijfsbureau en het hoofd financiën. De auditcommissie adviseert de 
raad van toezicht. De commissie kwam het afgelopen jaar vier keer bij elkaar en behandelde 
daarbij de volgende onderwerpen:
 
• Jaarrekening schooljaar 2017-2018;
• Kaderbrief 2018-2019 t/m 2020-2021;
• Begroting 2018-2019;
• Forecast (elke vergadering);
• Jaarrekening en accountantsverslag 2017 (in aanwezigheid instellingsaccountant);
• Opvolging adviezen accountant betreffende organisatie en bedrijfsvoering;
• Benchmarkonderzoek accountant; hoogte weerstandsvermogen;
• Updates bouwprojecten nieuwbouw Mauritskade en gymzalen Polderweg.

Met de behandeling van bovenstaande zaken heeft ook de controle op rechtmatige verwerving 
(van activa) en de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen plaatsgevonden.
In 2018 is geen nieuwe accountant benoemd.
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Commissie kwaliteit & onderwijs
Sinds 2017 heeft de raad van toezicht ook een commissie kwaliteit & onderwijs, waar twee leden 
van de raad van toezicht (Martijn Meeter en Juliette Walma van der Molen) met de bestuurder 
en directeuren spreken over onderwijskwaliteit. De commissie vervult een adviesfunctie 
richting de raad van toezicht. De commissie is in 2018 twee keer bijeengeweest, in juni en in 
november, en heeft gesproken over:
• Het nieuwe kwaliteitsbeleid van de MSA;
• Het kwaliteitsbeleid van het MLA;
• Het inspectiebezoek aan het IVKO;
• Analyse examenresultaten 2018.

Code Goed Onderwijsbestuur
Het kader van handelen en uitgangspunt van de raad van toezicht en de bestuurder is de Code 
Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. De RvT voldoet aan de eisen van de code.

Namens de raad van toezicht van de MSA,

Arne Grimme
Voorzitter

Amsterdam, mei 2019
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De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de MSA is ook in 2018 acht keer bijeen geweest, 
waarvan vijf keer in schooljaar 2017-2018 en drie keer in schooljaar 2018-2019. Het Dagelijks 
Bestuur van de CMR bestond in 2017-2018 uit voorzitter Chaia Levie (MLA) en secretaris Brecht 
Teerling (MLA). De maanden in schooljaar 2018-2019 was Johanna Baart secretaris. De 
personeelsgeleding telde 12 leden, waarvan een vertegenwoordiger namens het bedrijfsbureau 
(BB); de oudergeleding bestond in schooljaar 2017-2018 helaas slechts uit één actief lid, vanaf 
september 2018 is er versterking bijgekomen en bestaat de oudergeleding uit twee leden. De 
leerlinggeleding bestond uit vijf leerlingen. Vanwege het behalen van hun diploma vertrekken er 
twee leerlingen uit de CMR, een zetel wordt weer bezet.
De vacatures m.n. binnen de oudergeleding zijn helaas ook dit jaar weer onvoldoende ingevuld.
De CMR heeft in 2018 tweemaal contact gehad met de RvT. Er is afgesproken, mede in het kader 
van de wettelijke verplichting om elkaar tweemaal per jaar te blijven treffen, waarbij een 
onderwerp behandeld zal worden waar beide gremia zich over willen laten informeren of met 
elkaar over in gesprek willen gaan. Februari 2018 spraken we over de strategie van de MSA voor 
de komende jaren, in september o.a. over de toekomst van medezeggenschap. Zomer 2018 is een 
vacature ontstaan voor een lid van de RvT, die contacten onderhoudt met de CMR. 
Belangrijke activiteiten in 2018:
• De commissiestructuur, waarbij enkele leden agendaonderwerpen voorbereiden, dan wel 

met medewerkers van het bedrijfsbureau bespreken, blijft gehandhaafd. M.n. op het gebied 
van financiën en personeelsbeleid.

• Scholingsbehoefte ligt vooral op het gebied van financiën; in september vindt een interne 
scholingsavond plaats onder leiding van de controller.

• Er wordt overlegd over een nieuw vast te stellen functiebouwwerk OOP.
• De evaluatie van de huidige werkwijze van de CMR gaat onverminderd voort; er wordt een 

werkgroep geformeerd met enkele CMR-leden en Alle van Steenis.
• Leden van de CMR nemen zitting in de sollicitatiecommissie voor nieuwe leden van de Raad 

van Toezicht.
De leerlinggeleding heeft met de bestuurder het Leerlingenstatuut geëvalueerd en opnieuw 
vastgesteld.

Onderwerpen:
De onderwerpen die op de agenda van de CMR-vergaderingen hebben gestaan zijn: de 
(meerjaren)begroting, de jaarrekening, de formatieplanning, de risicoanalyse, de 
vakantieregeling, MSA2jarenplan, enz. Deze onderwerpen staan in de jaarcyclus van de MSA.
Naast de vaste hoofdonderwerpen heeft de raad zich ook dit jaar veel bezig gehouden met 
thema’s op het gebied van personeelsbeleid. Het functiebouwwerk OOP blijft onderwerp van 
gesprek. De hoogte van het weerstandsvermogen wordt in de financiële commissie en de CMR 
geregeld ter sprake gebracht. De CMR monitort voortdurend naar beste kunnen of de MSA 
financieel gezond is/blijft.
De CMR is geïnformeerd over de wijze waarop de MSA invulling geeft aan de nieuwe wetgeving 
per mei 2018 op het gebied van de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). De CMR heeft kennis gemaakt met de Functionaris Gegevensbescherming (FG).
De CMR heeft aan de bestuurder te kennen gegeven aandacht voor duurzaamheid op de MSA-
agenda te willen zetten. In ieder geval is er een leercirkel gevormd, waar meerdere CMR-leden 
lid van uit maken. De CMR kijkt terug op een jaar waarin vele agendapunten de revue zijn 
gepasseerd, pittige discussies zijn gevoerd en de leden hebben aangeven de MSA op bepaalde 
thema’s in het nieuwe jaar wederom kritisch te zullen blijven volgen. 

