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1. Voorwoord 
 
In het voorwoord van het jaarverslag 2014 stond ik stil bij onze slogan; “Waar iedereen er toe 
doet” en bij een zin uit onze visie: “kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden”.  
Ik gaf daarbij ook aan dat we financieel in rustiger vaarwater waren gekomen en meer hebben 
kunnen kijken naar onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Die lijn hebben we in 2015 kunnen 
voortzetten en daar zijn we trots op. 
 
Dat betekent dus ook dat we voortdurend in ontwikkeling zijn. Zowel de bestuursdirectie als de 
Raad van beheer beseffen dat dat veel vraagt van medewerkers. Als je echter leerlingen wilt 
begeleiden naar de toekomst dan is er geen andere weg. 
We leven in een maatschappij die voortdurend aan het veranderen is en dat vraagt ook van het 
onderwijs dat het steeds meegaat met die veranderingen. 
Een treffend voorbeeld daarvan is de ontwikkeling in Westwoud. Ouders maken zich sterk om in 
het dorp één school te krijgen. Dat vraagt van zowel het Bijzonder (katholiek) als van het 
openbaar onderwijs een ontwikkeling die nog niet eerder is meegemaakt. 
Met initiatiefnemers, leerkrachten en directies zijn in 2015 al veel voorbereidingen getroffen om 
in 2016 tot definitieve besluitvorming te komen. 
 
Gelukkig zijn we in 2015 ook weer in staat geweest jonge leerkrachten voor onze stichting te 
behouden. Door maatregelen te nemen heeft de stichting niemand hoeven ontslaan. 
Helaas is het voor jonge leerkrachten ieder jaar maar weer afwachten of het contract verlengd 
kan worden. Wettelijke maatregelen als contractverlengingen hebben ook hun (negatieve) 
weerslag op onze stichting. 
De administratieve druk die leerkrachten voelen is groot. Eind van het jaar riep staatssecretaris 
Sander Dekker dat het wel wat minder mag. Wij hopen daar in 2016 in positieve zin wat van te 
merken. 
 
Nu een paar jaar na de fusie is het goed om te zien hoe samen opgetrokken wordt binnen de 
stichting. Directeuren en leerkrachten weten elkaar te vinden als het nodig is, waarbij de 
eigenheid van de school mag blijven bestaan. Er wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gevoeld om de kinderen onder de beste condities de beste kansen te geven. 
Daarbij spelen medezeggenschapsraden, ouderverenigingen, voorleesouders en overige 
vrijwilligers allemaal een belangrijke rol. 
 
In 2015 verscheen er een rapport waarin een toekomstvisie wordt gegeven over het onderwijs in 
2032. Dat lijkt ver weg als je het jaarverslag van 2015 leest. Wij hebben in 2015 besloten met 
dat rapport in de hand een toekomstvisie voor onze scholen te ontwikkelen. Wij beseffen dat het 
onderwijs er dan anders uit zal zien dan nu en willen daar tijdig klaar voor zijn om ook in de 
toekomst kinderen zoveel mogelijk ontwikkelkansen te bieden. 
 
 
Namens de Raad van Beheer, 
 
 
 
Jos Molenaar 
(voorzitter)  
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2. Bestuursverslag 
 

2.1 Algemeen 
Stichting Katholiek Onderwijs De Streek (SKO De Streek) is het bevoegd gezag van de 
katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland. De Stichting omvat tien 
scholen voor primair onderwijs met een katholieke identiteit. Met ruim 200 medewerkers verzorgt 
de organisatie het onderwijs aan 2242 leerlingen (1 oktober 2015). Elke school heeft een eigen 
directeur, met uitzondering van 4 scholen: Op de Pancratius en Meester Spigt en sinds 1 
augustus 2015 ook op de Baskuul en de Regenboog is sprake van een directeur met twee 
basisscholen. 
 

2.2 Missie 
De missie van SKO De Streek luidt als volgt: 
 
Het talent van ieder kind maximaal ontwikkelen door samen het beste uit ieder kind te 
halen, binnen een ambitieuze, lerende cultuur, vanuit een katholieke inspiratie en 
levensvisie. Uitgangspunt is hoogwaardig onderwijs, uitgevoerd door hoog 
gekwalificeerde leerkrachten. Speerpunten zijn toegankelijkheid, veiligheid, verbinden en 
vertrouwen. 
 
