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‘ Stichting Proloog heeft  
   over  2015 een positief 
 resultaat behaald’

Alle scholen van Proloog 
       zijn ‘groen’

‘ Proloog is marktleider  
           in het primair  
onderwijs in  
     de gemeente Leeuwarden’

Ieder kind is welkom op de scholen van Proloog, ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging. 

Onze enthousiaste leerkrachten zetten iedere dag hun beste beentje voor om de kinderen 

een veilige leeromgeving te geven. Alleen dan kunnen de kinderen met plezier goed onder-

wijs krijgen zodat ze worden wie ze zijn.

School en leerkrachten spelen een grote rol in de ontwikkeling van de kinderen. Voor hun 

toekomst is personeel van kwaliteit van groot belang; goed onderwijs  

drijft immers op goed personeel. Proloog voorziet daarin door haar  

medewerkers te stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen; word wie je bent.

Om én kinderen én personeel een fijne leer- en werkomgeving te bieden, is een stabiele 

en betrouwbare organisatie van grote betekenis. Tevreden stellen we vast dat Proloog na 

een aantal roerige jaren in rustiger vaarwater is beland. We zijn weer ‘in-control’ en zitten vol 

plannen, die we de komende jaren gaan uitvoeren: word wie je bent.

Graag vertellen wij u aan de hand van enige overzichten en cijfers van 2015 wat deze plannen 

zijn: grote uitdagingen die alleen waargemaakt kunnen worden door het samen te doen.

 

Samen presteren inspireert, elkaar kennen stimuleert. In een sterk veranderende samenleving is 

het van belang elkaar te ontmoeten en de juiste verbindingen te zoeken. Proloog gaat daarom 

graag met anderen in gesprek, op zoek naar inspiratie voor nieuwe plannen. Wat leeft er vandaag 

bij ouders, leerkrachten en andere partners om ook morgen klaar te zijn voor de toekomst? 

Juni 2016

Albert Helder, 

College van Bestuur Stichting Proloog

Word wie je bent 

‘ De solvabiliteit van     
     Proloog is toegenomen’

“ Goed onderwijs drijft  
op goed personeel”
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Met ruim 3700 leerlingen op 23 scholen had Proloog in 2015 een fors marktaandeel in het 
primair basisonderwijs in Leeuwarden en omstreken. Sinds oktober 2015 zitten alle scholen 
van Proloog weer in het basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs op onze  
scholen volgens de onderwijsinspectie goed is. 

Proloog heeft de afgelopen jaren dan ook keihard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. 
De meetbare toets resultaten over kennis alleen zijn niet meer genoeg in onze complexe 
maatschappij. Onderwijskwaliteit betekent ook het  
vormen van kinderen tot zelfstandige jonge burgers. 

De wijk-en dorpenteams zorgen steeds vaker voor de 
verbinding tussen school en bijvoorbeeld jeugdhulp om waar nodig extra hulp te bieden. 

Om de onderwijskwaliteit te handhaven en te verbeteren, motiveert Proloog haar  
medewerkers actief te werken aan eigen ontwikkeling. 

De overgang naar passend onderwijs 
Als een kind bijzondere aandacht nodig heeft, bekijkt de eigen school of het deze extra 
zorg zelf kan bieden. Zo niet, dan zoekt de school een goede onderwijsplek elders. Dit is 
een nieuwe zorgplicht van de scholen: Passend Onderwijs, ingegaan op 1 augustus 2014. 

Bij Passend Onderwijs kijken we niet meer naar budgetten, maar naar behoeftes, d.w.z. 
‘wat heeft een kind nodig’. Uitgangspunt is dat elk kind proactief kan meedoen in het 
onderwijs van nu. Voor aanvullende hulp is er een zorgadviesteam met daarin diverse 
deskundigen en hulpverleners.