Chaia Levie 
Voorzitter CMR
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1 • Balans per 31/12/2018

ACTIVA 31/12/2018 31/12/2017

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 997.789 1.183.389

1.2.2 Inventaris 2.897.971 2.481.852

 TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA 3.895.760 3.665.241

1.3 Langlopende vordering 165.304 0

 Totaal vaste activa 4.061.064 3.665.241

 Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 278.566 348.847

1.5.2 Ministerie van OCW (DUO) overlopend 0 174.785

1.5.5 Rekening Courant Gemeente Amsterdam 0 0

1.5.5 Overige vorderingen 239.444 229.605

1.5.6 Overlopende activa 448.930 489.016

 TOTAAL KORTLOPENDE VORDERINGEN 966.940 1.242.253

1.7 Liquide middelen 11.425.190 8.896.842

 Totaal vlottende activa 12.392.131 10.139.096

 TOTAAL ACTIVA 16.453.194 13.804.339



JAARVERSLAG  | 201872

PASSIVA 31/12/2018 31/12/2017

2.1 Eigen vermogen 5.788.862 4.590.691

2.4 Voorzieningen

2.4.1 Onderhoudsvoorziening 1.115.318 949.399

2.4.3 Overige voorzieningen 2.539.451 2.417.788

 Totaal voorzieningen 3.654.769 3.367.187

2.6 Kortlopende schulden

2.6.3 Crediteuren 1.351.956 1.242.430

2.6.4 Ministerie OCW (DUO) schuld 16.075 39.056

2.6.4 Ministerie OCW (DUO) overlopend 225.768 0

2.6.8 Gemeente Amsterdam 1.402.066 901.581

2.6.9 Samenwerkingsverband 51.000 0

2.6.6 Belastingen en premies 1.411.936 1.377.127

2.6.7 Pensioenen 381.242 366.095

2.6.8 Overige kortlopende schulden 592.186 492.455

2.6.9 Overlopende passiva 1.577.334 1.427.714

 TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 7.009.563 5.846.458

 TOTAAL PASSIVA 16.453.194 13.804.337
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2 • Exploitatierekening 2018

BATEN  Realisatie 2018 Begroting 2018  Realisatie 2017

3.1 Rijksbijdrage OCW 36.580.981 35.244.262 35.877.902

3.1 Samenwerkingsverband 1.299.607 1.033.926 1.157.943

3.2 Overige overheidsbijdragen 817.322 711.439 703.267

3.5 Overige baten 1.567.817 1.217.434 1.484.517

 SOM DER BATEN 40.265.727 38.207.061 39.223.629

LASTEN

4.1 Personele lasten 29.984.517 29.746.894 29.833.651

4.2 Afschrijvingen 831.155 836.771 760.552

4.3 Huisvestingslasten 3.255.526 2.738.567 3.265.539

4.4 Overige lasten 4.996.359 4.774.572 4.629.310

 SOM DER LASTEN 39.067.557 38.096.804 38.489.052

 Resultaat voor financiële baten en lasten 1.198.170 110.257 734.578

5 Financiële baten 0 0 7.113

5 Financiële lasten

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.198.170 110.257 741.691

6 Buitengewone lasten

 SALDO EXPLOITATIE 1.198.170 110.257 741.691
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3 • Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018 

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo exploitatie 1.198.170 741.691

Afschrijvingen 831.155 760.552

Mutaties werkkapitaal

 - voorraden

 - vorderingen 110.009 -271.803

 - effecten

 - kortlopende schulden 1.163.105 -296.711

Mutaties egalisatierekening

Mutaties voorzieningen 287.582 344.880

3.590.021 1.278.609

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen immateriële vaste activa

Investeringen materiële vaste activa 1.061.674 1.051.399

Desinvesteringen financiële vaste activa

-1.061.674 -1.051.399

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kredietinstellingen

Mutatie overige langlopende schulden

Mutatie liquide middelen 2.528.348 227.210

Beginstand liquide middelen 8.896.842 8.669.632

Mutatie liquide middelen 2.528.348 227.210

EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN 11.425.190 8.896.842
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4 • Toelichting op de balans

Algemeen
In de gehele jaarrekening 2018 kan het voorkomen dat totaaltellingen niet correct zijn. Dit is het 
gevolg van afrondingsverschillen die worden veroorzaakt door een administratie die met centen 
werkt, terwijl deze in de jaarrekening achterwege blijven.

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening over 2018 is opgesteld conform de OCW-Richtlijn Jaarverslaggeving met ingang 
van 2002, sectoren Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs, en Volwasseneneducatie. 

Gebouwen en terreinen
De gebouwen zijn opgenomen voor zover het economisch claimrecht bij de Stichting MSA ligt. 
Daarnaast zijn investeringen opgenomen die uit de eigen middelen bekostigd zijn. De gebouwen 
zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De 
afschrijvingspercentages variëren van 5% bij nieuwbouw tot 10% bij verbouw.
Gebouwen waarvan de Stichting MSA alleen over het juridisch eigendom beschikt, zijn niet 
geactiveerd.

Inventaris
Activa worden geactiveerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingen geschieden maandelijks. De afschrijvingspercentages zijn jaarlijks:
• Gebouwen 5%
• Verbouwingen 10%
• Bekabeling 10%
• Hardware 20,0%
• Overige inventaris 10,0%

De activeringsgrens voor zowel hardware als overige inventaris is gesteld op €1.000 per factuur. 
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen op balansdatum wordt gevormd door het eigen vermogen van het 
voorafgaande jaar vermeerderd met het resultaat van het boekjaar. 

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen, die op de 
balansdatum bestaan. Op de balans worden de voorzieningen opgenomen tegen:
• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 

redelijkerwijs in te schatten;
• Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake bepaalde te verwachten verplichtingen of 

verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
• Kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van deze 

kosten zijn oorsprong (mede) vindt in het boekjaar, of in een voorgaand boekjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal boekjaren.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruikgemaakt van de 
tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
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5 • Toelichting op de individuele posten van de balans

Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 1.2.2

"GEBOUWEN + 
VERBOUWINGEN"

"INVENTARIS +  
HARDWARE"

TOTAAL MVA

Aanschafwaarde 31/12/17 3.244.957 6.880.812 10.125.769

Afschrijvingen t/m  2017 2.061.567 4.398.960 6.460.527

Boekwaarde 31/12/2017 1.183.389 2.481.852 3.665.242

Investeringen 2018 56.238 1.005.436 1.061.674

Desinvesteringen 2018 0

Afschrijvingen desinvest. 2018 0

Afschrijvingen 2018 241.838 589.317 831.155

Boekwaarde 31/12/2018 997.789 2.897.971 3.895.760

1.2.1 Gebouwen en verbouwingen
De Stichting MSA is juridisch eigenaar van een groot aantal gebouwen. Het economische 
claimrecht van deze gebouwen ligt bij de gemeente Amsterdam, waardoor de MSA over deze 
activa geen economisch risico loopt. Het economisch claimrecht is geregeld in artikel 76u van de 
WVO en betekent dat het schoolbestuur, op het moment dat onderwijs in een schoolgebouw 
eindigt, het pand ‘om niet’ terugvalt aan de gemeente. Daarom zijn deze gebouwen niet in de 
balans opgenomen. Het wel geactiveerde bedrag betreft:
• Nieuwbouw die voor eigen rekening heeft plaatsgevonden. De investering in het nieuwe 

gebouw aan de Polderweg heeft de subsidie van de gemeente Amsterdam overtroffen. Het 
saldo is geactiveerd op de balans van de MSA. De afschrijvingstermijn is twintig jaar.