SKO De Streek streeft ernaar het beste uit kinderen te halen en het talent van ieder kind 
maximaal te ontwikkelen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind en 
met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Met 'samen' bedoelen we dat we streven naar 
een balans tussen leerkracht gebonden en zelfverantwoordelijk/zelfsturend leren.  
Daarnaast is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders om er voor te 
zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
We willen dat alle scholen een verbindende rol spelen in hun directe omgeving. Actief meedoen 
aan activiteiten vanuit de (kerk)gemeenschap zien we als een vervolg van jarenlang 
opgebouwde relaties die de scholen in de dorpen een herkenbaar gezicht gegeven hebben. 
Daarmee maken we duidelijk dat een school deel uitmaakt van zijn omgeving en die omgeving 
ook sterker maakt. 
 
Onze slogan luidt: 
 

‘Waar iedereen er toe doet’ 
 

2.3 Visie 
De toekomst van een organisatie gebeurt niet zomaar, die máák je. En daar heb je een visie 
voor nodig: een ambitieus, vooruitstrevend en origineel beeld van de toekomst. 
De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf 
in de wereld van morgen? Het is het idee dat een organisatie heeft over de ontwikkelingen in 
haar branche en welke kant directie en medewerkers willen dat het opgaat. 
 
De visie van SKO De Streek luidt als volgt: 
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 SKO De Streek is een organisatie die de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt 
mogelijk in wil zetten om kwaliteitsgericht, hoogwaardig onderwijs te waarborgen voor iedere 
leerling. 

 Door het goed volgen en het begeleiden van leerlingen en het stellen van ambitieuze 
tussendoelen, willen we kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden. 

 Sociaal-emotionele resultaten en het ontwikkelen van creatieve talenten (o.a. door middel 
van kunstzinnige oriëntatie) van leerlingen vinden wij belangrijk. 

 SKO De Streek onderzoekt en evalueert voortdurend kansen/mogelijkheden om haar sterke 
punten verder uit te bouwen en te laten excelleren. 

 We creëren een veilige, duidelijke en uitdagende omgeving. 

 SKO De Streek kent een integraal personeelsbeleid, waarbij persoonlijke ontwikkeling 
afgestemd wordt op schoolontwikkeling. Continue professionalisering en uitwisseling van 
kennis zijn daarbij  middelen om het onderwijs hoogwaardig te houden.  

 Binnen SKO De Streek zal de eenheid van scholen een herkenbaar gezicht hebben. 
Differentiatie binnen herkenbaarheid blijft een belangrijk gegeven waar het gaat om kwaliteit 
en inhoud van het onderwijs. 

 Binnen de bedrijfsvoering van de organisatie zijn eenduidigheid en solidariteit kernwoorden 
en zijn efficiency en maatwerk uitgangspunten. 

 Vanuit een gezamenlijke aanpak en binnen afgesproken en vastgestelde beleidskaders 
wordt er ruimte gecreëerd om de eigenheid, de kwaliteit en de daadkracht van de scholen te 
versterken. 

 SKO De Streek is een organisatie die door gebruik te maken van ieders kwaliteiten de 
gezamenlijke kwaliteit wil versterken. 

 SKO De Streek hecht veel waarde aan een klimaat waarin ruimte is voor de inbreng van 
medewerkers, ouders en leerlingen, een klimaat waarin ieder zich optimaal kan ontwikkelen 
en waarin alle medewerkers veel verantwoordelijkheid krijgen en dragen. 

 SKO De Streek kent een duidelijke organisatiestructuur waarbij elke medewerker zijn 
verantwoordelijkheden heeft en neemt.  

 De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. 

 

2.4 Logo SKO De Streek 
Het logo van SKO De Streek is ontworpen door Maartje Bregman. Zij verwoordde de keuze voor 
haar idee als volgt: “Ik vond het een mooi idee om boven de naam een soort koepel te maken 
dat staat voor „overkoepelend en beschermend‟.De kinderen en de zon staan voor het plezier 
dat jullie met de leerlingen op de scholen beleven.Daarom is er een boog boven de naam te 
zien. Deze boog is op een kinderlijke manier getekend. Verder wilde ik het plezier laten zien 
door de kinderen te laten spelen op de boog.” 
 