De eerste ervaringen van Proloog met Passend Onderwijs zijn positief. Deze geven  
voldoende vertrouwen om Passend Onderwijs verder uit te bouwen.
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We gaan ervoor

Aantal leerlingen Proloog

Onderwijsresultaten

Marktaandeel

" Onderwijskwaliteit betekent ook het vormen  
van kinderen tot zelfstandige jonge burgers"

Cijfers | 2015

Proloog is marktleider als het gaat om het primair onderwijs in de gemeente Leeuwarden.

Het aantal leerlingen is op 1 oktober 2014 toegenomen als gevolg  
van de fusie met 5 scholen uit de voormalig gemeente Boarnsterhim.

De onderwijsresultaten van Proloog scoren hoger dan het landelijk gemiddelde.
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Onze leerkrachten hebben een cruciale rol in de ontwikkeling van de kinderen.  
Proloog is zich bewust van deze belangrijke taak en anticipeert daarop in haar nieuw  
personeelsbeleid. Bijvoorbeeld door de interne mobiliteit te stimuleren, waardoor het 
personeel flexibel en in ontwikkeling blijft. 

Proloog ziet daarin grote voordelen: de medewerkers worden  
uitgedaagd nieuwe dingen te proberen. En een eventuele roulatie 
binnen Proloog kan interessante contacten en relaties opleveren  
die leiden tot een betere afstemming in onze organisatie.

Daarnaast speelt het informeel leren een steeds grotere rol; een invalbeurt of het samen 
oplossen van een probleem kunnen bijvoorbeeld ook interessante leerervaringen opleveren. 

Proloog verwacht met deze vaste flexibiliteit de medewerkers gemotiveerd en gezond  
te houden.

Om vervanging op de scholen goed te organiseren wil Proloog een flexibele pool maken. 
De vervangende medewerkers krijgen in deze pool wel een vast contract, doch worden 
ingezet op verschillende plaatsen. Dit zorgt enerzijds voor continuïteit, anderzijds verbindt 
Proloog de invallers vaster aan de organisatie.

Om de leeftijdsopbouw van het personeel meer in balans te 
brengen, acht Proloog instroom van goed opgeleide jongeren 
van groot belang om de vergrijzing op te vangen.
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Het aandeel vrouwen ten opzichte van mannen is erg hoog.  
Dit wijkt niet af van de landelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.

Het ziekteverzuim binnen Proloog is relatief hoog, maar er is de afgelopen jaren een daling ingezet. 
Conform het jaarplan van Proloog wordt hard gewerkt aan het terugdringen van het 
ziekteverzuim door intensieve begeleiding en het sturen met op maat re-integratietrajecten.

(Landelijk ziekteverzuim 2015 nog niet bekend)

Het percentage overhead van Proloog bedraagt 18% (landelijk 18,3%).

Flexibel personeel  

" Om vervanging op de scholen  
goed te organiseren wil Proloog  
een flexibele pool maken"

" Medewerkers worden  
uitgedaagd nieuwe dingen  
te proberen"
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IKC Aventurijn nieuwbouw
Een mooi voorbeeld van het combineren van 

school, kinderopvang én buurthuis is het  

IKC Aventurijn. Vanaf schooljaar 2017-2018 

alles onder één dak in een nieuw gebouw.  

Daarbij een prachtig ingericht plein waar  

natuurlijk spelen centraal staat, in het hart 

van de wijk Oud-Oost (Tjerk Hiddesstraat).  

De naam Aventurijn betekent: een unieke 

plek waar dromen worden waargemaakt.
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Ontwikkeling IKC’s 
De traditionele schooldag maakt steeds meer plaats voor een vernieuwend onderwijsidee, 
het Integraal Kind Centrum (IKC). Een IKC biedt kinderen van 0-12 jaar een fijne omgeving 
waar ze met plezier kunnen leren en spelen. De combinatie school en kinderopvang  
(7.00-18.30 uur) zorgt voor meer rust en stabiliteit; dit heeft een gunstige invloed op de 
ontwikkeling van de kinderen. Bovendien worden in deze ‘leergemeenschap’ onder één dak 
ook ouders, de buurt en verenigingen betrokken; het kind staat centraal.  