• Sinds 2009 is een verbouwing van het MLA geactiveerd. Het betreft aanpassingen in de aula 
en kantine. De afschrijvingstermijn is tien jaar.

• In 2010 is een verbouwing geactiveerd die is verricht aan het gebouw aan de Polderweg. Het 
betreft het gedeelte van de investering op grond van de regeling Praktijkgerichte 
Leeromgeving dat de MSA als eigen bijdrage zelfstandig moest investeren.

• In 2013 heeft de MSA twee verbouwingen voor eigen rekening uitgevoerd. Zowel op het MCO 
als op het IVKO zijn inpandig kantoor- en directieruimtes aangelegd.

• In 2014 liep de verbouwing van het MCO (zie vorig punt) nog door. Op het MLA hebben 
andere bouwkundige aanpassingen plaatsgevonden. 

• In 2016 heeft het MCO het pand aangepast als gevolg van de invoering van het Vernieuwd 
VMBO

• In 2016 zijn enkele door de gemeente bekostigde verbouwingen afgerekend. Het betrof grote 
projecten aan de Mauritskade (vernieuwbouw) en Van Ostadestraat (totale opknapbeurt na 
verwerven pand). De overschrijding van de gemeentelijke budgetten is geactiveerd en wordt 
in tien jaar afgeschreven.
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• In 2017 is een luchtbehandelingsinstallatie aangelegd op de Mauritskade. Op dezelfde locatie 
zijn ook maatregelen genomen ten behoeve van de brandveiligheid.

• Op het MCO is in 2017 het gebouw aangepast in het kader van de eisen die worden gesteld 
voor het Vernieuwd vmbo.

• De investering van 2018 (56k) betreft enkele kleine verbouwingen op het MLA.

1.2.2 Inventaris
Binnen de post inventaris worden drie soorten investeringen onderscheiden:
• Hardware (afschrijving in vijf jaar). Tot 2017 was de afschrijvingstermijn vier jaar. In 2016 is 

besloten om alle hardware pas na vijf jaar te vervangen;
• Bekabeling (afschrijving in tien jaar);
• Inventaris (afschrijving tien jaar).
Voor alle inventaris is per 2014 besloten om de activeringsgrens op een minimum  
van €1.000 per factuurbedrag te zetten.

De investeringen in 2018 in hardware zijn €255.037. Dit betreft voornamelijk vervanging van 
hardware die vijf jaar oud was.

De investering in 2018 in inventaris was €750.399 en bestaat uit: 

Luchtbehandelingsinstallatie MLA  307.077 

Overschrijding asbest project Gemeente MLA  123.408 

Smartboards MLA  74.100 

Overige inventaris  245.813 

TOTAAL  750.399

1.3 Langlopende vorderingen
De MSA heeft een vordering van €165.304 op het UWV voor uitbetaalde en nog uit te betalen 
transitievergoedingen. Voor zover ze nog uit te betalen zijn, is hetzelfde bedrag ook opgenomen 
als onderdeel van de voorziening langdurig zieken.

1.5 Kortlopende vorderingen

1.5.1 Debiteuren
Er is geen voorziening voor oninbaarheid.

2018 2017

Debiteuren ouderbijdragen 252.781 222.719

Overige 25.785 126.128

TOTAAL DEBITEUREN 278.566 348.847

De vordering op het UWV betreft transitievergoedingen voor medewerkers die ziek uit dienst 
gaan. De vordering bestaat uit twee delen. Een deel van het bedrag is voor ex-medewerkers die al 
uit dienst zijn (€45.975). Een ander deel bestaat uit transitievergoedingen die de MSA in de 
toekomst verwacht te gaan betalen (€119.329). Dit bedrag is geen bate; in de jaarrekening is 
hetzelfde bedrag gedoteerd aan de voorziening langdurig zieken.
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1.5.5 Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt opgebouwd:

2018 2017

Ouderbijdragen 14.462 18.296

Samenwerkingsverband 0 46.772

Verhuur 33.235 58.812

Rente 0 1.600

Detacheringen 73.807 0

Kruispost salaris / levensloop 23.893 1.784

Kruispost overig 1.050 -339

Voorschot materieel 21.950 37.483

Afrekeningen vaste lasten 56.311 60.798

Overige 14.736 4.398

TOTAAL KORTLOPENDE VORDERINGEN 239.444 229.604

De post ouderbijdragen bestaat uit nog te ontvangen iDeal bedragen die op balansdatum al wel 
door de ouders zijn betaald, maar die nog niet zijn bijgeschreven op de bankrekening van de 
MSA. Alle overige vorderingen op het gebied van ouderbijdragen zijn verantwoord onder de post 
debiteuren.
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1.5.6 Overlopende activa
De overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:

2018 2017

Vooruitbetaalde WGA ERD verzekeringspremie 0 108.000

Vooruitbetaalde contributies 4.434 4.393

Vooruitbetaalde scholing 11.855 0

Vooruitbetaalde softwarelicenties 226.940 195.590

Vooruitbetaalde leerlingenzorg 0 23.450

Vooruitbetaalde digitale leermiddelen 15.884 12.714

Vooruitbetaalde ICT werkzaamheden 24.486 21.030

Vooruitbetaalde reïntegratiekosten 3.328 3.328

Vooruitbetaalde kosten werving leerlingen 0 15.482

Vooruitbetaalde kosten werving personeel 4.659 4.548

Vooruitbetaalde werkweken 58.705 39.937

Vooruitbetaalde VAVO afdrachten 53.721 3.455

Vooruitbetaalde onderhoudscontracten 20.856 20.718

Vooruitbetaalde projectkosten 2.560 0

Overige overlopende posten 21.504 36.372

TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA 448.932 489.017

1.7 Liquide middelen

2018 2017

Deposito’s 6.837.558 8.031.058

Bank / giro 4.576.663 848.805

Kas 10.969 16.979

TOTAAL 11.425.190 8.896.842

De liquide middelen staan tot een bedrag van €62.375 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een 
Bankgarantie Dekkingsrekening. De bankgarantie is afgegeven aan het ROC van Amsterdam 
inzake de huur van een schoolpand. De MSA heeft het pand inmiddels verlaten.
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Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo 
1/1/2018

Bestemming 
exploitatiesaldo  
2018

Overige 
mutaties 
2018

Saldo 
31/12/2018

2.1.2 Algemene reserve 4.510.692 1.198.170 0 5.708.862

2.1.3 Bestemmingsreserve 80.000 0 0 80.000

TOTAAL EIGEN VERMOGEN 4.590.692 1.198.170 0 5.788.862

De MSA heeft naast subsidies van Rijk en gemeente ook een zogenaamde derde geldstroom, die 
bestaat uit onder andere verhuuractiviteiten. Desondanks wordt er geen splitsing gemaakt 
tussen privaat en publiek vermogen. 