2.5 Identiteit 
Alle scholen van SKO De Streek besteden expliciet aandacht aan en waarborgen de katholieke 
grondslag, waarbij zij zich inzetten voor het welzijn van de ander en zichzelf. Dit doen zij door op 
een goede manier met mensen en omgeving om te gaan en zo mee te werken aan het 
realiseren van een betere wereld. De SKO De Streek scholen hebben naast aandacht in 
levensbeschouwelijk opzicht voor de eigen specifieke traditie ook aandacht voor andere 
religieuze en niet-religieuze tradities. Ieder probeert hier op eigentijdse wijze inhoud aan te 
geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. Ook 
normen en waarden en principes maken hiervan deel uit. 
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SKO De Streek hanteert de volgende uitgangspunten bij het vormgeven van haar katholieke 
identiteit: 
 

 het onderwijs is gebaseerd op katholieke grondslag; 

 alle scholen besteden op eigen wijze aandacht aan activiteiten in het kader van onze 
identiteit. Iedere school zorgt dat de activiteiten vanuit de katholieke grondslag aantoonbaar 
zijn. 

 het uitdragen en bespreekbaar houden van de katholieke identiteit als richtinggevende 
grondslag van ons onderwijs; 

 continue inzet en aandacht voor ontwikkelingen van onze identiteit naar inhoud en vorm en 
deze zowel intern als extern uitdragen; 

 onze katholieke identiteit zien als een bijzondere kwaliteit van onze scholen; 

 onze leerlingen leren een stem te hebben, voelen zich gehoord en gezien, leren zich positief 
tegenover elkaar te gedragen, zijn zelfstandig en leren mede verantwoordelijk te zijn voor de 
groep, de school en de medeleerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op een 
democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap; 

 onze scholen zijn toegankelijk voor iedereen waarbij uitvoering van schoolactiviteiten door 
ouders, voogden en/of verzorgers gerespecteerd en onderschreven worden; 

 alle scholen besteden op eigen wijze aandacht aan activiteiten in het kader van onze 
identiteit. Ouders geven blijk in het tevredenheidonderzoek, dat zij de katholieke grondslag 
van onze scholen en de activiteiten herkennen en in voldoende mate aanwezig vinden. 

 
Vanuit onze basisscholen is de behoefte geuit om samen te kijken naar de vormgeving van de 
katholieke identiteit van SKO De Streek voor de korte- en lange termijn, dat op draagvlak kan 
rekenen binnen de scholen en dat onderscheidend is. 
De bestuursdirecteur heeft Arkade in januari 2016 opdracht gegeven om SKO De Streek te 
adviseren en te begeleiden bij het realiseren van een goed herkenbaar, gezamenlijk creatief 
product dat kernachtig in beeld en onder woorden brengt wat de kenmerken zijn van de 
bijzondere identiteit van de scholen van SKO De Streek. Dit o.a. op basis van de uitkomsten van 
de studieochtend „Identiteit‟ voor de directeuren van SKO De Streek op 29 oktober 2015. 
 

2.6 Kernwaarden 
De visie en missie van SKO De Streek wordt gedragen door de volgende kernwaarden: 
 

 Waar iedereen ertoe doet! 

 Maatwerk 

 Bezieling en inspiratie 

 Ambitie 

 Vanuit openheid samenwerken 
 
Wij verwachten van alle medewerkers in de organisatie dat zij vanuit deze kernwaarden 
handelen en elkaar hierop aanspreken. 
 

2.7 De organisatie van SKO De Streek 
De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Stichtingsvorm en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41234504. De stichting kent een bestuursdirectie 
die lid is van de Raad van Beheer. De Raad van Beheer bestaat verder uit (in principe) vijf 
toezichthoudende leden. Zij komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. 
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De samenstelling, taken, bevoegdheden en de werkzaamheden van de Raad van Beheer, de 
bestuursdirectie en het schoolmanagement zijn vastgelegd in: 

 de Statuten; 

 het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel; 

 het Bestuursreglement; 

 het Directie-/Managementstatuut. 
De bestuursdirectie is bevoegd gezag in de zin van de onderwijswet- en regelgeving. Zij neemt 
besluiten en ziet toe op de realisering van de doelstellingen van de Stichting. 
 
Het adres van de bestuursdirectie is: 
Stichting Katholiek Onderwijs De Streek 
Bezoekadres: Basisschool de Hussel, Dam 20a, 1613 AL Grootebroek. 
 