Liquiditeit

Solvabiliteit

Cijfers | 2015

De ratio ‘solvabiliteit’ geeft de mate aan waarin Proloog in staat is om op de lange termijn aan al haar 
financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit van Proloog is toegenomen en ligt boven de  
ondergrens gesteld door het ministerie van OCW.

Ook de liquiditeit van Proloog is in 2015 hoger dan de minimale norm gesteld door het ministerie van OCW.

Internationale taalschool
Voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken, heeft 

Leeuwarden sinds februari 2016 een Internationale taalschool. 

Samen met een aantal partners neemt Proloog op dit moment 

de verantwoordelijkheid voor onderwijs aan met name kinderen 

van vluchtelingen. 
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Proloog heeft de ambitie om haar betrouwbaar goed onderwijs 
verder uit te bouwen. In zogenaamd ronde-tafel-gesprekken met 
ouders, leerkrachten en andere samenwerkingspartners wil de 
organisatie zich laten inspireren voor nieuwe beleidsplannen voor 
de periode 2017-2020. Data voor deze ontmoetingsbijeenkomsten 
volgen nog.

Doelstellingen

•  Opstellen nieuwe strategische beleidsagenda 2017-2020;  

hiertoe ontmoetingsbijeenkomsten met ouders, leerkrachten  

en partners organiseren.

•  Borgen en verhogen van de kwaliteit van onderwijs.

•  Uitbouwen Passend Onderwijs met name aanbod voor  

meer- en hoogbegaafde leerlingen.

•  Terugdringen kosten huisvesting; enerzijds aanpak leegstand  

en anderzijds verlaging onderhoudsuitgaven.

•  Investeren in goed personeel; medewerkers krijgen de ruimte  

zelf regie te voeren over eigen ontwikkeling.

•  Doorontwikkeling IKC’s.

 Begroting 2015 2015 Begroting 2016  

 
 x € 1000 x € 1000 x € 1000 

Baten  

Rijksbijdragen OCW 20.829  20.829 20.732  

Overige overheidsbijdragen 
en -subsidies 303  631 293 

Overige baten 777  1.222 968 

Totaal baten 21.909  22.682 21.993  

 

Lasten  

Personeelslasten 17.930  17.985 17.977  

Afschrijvingen 499  801 582  

Huisvestingslasten 1.922  2.196 1.908 

Overige instellingslasten 816  865 815  

Leermiddelen 603  677 669 

Totaal lasten 21.770  22.524 21.951 

 
Financiële baten en lasten -68 -20 -10 

Exploitatiesaldo 71 138 32

Overzicht financiën
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Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald van € 138.000,-. De afwijking tussen het 
begrote resultaat en het werkelijk resultaat is beperkt. Voor 2016 wordt opnieuw een bescheiden positief 
resultaat verwacht van € 31.800,- (0,1% van de totale baten). 

Plannen voor 2016

" We gaan in gesprek  
met ouders, leerkrachten en  
samenwerkingspartners"



 1.  Prof. Wassenberghskoalle
 2.  Leeuwarder Montessorischool
 3.  Obs Eestroom
 4.  Obs Oud Oost
 5.  Sbo De Trilker
 6.  Obs De Wester
 7.  Obs de Vosseburcht
 8.  Obs de Oldenije
 9.  Obs Plataanschool
 10.  Kindcentrum Trianova
 11.  Kindcentrum De Wielen
 12.  IKC Het Palet

 13. Obs Potmarge 
 14.  Obs de De Weide
 15.  Kindcentrum Wiardaskoalle
 16.  Obs Wynwizer
 17.  Obs de Pionier
1 8.  Obs Uniaskoalle 
 19.  Obs de Twamester
 20.  Obs de Finne
 21.  Obs Trije Doarpenskoalle
 22.  Obs it Tredde Sté
 23.  Obs De Twa Fisken
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