In 2014 heeft de MSA het vermogen (€90.000) ontvangen van de Stichting Leermiddelenfonds 
Amstellyceum. Deze stichting was gelieerd aan een voormalige school van de MSA, het 
Amstellyceum. Er is afgesproken dat €80.000 van het vermogen wordt besteed aan faciliteiten 
voor leerlingen bij / rondom de nieuwbouw van Metis. Dit bedrag is in een bestemmingsreserve 
geplaatst tot het zover is.

2.4 Voorzieningen

Stand 1/1/2018 Dotaties 2018 Besteding 2018 Vrijval 2018 Stand 31/12/2018

Onderhoud 949.399 900.000 734.081 0 1.115.318

Spaarverlof 380.905 88.695 0 65.415 404.185

Jubilea 260.582 208 0 0 260.790

Langdurig zieken 214.907 454.629 0 214.937 454.599

PB 50 uur 1.244.671 -8.600 0 0 1.236.071

PB 120 uur 74.371 0 0 5.611 68.760

WW en WOVO uitkeringen 242.351 925 0 128.231 115.045

TOTAAL 3.367.186 1.435.857 734.081 414.194 3.654.768

Voorziening groot onderhoud
De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud voor zover de 
gemeente Amsterdam deze kosten niet vergoedt. Deze egalisatie speelt een rol in zowel de tijd 
(verspreiding over de jaren) als de plaats (risicoafdekking afzonderlijke scholen). De kosten van 
het onderhoud die door de gemeente Amsterdam worden vergoed, lopen niet via de voorziening, 
maar via de rekening courant met de gemeente.
In 2018 is geen nieuw groot onderhoudsplan opgesteld (wel in 2017). De dotatie is (dus) gelijk 
aan die van 2017.
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Overige voorzieningen
• Spaarverlof: Deze voorziening betreft het door overwerk van personeelsleden gespaarde 

bedrag tot en met 2018. Uit deze voorziening worden de loonkosten van de vervangers 
betaald.

• Jubilea. De voorziening ambtsjubilea is gevormd ter dekking van de kosten van de 
jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden betaald. De voorziening 
ambtsjubilea wordt geschat conform het onderzoek van de VOS/ABB uit 2007.

• Langdurig zieken. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door de loonkosten van 
langdurig zieken te berekenen vanaf 1 januari 2018 tot het moment dat zij ziek uit dienst 
gaan. Ook de transitievergoeding wordt hierin meegenomen. Deze transitievergoeding kan 
worden teruggevorderd bij het UWV en is onder debiteuren opgenomen. Voor langdurig 
zieken die naar verwachting zullen herstellen is geen voorziening gevormd. De afweging ziek 
uit dienst – herstel is door de casemanager van de MSA gemaakt in samenspraak met de 
directie. De voorziening van 2017 was voor drie personen. Deze zijn in 2018 inderdaad ziek 
uit dienst gegaan. Het hele bedrag is dus vrijgevallen. Eind 2018 is een nieuwe voorziening 
gevormd voor zes personen.

• Voorziening persoonlijk budget 50 uur: Elke FTE heeft sinds 1 augustus 2014 recht op 50 uur 
extra verlof. Het in de voorziening verantwoorde bedrag betreft het gespaarde deel. 

• Voorziening persoonlijk budget 120 uur: Medewerkers boven 56 mogen bovenop de 50 uur 
ook nog 120 uur extra opnemen, die voor 50% door de werkgever wordt betaald. Als zij dit 
niet doen, kunnen zij later besluiten om dit met terugwerkende kracht alsnog te doen, 
weliswaar met een maximum aantal uren per jaar. Hiervoor is in 2016 voor het eerst een 
voorziening gevormd. Hierbij speelt de kans dat medewerkers dit gaan doen een rol.

• Toekomstige WW- en WOVO-uitkeringen. De hoogte van de voorziening is afhankelijk van 
de uitkeringen in december 2017 en van een gehanteerde werkhervattingskans.
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2.6 Kortlopende schulden 

1.5.5 Gemeente Amsterdam
De rekening courant met de gemeente Amsterdam is als volgt opgebouwd:

2018 2017

Lerarenbeurs 17-18  -8.933  -3.988 

Internationalisering 17-18+18-19  -7.233  -19.633 

Ouderbetrokkenheid 17-18  -825 

Doorlopende verplichtingen 2017  11.825 

Lerarenbeurs 16-17  3.331 

Scholenbeurs 16-17  3.750  -23.594 

Leraren en scholenbeurs 15-16  3.124 

Nieuwe Opleidingsschool (NOA) 15-16  -45.522 

Tijdelijke kantine MK 58 (HVP 16-246)  18.571 

Ingebruikname 2e Oosterparkstraat (HVP 17-223)  41.282 

Onderhoud Brand en Borg (HVP 2016)  39.970 

18-598 Geschikt maken voor VO 2e Oosterparkstr  10.253  145.663 

Onderhoud Brand en Borg (HVP 2017)  -86.049 

Nieuwbouw Mauritskade (HVP 15-099)  415.497  -1.117.860 

Eerste inrichting Mauritskade (HVP 13-110)  216.940  124.330 

Nieuwbouw C&A gebouw P. de Hoochstraat  -89.787  32.618 

Asbest Pieter de Hoochstraat (HVP 16-239)  -56.967 

Inrichting fietsenkelder Mauritskade (HVP 17-221)  -48.434 

Inrichting gymzalen MCO  -81.288  4.205 

Gymzalen MCO  -1.391.522  76.366 

19-1083 BMI MLA  4.435 

19-805 Geschiktmaken KIEMM  52.844 

19-892 Funderingsonderzoek MLA  17.749 

19-896 BMI MCO  20.559 

19-898 Helling fietsen IVKO  3.213 

Academische werkplaats  -138.932 

Ouderbetrokkenheid 18-19 MCO  -5.833 

Ouderbetrokkenheid 18-19 MML  -2.888 

Reiskosten aanvullend  -12.562 

Doorlopende VPL 2018  -42.587 

Techlab  -86.394 

Lerarenbeurs 18-19  -61.397 

Lijn 3  -134.786 

KIEMM  -83.170 

SALDO  -1.402.071  -901.586
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Doorlopende verplichtingen 2018 (-/-42.587) 
De doorlopende verplichtingen betreffen vergoedingen voor huur van gebouwen en gymlocaties 
en ook de vergoeding van de onroerende zaak belasting. Bij de vaststelling door de gemeente 
wordt elke individuele post van de subsidie apart afgerekend. Omdat de realisatie van kosten 
altijd afwijkt van de aanvraag (en toekenning) heeft dit geleid tot terugvorderingen. 
Overschotten voor elke post moeten namelijk terugbetaald worden aan de gemeente, terwijl 
overschrijdingen voor rekening van de MSA zijn.
Het gepresenteerde bedrag is gebaseerd op de conceptafrekening die aan de accountant wordt 
voorgelegd.