Het organogram van de organisatie ziet er als volgt uit:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

totaal 10x 

 

 

In dit organogram hebben de lijnen de volgende betekenis: 

 een verticale lijn duidt op een hiërarchische relatie (lijnfunctie) 

 een horizontale lijn geeft een ondersteunende relatie aan  

 een onderbroken horizontale lijn duidt op een relatie van instemming en advies 
 
Onder SKO De Streek (bevoegd gezag nummer: 28563) ressorteren de 
onderstaande tien katholieke basisscholen: 
 

 De Regenboog in Westwoud  05EV 

 De Jozefschool in Venhuizen  05JU 

 De Pancratius in Oosterblokker  07AV 

 De Meester Spigtschool in Hoogkarspel 07UV 

Raad van 
Beheer 

Bestuursdirectie GMR Directie- 
beraad 
bureau 

Directeur Directeur MR MR 

HRM 

ICT 

Financiën 

Team 
adm. 
medew. 

Team 
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 Het Kerspel in Hoogkarspel  09AB 

 De Uilenburcht in Grootebroek  10FI 

 De Hussel in Grootebroek  10WO 

 De Molenwiek in Bovenkarspel  10ZY 

 De Willibrordus in Bovenkarspel  11NE 

 De Baskuul in Lutjebroek   11VV 
 
In de bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid. Het accent van de stichting ligt op 
de school. Elke school heeft een directeur, een medezeggenschapsraad (MR) en een 
ouderverening of -raad (OR). De MR heeft advies- en instemmingsrecht over een aantal 
voorgenomen besluiten. De rechten van de MR staan vermeld in een reglement dat is 
gebaseerd op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). 
 

2.7.1 Samenstelling Raad van Beheer 
De Raad van Beheer bestaat uit:  
Toezichthoudende leden, voorlopig vijf personen, die in 2015 deel hebben 
uitgemaakt van deze Raad: 

 dhr. J. Molenaar, voorzitter 

 dhr. A. Beuker (tot 23 juni 2015) 

 dhr. A. Bos 

 dhr. G. Poppelier 

 dhr. J. Klein Swormink 
 
Bestuursdirectie: 

 mevr. M. P.M. Harlaar-Bot 
 
De Raad van Beheer wordt secretarieel ondersteund door mevr. L. Poppelier.  
 
De “Code Goed Bestuur Primair Onderwijs” dient als basis voor het bestuurlijk 
handelen. Naast de vergaderingen van de Raad van Beheer heeft de 
bestuursdirectie tussentijds, maar incidenteel afstemming met de voorzitter. Tevens 
voorziet de bestuursdirectie leden van de Raad van Beheer met specifieke 
portefeuilles van informatie; dat doet zij van tijd tot tijd in aparte bijeenkomsten. 
 

2.7.2 Managementrapportages 
De managementsrapportages en andere informatielijnen tussen bestuursdirectie en de 
toezichthoudende leden van de Raad van Beheer vormen het toetsingskader voor de 
beoordeling op het goed functioneren van de bestuursdirectie. 
De managementsrapportages die tijdens de vergaderingen van de Raad van Beheer worden 
besproken, bevatten de volgende vaste onderdelen: 
 
1. Algemeen 
2. Onderwijs 
3. Passend onderwijs/GSO & IB/Nieuwkomersklas 
4. Kwaliteitszorg 
5. Van werkdruk naar werkplezier 
6. Lerende organisatie & Kenniscentrum 
7. Huisvesting 
8. ICT-beleid 
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9. HRM 
10. Financiën 
11. Externe contacten 
 
Daarnaast wordt de Raad van Beheer geïnformeerd over lopende zaken die van belang kunnen 
zijn om de taak van toezichthoudend lid goed te kunnen uitvoeren. 
 

2.7.3 Besproken onderwerpen Raad van Beheer 
Belangrijke onderwerpen die in 2015 tijdens de vergaderingen van de Raad van Beheer aan de 
orde kwamen, waren onder andere: 

 managementletter 2014; 

 managementrapportages; 

 verdere harmonisatie van processen en procedures die van belang zijn voor de Raad van 
Beheer; 

 het verkrijgen van een basisarrangement voor een van de scholen; 

 jaarrekening 2014 (in overleg met de accountants); 

 bevindingen van de accountants; 

 de begroting 2016 

 Meerjarenbegroting 2016-2019 

 het perspectief van de leerlingenprognoses op de scholen van SKO De Streek 

 het treasury statuut; 

 ontwikkeling bestuurlijk toetsingskader; 

 resultaten audits; 

 voortgang Passend Onderwijs; 

 inspectierapportages en kwaliteitsinformatie over de scholen; 

 opbrengsten LB-functies; 

 frauderisicoanalyse; 

 naar een school in Westwoud; 

 werkplezier in de lift; 

 regeling vrijwillig vertrek; 

 trendanalyse opbrengsten onderwijs; 

 leegstand lokalen; 

 aanstellen nieuwe accountant; 

 kwaliteitsprojecten/besteding algemene reserves; 

 werving nieuw RvB-lid; 

 IKC Intentieverklaring; 

 rooster van aftreden. 
 
