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Bezoldiging topfunctionarissen 2016 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de Almeerse Scholen Groep als geheel en de som van de 
onderliggende bevoegd gezagen, is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het 
dienstverband. De Almeerse Scholen Groep en de som van de onderliggende bevoegd gezagen, blijft met 
de bezoldiging van de topfunctionarissen zowel binnen de normen van de landelijke WNT wetgeving, als de 
normen van de eigen sectorale regelgeving. De marginale afwijking bij OOA NW is het gevolg van 
technische toedeling met terugwerkende kracht. Deze wordt gecompenseerd doordat de bezoldiging bij de 
andere twee bevoegd gezagen ruimschoots lager is dan de maximale bezoldigingsnorm.  
 
 

OOA     
OOA heeft 17 complexiteitspunten en valt in de klasse F (Baten: 8; 
Leerlingaantal: 4; Onderwijssoorten: 5)   

naam H. Griffioen I.W. Verheggen  

functiegegevens lid voorzitter 

  College van Bestuur College van Bestuur 

aanvang en einde functie vervulling in 2016 
1-1-2016 t/m 31-12-

2016 
1-1-2016 t/m 31-12-

2016 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 
                             

0,9069  
                             

0,9069  

(Fictieve dienstverband) Nee Nee 

      

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
                           

112.289  
                           

115.948  

beloning betaalbaar op termijn 
                             

11.480  
                             

11.574  

subtotaal 
                           

123.768  
                           

127.522  

-/- onverschuldig betaald bedrag 
                                       
-  

                                       
-  

totale bezoldiging   
                           

123.768  
                           

127.522  

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  stichting OOA 
                           

148.735  
                           

148.735  

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t   n.v.t  

toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t   n.v.t  
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OOA Nieuwe Wijken     
OOA Nieuwe Wijken heeft 7 complexiteitspunten en valt in de klasse C (Baten: 4; 
Leerlingaantal: 2; Onderwijssoorten: 1)   

naam H. Griffioen I.W. Verheggen  

functiegegevens voorzitter voorzitter 

  College van Bestuur College van Bestuur 

aanvang en einde functie vervulling in 2016 
1-1-2016 t/m 31-12-

2016 
1-1-2016 t/m 31-12-

2016 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 
                             

0,0890  
                             

0,0890  

(Fictieve dienstverband) Nee Nee 

      

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
                             

11.020  
                             

11.379  

beloning betaalbaar op termijn 
                               

1.127  
                               

1.136  

subtotaal 
                             

12.146  
                             

12.515  

-/- onverschuldig betaald bedrag 
                                       
-  

                                       
-  

totale bezoldiging   
                             

12.146  
                             

12.515  

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum stichting OOA Nieuwe Wijken 
                             

11.393  
                             

11.393  

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t   n.v.t  

toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t   n.v.t  

 
ABO     
ABO heeft 13 complexiteitspunten en valt in de klasse E (Baten: 6; Leerlingaantal: 
3; Onderwijssoorten: 4)   

naam H. Griffioen I.W. Verheggen  

functiegegevens voorzitter voorzitter 

  College van Bestuur College van Bestuur 

aanvang en einde functie vervulling in 2016 
1-1-2016 t/m 31-12-

2016 
1-1-2016 t/m 31-12-

2016 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE) 
                             

0,2041  
                             

0,2041  

(Fictieve dienstverband) Nee Nee 

      

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
                             

25.271  
                             

26.094  

beloning betaalbaar op termijn 
                               

2.584  
                               

2.605  

subtotaal 
                             

27.854  
                             

28.699  

-/- onverschuldig betaald bedrag 
                                       
-  

                                       
-  

totale bezoldiging  
                             

27.854  
                             

28.699  

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum stichting ABO 
                             

31.019  
                             

31.019  

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t   n.v.t  

toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t   n.v.t  

 
 
 