Bouw en inrichting Mauritskade
In zekere zin zijn deze projecten afgerond. Voor wat betreft de bouw bestaat er geruime tijd na 
de oplevering van het pand echter onenigheid over restpunten en financiële afhandeling. Om die 
reden is de subsidie van de gemeente nog niet afgerekend. De subsidie voor de inrichting is wel 
afgerekend met de gemeente, maar blijft nog staan omdat de definitieve afhandeling afhankelijk 
is van het bouwgedeelte.

Huisvestingsvoorzieningen 
In bovenstaand overzicht zijn de posten die met een nummer beginnen 
huisvestingsvoorzieningen. De nummers corresponderen met de subsidienummers van OJZ. 
Alle bedragen tot en met HVP (HuisVestingsPlan) 2019 zijn toegekend. De eerste twee cijfers 
van het nummer betreffen het jaar van toekenning. Aan de nummers is te zien dat ze van recente 
datum zijn, en nog niet afgerond.

Kiemm
De MSA heeft een subsidie voor vier schooljaren (2018-2019 t/m 2021-2022) ontvangen om het 
Kiemm-concept te ontwikkelen. Dit bedrag wordt in termijnen ontvangen en in het ritme van de 
kosten in de baten gebracht.

Academische Werkplaats en Lijn 3
De gemeente Amsterdam steekt veel geld in het aantrekkelijker maken van het vak van docent. 
Dit gebeurt via zes “lijnen”. Voor twee van deze lijnen is de MSA penvoerder. Het betreft 
meerjarige projecten waarbij het grootste deel van het geld uiteindelijk naar 
onderwijsinstellingen buiten de MSA zal gaan (po/vo/hbo/wo).
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2.6.8 Overige schulden
De overige schulden zijn als volgt opgebouwd:

2018 2017

Ouderbijdragen 584.639 455.871

Vooruitontvangen subsidie Samenwerkingsverband 0 2.291

Vooruitontvangen verhuurbaten 7.086 9.182

Vooruitontvangen subsidie Nuffic 0 6.049

BTW 462 19.012

Overig 0 50

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN 592.187 492.455

Vooruitontvangen ouderbijdragen
De ouderbijdragen worden in de baten geboekt volgens het 5/12 – 7/12 principe (matching). 
Omdat de inning niet in dat ritme gebeurt, ontstaat op balansdatum een schuld of vordering.

1.5.2 OCW

2018 2017

Rekening Courant OCW 225.769 -174.785

Specificatie:

1 Beurs studieverlof 18-19 55.654,-

2 LOF introductie Modelleren van Buuren 12.058,-

3 Nieuwkomers Maatwerk 2018 55.658,-

4 Opleidingsschool 18-19 23.333,-

5 Verrekening uitkeringen individueel 2018 26.590,-

6 Voortijdig schoolverlaten 2019 Vast 22.370,-

7 Zij-instroom 2017 (Mijer) 8.467,-

8 Zij-instroom 2018 Lagemat/Groenendijk 21,639,-

TOTAAL 225.769,-

Ad 3 Nieuwkomers 2018
Uitgangspunt is dat een aantal leerlingen door de accountant wordt ‘geschrapt’ omdat 
documenten, om de nationaliteit of datum-in-Nederland te onderbouwen, ontbreken. 
Benadrukt wordt dat dit een zeer complexe zaak is. Het is in veel gevallen gewoonweg niet te 
bewijzen wanneer leerlingen in Nederland zijn gearriveerd (denk aan illegalen en instroom uit 
landen van het voormalige Oostblok).
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Ad 5 De laatste maanden van de verrekening uitkeringen die betrekking hebben op 2018 
hebben pas in 2019 plaatsgevonden.

De overige bedragen worden veroorzaakt doordat betalingsritme van OCW niet gelijk loopt met 
het ritme van de baten.

2.6.9 Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt opgebouwd:

2018 2017

Vakantietoeslag 984.386 987.888

Bindingstoelage 83.480 84.184

Accountant 21.000 18.000

Digitale leermiddelen 10.138 0

Contributies 24.876 11.914

OZB Mauritskade 8.000 0

Internetverbindingen 0 38.750

Kopieerkosten 14.672 5.103

Boeken 93.754 93.754

Schoonmaak 7.686 0

Electra/gas/water 82.804 58.700

Inhuur personeel 6.468 7.442

Advieskosten 0 4.422

Huur gymzaal 64.301 55.979

Subsidieoverdracht 142.355 34.096

Overige overlopende posten 33.415 27.482

TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA 1.577.335 1.427.714
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5 • Niet uit de balans blijkende rechten,  
      verplichtingen en regelingen

Huur gymlocaties
De MSA huurt verscheidene gymlocaties en heeft daartoe contracten afgesloten.

Printen/kopiëren
De MSA heeft per 1 augustus 2014 een vijfjarig contract afgesloten voor alle printers/
kopieermachines. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, hangt in grote mate af van het aantal 
kopieën, maar zal ongeveer €100.000 per jaar bedragen. 

BAPO
De MSA heeft geen voorziening voor toekomstige BAPO. In het bestuursverslag is te zien welke 
voorziening de MSA eigenlijk zou moeten opnemen.

Vordering op OCW inzake overgang lumpsum
Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 
wordt een vordering op OCW opgenomen ter hoogte van de op balansdatum bestaande schuld 
aan het personeel inzake de tot en met december opgebouwde vakantiegeld-aanspraken én de 
op balansdatum verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand 
december met een voorgeschreven maximum van 7,5% over de personele lumpsum.