De Raad van Beheer was nadrukkelijk betrokken bij de volgende besluiten: 

 de begroting 2016; 

 de meerjarenbegroting 2016-2019; 

 financiële managementrapportage; 

 regeling vrijwillig vertrek; 

 aanpassing treasurystatuut; 

 bestuurlijk toetsingskader; 

 jaarstukken 2014;  

 jaarbegroting 2016; 

 rol gemeente Drechterland inzake klimaatproblemen op één van de scholen; 
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 besteding algemene reserves; 

 continuering project „Werkplezier in de lift‟; 

 twee keer per jaar trendanalyse opbrengsten onderwijs; 

 keuze accountantskantoor. 
 

2.7.4 Vergoedingen Raad van Beheer 
De toezichthoudende leden van de Raad van Beheer ontvingen voor hun werkzaamheden in 
2015 een kerstpakket en een vrijwilligersvergoeding (€ 750,00 per jaar). 
 
De bestuursdirecteur (mw. M. Harlaar-Bot) is ingeschaald volgens de CAO Bestuurders PO 
2014 in schaal B4. 
 

2.7.5 Samenwerkingsverbanden 
Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging Passend Onderwijs in werking getreden. 
In het kader van Passend Onderwijs hebben de drie samenwerkingsverbanden uit de regio, 
Hoorn 1, Hoorn 2 en De Streek, reeds met ingang van 1 januari 2013 één nieuw 
samenwerkingsverband opgericht. Alle besturen in deze regio en de besturen van buiten de 
regio waarop leerlingen uit dit gebied staan ingeschreven, vormen, met één afgevaardigde per 
bestuur, gezamenlijk een nieuwe Vereniging. Dit samenwerkingsverband heeft als naam: “De 
Westfriese Knoop”. 
De invoering van deze gewijzigde wet betekent dat de oude samenwerkingsverbanden en de 
REC‟s (Regionale Expertise Centra) per 1 augustus 2014 zijn opgeheven. 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is de bestuursdirecteur van SKO De Streek bestuurslid van SBO ‟t Palet, 
SBO De Wissel en van de Westfriese Knoop.Er wordt onderzoek gedaan naar verdere 
mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen de diverse vormen van SO en SBO in de 
regio. 
 

2.7.6 De schooldirecties 
Binnen de missie, de vastgestelde kaders en aan de hand van het meerjarenbeleidplan zijn de 
directies van de scholen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld beleid en het 
creëren van draagvlak binnen de school. Zij leggen daarover verantwoording af aan de 
bestuursdirectie. De directies van de scholen hebben maandelijks overleg tijdens het 
directieberaad, dat voorgezeten wordt door de bestuursdirectie. Het directieberaad is betrokken 
bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en evaluatie.  
In het schoolplan beschrijven de scholen de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen van de 
eigen school over een periode van vier jaar. Hierin wordt aangegeven wat de scholen willen 
bereiken, hoe ze dat willen doen en wat daarvoor aan personele en materiële investeringen 
nodig zijn. Jaarlijks worden deze plannen in een verkorte weergave van enkele hoofdstukken in 
een meerjarenbeleidplan bijgesteld, wordt gekeken naar wat is gehaald en wat nog verder, al 
dan niet gewijzigd, ontwikkeld moet worden. Deze wijzigingen kunnen mede een gevolg zijn van 
de uitkomsten, opbrengsten, van de GSO‟s (Groepsgewijze Schoolonderzoeken met landelijk 
genormeerde Cito-toetsen).  
 
Deze uitslagen van de GSO‟s worden door de bestuursdirectie met de intern begeleiders en de 
directeuren van de scholen doorgesproken en vormen het startpunt voor mogelijke 
aanpassingen aan het onderwijs en de leerlingenzorg op de betreffende school. Het is hiermee 



13 
 

zowel horizontaal als verticaal een plannings- en verantwoordingsinstrument dat gericht is op 
kwaliteitsverbetering van de school.  
Doel van SKO De Streek is, om gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap over de 
opbrengsten te genereren, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Medio 2015 heeft een 
bijeenkomst plaatsgevonden met als doel om samen met de IB-ers en schooldirecties de eerste 
bovenschoolse analyse door te spreken en met elkaar de plannen van aanpak en de 
schoolanalyses uit te wisselen.  
Doel van de bovenschoolse analyse is, dat de bestuursdirectie in staat is de opbrengsten en 
overige ontwikkelingen van de individuele scholen goed te monitoren. Dit biedt de mogelijkheid 
op vroegtijdige interventies op bestuurs- en schoolniveau.  
Daarnaast is een doelstelling kaders vast te stellen waaraan een plan van aanpak m.b.t. het 
proces van analyse tot evaluatie aan moet voldoen en wat tegemoetkomt aan een minimale 
administratieve last met als randvoorwaarde dat wordt voldaan aan de inspectienormen. 
De bestuursdirectie bespreekt de ontwikkeling van iedere school tijdens de 
managementbesprekingen in april en oktober.  
 
Overige bespreekpunten van de bestuursdirectie met de directies zijn de inspectierapporten en 
de eventueel noodzakelijke opzet en uitwerking van de verbeterpunten, de algemene 
onderwijsontwikkeling, passend onderwijs, de begroting met beleidskeuzes en de financiële 
overzichten. Ook het schoolformatieplan en de mogelijk noodzakelijk sturing met betrekking tot 
mobiliteit, rekening houdend met voorrangsbenoeming en het ontwikkelen van een 
toekomstperspectief werkgelegenheid op stichtingsniveau, spelen hierbij een belangrijke rol.  
 

2.7.7 Werkgroepen 
Binnen SKO De Streek bestaat een aantal werkgroepen: 

 het IB-beraad (de intern begeleiders); 

 het ICT-beraad (de ICT-coördinatoren). 
 

2.7.8 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Over schooloverstijgende zaken voert de bestuursdirectie, conform het vastgestelde reglement 
gebaseerd op de Wms overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), 
die bestaat uit vertegenwoordigers van de tien Medezeggenschapsraden; te weten tien 
personeelsleden en tien ouders.  
De bestuursdirectie draagt zorg voor een adequate informatievoorziening en is een deel van 
elke GMR-vergadering aanwezig om toelichting te geven en om informatie te verschaffen. De 
bestuursdirectie en staf dragen er zorg voor dat de beleidsstukken, die instemming dan wel een 
advies behoeven, tijdig aan de GMR worden voorgelegd. Daarnaast informeren zij de GMR over 
komende beleidsontwikkelingen en stellen de leden zo in de gelegenheid om een inbreng te 
hebben in de nader uit te werken beleidszaken. 
 

2.8 Externe contacten 
SKO De Streek is aangesloten bij de PO-Raad en de VKO (per 21 mei 2015 Verus). 
 
PO-Raad 
De PO-Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het 
basisonderwijs. Van alle nieuwe ontwikkelingen, besprekingen en onderhandelingen houdt de 
PO-Raad de besturen met behulp van nieuwsbrieven en andere publicaties nauwgezet op de 
hoogte. Rond de invoering van Passend Onderwijs biedt de PO-Raad besturen de helpende 
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hand. De PO-Raad vertegenwoordigt de besturen in het overleg met de regering. (onder andere 
de CAO-besprekingen). De kosten van het lidmaatschap 2015 van de PO-Raad bedragen € 
3,50 per leerling. 
 
VKO, per 21 mei 2015: Verus 
VKO is per 21 mei 2015 gefuseerd met Verus. De gefuseerde organisatie is geworden: Verus, 
vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. 
Op het terrein van dienstverlening en informatie heeft Verus de bestuursdirectie, de staf en de 
directeuren van de scholen veel te bieden: telefonische  antwoord en informatie op vragen, het 
juridisch toetsen van beleidsstukken, adviezen omtrent personeelsproblematiek; met allerlei 
denkbare zaken kunnen besturen en directies bij de Verus terecht. Regelmatig wordt door onze 
stichting gebruik gemaakt van de dienstverlening van Verus. 
De kosten van het lidmaatschap 2015 bedragen € 4,25 per leerling (incl. € 0,15 
Klachtencommissie).  
 