BEREKENING:

De personele lumpsum bedraagt 25.810.535

De lumpsumvergoeding zou op basis van 7,5% dan maximaal zijn 1.935.790

De schuld per balansdatum is

1) Vakantiegeld juni t/m december 2018 984.386

2) Loonheffingen december 2018 1.411.936

3) Pensioenpremies december 2018 381.242

TOTAAL 2.777.564

Conflict boekenleverancier
De MSA heeft als onderdeel van een “collectief” een contract met boekenleverancier Van Dijk 
afgesloten. Over (de interpretatie van) dit contract bestaat onenigheid tussen de MSA (of 
eigenlijk het collectief ) en Van Dijk. In de kosten is een lager bedrag opgenomen dan het door 
Van Dijk gefactureerde bedrag. Voor 2016-2017 is het verschil €246.000. Voor 2017-2018 is het 
verschil €200.000. Voor het schooljaar 2018-2019 heeft Van Dijk tot op heden een veel lager 
bedrag gefactureerd dan in de twee schooljaren daarvoor. Het bedrag komt min of meer overeen 
met de uiteindelijk door de MSA te verwachten kosten. Onduidelijk is op dit moment of Van Dijk 
nog meer kosten voor het schooljaar 2018-2019 in rekening zal brengen. 

In totaal is het verschil tussen gefactureerde bedragen van 2016-2017 + 2017-2018 op dit 
moment €446.000. De MSA heeft in deze jaarrekening deze kosten niet opgenomen omdat het 
naar de stellige indruk van de MSA zeer onwaarschijnlijk is dat deze kosten realiteit worden.

Nieuwbouw Mauritskade
De nieuwbouw Mauritskade is opgeleverd. Er is onenigheid met de aannemer over de financiële 
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afwikkeling van meerwerk. De MSA is van mening dat de aannemer juridisch geen grond heeft 
voor grote meerwerkclaims. Als dit onverhoopt toch mis gaat kan dat een schadepost betekenen 
van €400.000. In dat geval wordt dat bedrag geactiveerd en door MML afgeschreven in tien jaar.
De MSA heeft in deze jaarrekening deze kosten niet opgenomen omdat het naar de stellige 
indruk van de MSA zeer onwaarschijnlijk is dat deze kosten realiteit worden.

6 • Overzicht verbonden partijen

VERDBODEN PARTIJ, MINDERHEIDSDEELNEMING

Statutaire naam Juridische 
Vorm

Statutaire 
zetel

Code activiteiten
(één of meer)

Deelname
perscentage

Samenwerkingsverband VO
Amsterdam - Diemen

Vereniging Amsterdam 4 NVT

7 • Toelichting op de exploitatierekening over 2018

BATEN

3.1 + 3.2 • RIJKSBIJDRAGE 2018 2017

3.1.1 Personele lumpsum OCW 25.810.535 25.252.471

3.1.1 Materiële lumpsum OCW 3.352.935 3.393.232

3.1.2 Samenwerkingsverband 1.299.607 1.157.943

3.1.2 Bestemmingbedragen OCW 7.554.790 7.433.169

3.1.2 Overdracht andere besturen -137.278 -200.969

TOTAAL OCW 37.880.589 37.035.846

3.2.1  •  GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2018 2017

Co-docent VMBO 0 3.083

Internationalisering 12.400 5.167

Ouderbetrokkenheid 12.004 0

Kiemm 169.486 0

Lerarenbeurs 76.975 118.547

Scholenbeurs 27.344 47.656

Vergoeding huur / erfpacht 255.653 351.328

Vergoeding OZB 167.205 173.361

Lijn 3 59.964 0

Academische Werkplaats 27.318 0

Overig 8.973 4.125

TOTAAL 817.322 703.267
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3.5 • OVERIGE BATEN 2018 2017

3.5.2 Ouderbijdragen 990.803 973.464

3.5.4 Verhuur ruimten 99.202 101.137

3.5.5 Detachering 51.701 107.206

3.5.8 Instituut taalonderzoek 0 3.560

3.5.8 NRO 4.480 5.376

3.5.8 Oeganda 8.704 6.549

3.5.8 ROC/ Terug met dat Tekort 0 13.440

3.5.8 Roboticateam 0 8.300

3.5.8 Kohnstamm instituut 0 33.575

3.5.8 Cultuurprofielschool Techniek 0 2.000

3.5.8 ICT in de Wolken 0 1.840

3.5.8 ROC Vakmanschap 0 61.612

3.5.8 Slechtziende leerlingen 0 6.208

3.5.8 LUCA/testen leerlingen 4.800 3.400

3.5.8 NWO/leraar in onderzoek 0 8.478

3.5.8 Schoolinfo/leerlab Person@lize 122.609 56.400

3.5.8             UU leesstrategie 0 11.176

3.5.8             UVA De feiten voorbij 0 14.640

3.5.8 SZW/restitutie boete 0 10.431

3.5.8 Nuffic 6.138 13.617

3.5.8 Autoreclame 4.840 0

3.5.8 BMI afrekening 46.079 0

3.5.8 Goethe instituut 1.795 0

3.5.8 Studiereis Japan 14.302 0

3.5.8 Kennisbenutting 9.075 0

3.5.8 Lerarenbeurs 2.060 0

3.5.8 UWV transitievergoedingen 165.304 0

3.5.8 World Robot project 5.721 0

3.5.8 Zomerschool 12.750 0

3.5.8 Overige 17.455 42.108

 TOTAAL OVERIGE BATEN 1.567.818 1.484.517
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LASTEN

4.1 • PERSONELE LASTEN 2018 2017

4.1.1 Lonen en salarissen 22.977.682 22.837.669

4.1.2 Sociale lasten 2.978.555 2.896.166

4.1.2 Pensioenpremies 3.366.739 3.279.552

 Totaal Loonkosten 29.322.976 29.013.387

4.1.4 AF:Opbrengst UWV ziektekosten -157.751 -206.029

 NETTO LOONKOSTEN 29.165.225 28.807.358

4.1.3.2 Inhuur personeel 350.531 424.942

4.1.3.3 Mobiliteit 80.833 5.094

4.1.3.3 Dotatie voorziening spaarverlof 88.695 90.165

4.1.3.3 Vrijval voorziening spaarverlof -65.415 -164.780

4.1.3.3 Dotatie voorziening personeel 447.162 458.597

4.1.3.3 Vrijval voorziening personeel -348.779 -88.740

4.1.3.3 Werkkostenregeling 108.052 91.600

4.1.3.3 Re-integratie / Arbo 45.076 97.252

4.1.3.3 Personeelsvoorziening 76.517 75.240

4.1.3.3 Reiskosten 16.286 8.233

4.1.3.3 Werving personeel 20.334 28.690

4.1 TOTAAL PERSONELE LASTEN 29.984.517 29.424.075
 

Netto loonkosten
De totale loonkosten zijn in 2018 hoger dan in 2017. De toename is €357.867 ofwel 1,2%.
In bijlage C4 zijn de FTE-aantallen van de MSA te zien. Uit dit overzicht blijkt dat het aantal 
FTE van de MSA in 2018 is afgenomen van 400 naar 393 (-/-1,8%).
Minder FTE, meer loonkosten dus. Dit wordt veroorzaakt door hogere pensioenpremies, hogere 
lonen in de cao 2018-2019 en periodieken.

4.2 • AFSCHRIJVINGEN 2018 2017

4.2.2 Afschrijving gebouwen 241.838 225.563

4.2.3 Afschrijving inventaris / hardware 589.317 534.989

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 831.155 760.552
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Afschrijving gebouwen
In 2018 (en ook in de loop van 2017) zijn er verbouwingsinvesteringen gedaan. De 
afschrijvingslasten lopen hierdoor op, ook omdat de afschrijvingslasten uit het verdere verleden 
gelijk zijn gebleven.

Afschrijving inventaris / hardware
De afschrijving inventaris / hardware is gestegen. De investeringen waren in 2018 ook hoger dan 
in 2017, en ook hoger dan de afschrijvingslasten.

4.3 • HUISVESTINGSLASTEN 2018 2017

4.3.1 Huur 396.927 465.851

4.3.2 Dotatie voorziening groot onderhoud 900.000 900.000

4.3.3 Klein onderhoud / exploitatie 315.450 329.799

4.3.4 Energie en water 498.287 479.152

4.3.5 Schoonmaakkosten 837.441 772.101

4.3.6 Belastingen (OZB) 232.843 252.132

4.3.7 Beveiliging 74.580 66.503

 TOTAAL 3.255.526 3.265.538

4.3.1 Huurlasten
De huurlasten waren in 2018 lager dan in 2017 omdat de huur van het pand op Polderweg 1 in de 
loop van 2018 is beëindigd. Financieel schiet de MSA hier niets mee op, want deze huur werd 
vergoed door de gemeente (zie bij baten gemeente: deze zijn ook gedaald). 

4.3.2 Dotatie voorziening groot onderhoud.
Zie de toelichting bij de balanspost Voorziening groot onderhoud.

4.3.3 Klein onderhoud / exploitatie
Deze kosten zijn ongeveer gelijk gebleven.

4.3.4 Energie en water
De kosten voor energie en water zijn ongeveer gelijk gebleven. Gezien de uitbreiding van het 
aantal vierkante meters door de nieuwbouw aan de Mauritskade stemt dat tot tevredenheid. Er 
is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het energiezuiniger maken / afstellen van de 
installaties.

4.3.5 Schoonmaakkosten
Deze post is hoger. Dit heeft te maken met inflatie en ook met de oplevering van de nieuwbouw 
op de Mauritskade waardoor er meer vierkante meters zijn.

4.3.7 Beveiliging
Deze kosten zijn ongeveer gelijk gebleven.
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4.4 • OVERIGE MATERIËLE LASTEN 2018 2017

4.4.1 Administratiekosten 675.913 611.368

4.4.2 Inventaris 188.401 82.501

4.4.2 Onderwijsactiviteiten 1.401.909 1.411.298

4.4.2 Extra onderwijsactiviteiten 1.220.095 1.160.652

4.4.2 Onderwijs ondersteunende materialen 10.600 9.610

4.4.2 Kopieerkosten 167.976 170.047

4.4.4 Algemene kosten 1.124.383 975.943

4.4.4 Dotatie voorziening materieel 0 0

4.4.4 Vrijval voorziening materieel 0 0

4.4.4 Leefklimaat 207.082 207.891

 TOTAAL 4.996.359 4.629.310

4.4  Overige materiële lasten
De overige materiële lasten zijn in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. De stijging is 367k wat 
overeenkomt met 7,9%. 
Onderstaand worden de relevante verschillen met 2017 besproken.
 
4.4.1  Administratiekosten
De administratiekosten zijn met 65k gestegen. Dat is een stijging van 11%.
De kosten van drukwerk en software zijn met name gestegen.

4.4.2 Inventaris
De kosten van inventaris zijn gestegen met 106k (128%). 
Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat extern ingehuurde ICT-werkzaamheden in 2017 
bij de personele lasten werden verantwoord en in 2018 onder de post Inventaris.

4.4.2 Onderwijsactiviteiten
De kosten van onderwijs zijn gedaald met 9k, ofwel 1%.
De kosten van boeken zijn wat lager, die van digitale leermiddelen en vaksecties wat hoger. 

4.4.2 Extra Onderwijsactiviteiten
De kosten van Extra Onderwijsactiviteiten zijn gestegen met 59k (5%). 
De stijging van de post werkweken was 106k. Er is een daling te zien bij de post 
Leerlingbegeleiding en bij de post Zomerschool.

4.4.2 Kopieerkosten
De kopieerkosten zijn ongeveer gelijk gebleven (-/-2k ofwel -/-1%).

 4.4.4 Algemene kosten
De algemene kosten zijn toegenomen met 148k (15%).
De grootste stijging (98k) zit bij de post Werving Leerlingen. Het MLA heeft hier veel kosten 
gemaakt voor het ontwerpen van een nieuwe huisstijl en website.
Ook de advieskosten en de kosten voor contributies aan organisaties zijn gestegen.
4.4.4 Leefklimaat
De kosten van Leefklimaat zijn exact gelijk gebleven (207k).
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5  • FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Er zijn geen financiële baten en lasten.

 
8 • Voorstel resultaatbestemming
Aan het bestuur is voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen.

9 • Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen zaken voorgedaan die hier tot een opmerking nopen.