Gemeenten Stede Broec en Drechterland 
Er is regelmatig constructief overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeenten rond 
huisvestingszaken en klimaatbeheersing in de scholen. Daarnaast neemt de bestuursdirectie 
deel aan het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) en het LEA-overleg (Locaal 
Educatieve Agenda). Ook de schooldirecteuren hebben periodiek overleg op gemeenteniveau. 
Over de ontwikkeling m.b.t. Integrale Kind Centra (IKC‟s) is diverse keren overleg geweest. In de 
VVE-opzet (Voor- en Vroegschoolse Educatie) participeert SKO De Streek met een 
schooldirecteur. 
 
SKO De Streek sloot voor de scholen in Drechterland met de gemeente en Sportservice West 
Friesland een convenant over ondersteuning bij het bewegingsonderwijs; die overeenkomst 
expireert in 2016. 

2.9 Afhandeling van klachten  
Voor de scholen van SKO De Streek is een klachtenregeling vastgesteld. Hiermee wordt 
beoogd om te komen tot een zorgvuldige afwikkeling van klachten, waarmee het belang 
van betrokkene(n) en ook dat van de school is gediend. Iedereen die betrokken is bij de 
school kan van deze regeling gebruik maken. De klachten kunnen betrekking hebben op 
gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan 
en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. De 
klachtenregeling is alleen van toepassing als men met een klacht niet ergens anders 
terecht kan. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in 
onderling overleg op een goede wijze worden afgehandeld. Indien dit niet mogelijk is kan 
een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. SKO De Streek is hiervoor 
aangesloten bij de klachtencommissie van het katholiek onderwijs in Den Haag.  
Contactpersoon dhr. H. Nentjes 
Postbus 82324  
2508 Den Haag  
telefoon 070-3925508 
 
Op iedere school is een contactpersoon benoemd die in eerste instantie hulp kan bieden 
bij het indienen van de klacht bij de vertrouwenspersoon van het bestuur. Deze 
vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft met de 
betrokkenen of met de schoolleiding de klacht op te lossen. Naar gelang de ernst van de 
klacht kan de vertrouwenspersoon aanbevelen de klacht bij de klachtencommissie neer te 
leggen en zal daarbij dan ook behulpzaam zijn.  
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Ten aanzien van seksuele intimidatie zijn de scholen van onze stichting aangesloten bij de 
vertrouwenspersonen van de GGD Hollands Noorden. Ouders kunnen met de 
schoolcontactpersoon of rechtstreeks contact met hen opnemen. 
Vertrouwenspersoon SKO De Streek: 
GGD Hollands Noorden 
t.a.v. Externe vertrouwenspersoon 
Postbus 9276 
1800 GG Alkmaar 
Telefoon 088-0100550 
 
In 2015 gaf de GGD aan dat de externe vertrouwenspersoon één keer is benaderd door 
een interne contactpersoon van een van de scholen van SKO De Streek. Deze casus ging 
over machtsmisbruik tussen leerlingen. Er is telefonisch advies gegeven. 
 
Het volledige klachtenreglement ligt op elke school ter inzage. In de schoolgids van de 
scholen worden bovenstaande gegevens over de afhandeling van klachten beschreven. 
Ook de naam van de interne (school)vertrouwenspersoon wordt daarin vermeld. 
 

2.10 Inspectie PO 
In de schoolgidsen van de scholen is op verzoek van de inspectie Primair Onderwijs de 
volgende relevante informatie opgenomen: Inspectie van het onderwijs: 
 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl.  
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtenmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). 
 
Na afloop van een schoolbezoek van de inspectie worden de bevindingen met de directeur en 
de bestuursdirectie doorgesproken.  
Jaarlijks heeft de bestuursdirectie samen met één van de schooldirecteuren een overleg met de 
inspecteur over het toezichtskader op de scholen.  
  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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3. De scholen 
 

3.1. Leerlingenaantallen (1 oktober) en prognose 
Achtereenvolgens worden de leerlingenaantallen van de gemeenten Drechterland en Stede 
Broec weergegeven. In beide gemeenten heeft SKO De Streek scholen gehuisvest. 
 
Daaruit blijkt dat in beide gemeenten SKO De Streek een redelijk standvastig 
bindingspercentage heeft. Totaal is het bindingspercentage licht gestegen. 
 