10 • FTE, medewerkers
Een overzicht van het aantal medewerkers / FTE van de MSA:

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Aantal medewerkers 513 521 523 506 491 476

Aantal FTE 393 400 405 394 378 364

Gemiddelde aanstellingsomvang 0,77 0,77 0,78 0,78 0,77 0,76

11 • Honoraria accountants
Een overzicht van de accountantslasten:

2018 2017 2016 2015 2014

Honorarium onderzoek jaarrekening 30.983 35.157 23.154 22.794 19.844

Honorarium andere controle opdrachten 9.680 6.006 8.531 4.175 2.420

Honorarium fiscale adviezen 0 0 0 0 0

Honorarium ander niet-controlediensten 0 4.235 0 0 0

TOTAAL ACCOUNTANTSLASTEN 40.663 45.398 31.685 26.969 22.264
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12 • WNT: Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2018 Stichting Montessori Scholengemeenschap 
Amsterdam (hierna: MSA)
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden.  
De WNT is van toepassing op MSA. Het voor MSA toepasselijke bezoldigingsmaximum  
is in 2018 € 146.000 (Onderwijs, Klasse D, 9-12 complexiteitspunten).
Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die  
als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 3

TOTAAL AANTAL COMPLEXITEITSPUNTEN 12

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling 

BEDRAGEN X € 1 A. VAN STEENIS

• FUNCTIEGEGEVENS BESTUURDER

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

• BEZOLDIGING

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 112.180

Beloningen betaalbaar op termijn € 17.924

Subtotaal € 130.104

Individueel bezoldigingsmaximum € 146.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

TOTAAL BEZOLDIGING € 130.104

Motivering indien overschrijding: zie 1)

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/8 - 31/12

Deeltijdfactor 2017 (fte) 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 42.459

Beloningen betaalbaar op termijn € 6.785

TOTAAL BEZOLDIGING 2017 € 49.244
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 A. Grimme L. Bobbe A. Dönszelmann F.M. Nasrullah

• FUNCTIE VOORZITTER VICE-VOORZITTER LID LID

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 1/8

• BEZOLDIGING

Bezoldiging € 0 € 12.000 € 4.000 € 3.000

Individueel WNT-maximum € 21.900 € 14.600 € 14.600 € 8.517

-/- onverschuldigd betaald bedrag

• GEGEVENS 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/6 - 31/12 1/7 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn

TOTAAL BEZOLDIGING 2017 € 0 € 0 € 0 € 0

Bedragen x € 1 J. Walma van der Molen M. Meeter

• FUNCTIE LID LID

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

• BEZOLDIGING

Bezoldiging € 3.500 € 3.000

Individueel WNT-maximum € 14.600 € 14.600

-/- onverschuldigd betaald bedrag

• GEGEVENS 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/6 - 31/12 1/6 - 31/12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn

TOTAAL BEZOLDIGING 2017 € 0 € 0
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13 • MODEL G | 2018
G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule     
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Omschrijving Toewijzing Bedrag  
van de toe-

wijzing

Ontvangen in 
verslagjaar

De prestatie is ultimo  
verslagjaar conform de  

subsidiebeschikking
Geheel uitgevoerd 

en afgerond
Nog niet geheel  

afgerond

KENMERK DATUM € € (aankruisen wat van toepassing is)

Zomer/lenteschool LENZO18125 14-mei-18  18.000  18.000 X

Zomer/lenteschool LENZO18060 14-mei-18  40.500  40.500 X

Zomer/lenteschool LENZO18245 14-mei-18  20.250  20.250 X

LOF Introductie Modelleren LOF17-0379 4-jul.-18  15.231  15.231 X

LOF Filmacademie LOF16-0144 30-mrt.-17  37.716 X

Beurs studieverlof 18-19 929604-1 20-sep.-18  87.177  87.177 X

Beurs studieverlof 18-19 933877-1 20-nov.-18  8.229  8.229 X

Beurs studieverlof 17-18 853189-1 20-sep.-17  50.318 X

Techniek vmbo 923692-01 19-dec.-18  83.301  83.301 X

Zij-instroom 845657-1 20-jun.-17  20.000 X

Zij-instroom 935876-1 20-nov.-18  40.000  40.000 X

Zij-instroom 809696-1 21-feb.-17  20.000 X

Zij-instroom 773960-1 22-aug.-16  20.000 X

TOTAAL  460.722  312.688 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule     
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies) 

G2.A. AFLOPEND PER ULTIMO VERSLAGJAAR

Omschrijving Toewijzing Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

Totale kosten Te verrekenen 
ultimo verslagjaar

KENMERK DATUM € € € €

Zij-instroom 547126-1 22-jul.-13  20.000  20.000  16.198  3.802 

TOTAAL  20.000  20.000  16.198  3.802

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag  
van de 

toewijzing

Saldo
01-01-18

Ontvangen 
in

verslagjaar

Lasten in 
verslag-

jaar

Totale 
kosten

31-12-18

Saldo nog  
te besteden

ultimo  
verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Zij-instroom 547126-1 22-jul.-13  -    -    -   

TOTAAL  -    -    -    -    -    -  
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14 • Namen en adressen (situatie eind 2018)

Raad van toezicht
Arne Grimme (voorzitter)
Leon Bobbe (vicevoorzitter)
Adriaan Dönszelmann
Juliette Walma van der Molen
Martijn Meeter

Bestuur / bedrijfsbureau
Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam
Alle van Steenis (bestuurder)
Berry Bock (directeur bedrijfsbureau)

SCHOLEN
Montessori Lyceum Amsterdam
Afdeling havo/vwo
Pieter de Hoochstraat 59,  
1071 ED Amsterdam
Afdeling mavo
Van Ostadestraat 103,  
1072 ST Amsterdam
Directie: Wrister Grommers (rector)
Maarten Delvaux (conrector)

Montessori College Oost
Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam
Directie: Sander Jacobs (directeur)
Marianne Bosselaar (adjunct-directeur)

IVKO
Rustenburgerstraat 15,  
1074 EP Amsterdam
Directie: Kim Wannet (directeur)

Metis Montessori Lyceum
Afdeling havo/vwo
Mauritskade 58
1093 KL Amsterdam
Afdeling mavo
Tweede Oosterparkstraat 33
1091 HV Amsterdam
Directie: Huseyin Asma (directeur)
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CENTRALE 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Dagelijks bestuur: Chaia Levie (voorzitter) 
en Brecht Teerling (secretaris)

LEDEN:
MLA
OP: Simon van der Sleen, Volkert Stolk, 
Brecht Teerling
OOP: Chaia Levie
Ouders: Diana van Emde Boas, Berty te 
Kronnie
Leerling: Isa Snoep

MCO
OP: Cyriel Clement, Karen van der Eng, 
Frank Koekkoek

MML
OP: Shula Brouwer, Jos Hummelen; Halit 
Solmaz 
Leerlingen: Adnan Husain Cornelissen, 
Batuhan Snel

IVKO
OP: David Dotulung; Koen Schaap
Leerling: Samuel Both

BB
OOP: Sigrid Leemans

MONTESSORI 
SCHOLENGEMEENSCHAP 
AMSTERDAM
Bezoekadres: 
Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam
Postadres
Postbus 92048, 1090 AA Amsterdam

020 – 5979888 • www.msa.nl
Bestuursnummer 26157

Contactpersoon jaarrekening 
Paul Schipper
Telefoonnummer 020-597.98.06
E-mail p.schipper@msa.nl
Brinnummer 16PS
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15 • Controleverklaring
Dit is een separaat document.