 
Deelname-/bindingspercentages 2014 en 2015 

LEERLINGENAANTALLEN     Aantallen % Aantallen % 

Gemeente 
Drechterland       2014 

 
2014 2015 2015 

SKO De Streek       
1019 60,26 1008 60,80 

Openbaar onderwijs       
672 39,74 650 39,20 

    

totaal 1691 100,00 1658 100,00 

    
      

  

Gemeente Stede 
Broec           

  

SKO De Streek       
1261 68,13 1234 68,10 

Openbaar onderwijs       
421 22,74 403 22,24 

Prot. Chr. Onderwijs       
169 9,13 175 9,66 

    

totaal 1851 100,00 1812 100,00 

    
      

  

Gemeenten Drechterland en Stede 
Broec       

    

SKO De Streek       
2280 64,37 2242 64,62 

Openbaar onderwijs 
  

  
1093 30,86 1053 30,34 

Prot. Chr. Onderwijs       
169 4,77 175 5,04 

    

totaal 3542 100,00 3470 100,00 
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3.2 Leerlingenaantallen onderscheiden naar leeftijdsgroep 
De leerlingentallen zijn ook weergegeven in leeftijdsgroepen, met daarbij het bindings- of 
deelnamepercentage. Eerst voor beide gemeenten apart en daarna tezamen gevoegd. 
 

4 tot en met 7-jarigen 

  

Aantallen % Aantallen % 

2014 2014 2015 2015 

Gemeente Drechterland   

 

  

SKO De Streek  502 62,44 519 64,80 

Openbaar onderwijs  302 37,56 282 35,20 

 

 totaal 804 100,00 801 100,00 

Gemeente Stede Broec   

 

  

SKO De Streek  622 69,65 616 70,48 

Openbaar onderwijs  186 20,83 176 20,14 

Prot. Chr. Onderwijs  85 9,52 82 9,38 

 

 totaal 893 100,00 874 100,00 

Gemeenten Drechterland en 
Stede Broec 

    

SKO De Streek  1124 66,23 1135 67,76 

Openbaar onderwijs  488 28,76 458 27,34 

Prot. Chr. Onderwijs  85 5,01 82 4,90 

 

 totaal 1697 100,00 1675 100,00 

 
Ook hier blijkt dat in beide gemeenten SKO De Streek een redelijk standvastig 
bindingspercentage heeft. In beide gemeenten is het bindingspercentage gestegen. 
 
 

8 jaar en ouder 

  

Aantallen % Aantallen % 

2014 2014 2015 2015 

Gemeente Drechterland   

  

  

SKO De Streek   517 58,29 489 57,06 

Openbaar onderwijs   370 41,71 368 42,94 

  
totaal 887 100,00 857 100,00 

Gemeente Stede Broec   
  

  

SKO De Streek   639 66,70 618 65,88 

Openbaar onderwijs   235 24,53 227 24,20 

Prot. Chr. Onderwijs   84 8,77 93 9,92 

  
totaal 958 100,00 938 100,00 

Gemeenten Drechterland en 
Stede Broec 

  

  

SKO De Streek   1156 62,66 1107 61,67 

Openbaar onderwijs 
 

605 32,79 595 33,15 

prot. Chr. Onderwijs   84 4,55 93 5,18 

  
totaal 1845 100,00 1795 100,00 

 
Ook bij de groep leerlingen van 8 jaar en ouder blijkt dat in beide gemeenten SKO De Streek 
een redelijk standvastig bindingspercentage heeft. In beide gemeenten is het 
bindingspercentage licht gedaald. 
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3.3 Prognose leerlingenaantallen 
De prognose is gebaseerd op gegevens van de schooldirecteuren. Op grond van het in beeld 
brengen van veranderende leerlingenaantallen verwacht de stichting beter te kunnen anticiperen 
op de feitelijke teldatumgegevens die in belangrijke mate de basis voor bekostiging vormen. 
 
De gemeenten Stede Broec en Drechterland hebben te maken met ontgroening. 
De Jozefschool, de Pancratius, het Kerspel en de Hussel behalen minimaal het leerlingenaantal 
van 2014. Met name de Pancratius en de Hussel hebben significant meer leerlingen in 2015 
(beide scholen + 7 leerlingen) t.o.v. 2014. Ook deze vier scholen (met uitzondering van de 
Jozefschool) krijgen in de komende jaren te maken met terugloop van het aantal leerlingen. 
 
Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de werkelijke leerlingenaantallen in 2014 en 
2015 en de prognose voor de komende jaren. Een en ander is onderverdeeld in de 
leeftijdsgroepen 4 tot en met 7 jaar en daarnaast 8 jaar en ouder. Tevens is een totaalbeeld 
gegeven. 
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Overzicht werkelijke leerlingenaantallen 2014 en 2015, incl. prognose voor 2016 t/m 2018 

 
werkelijk werkelijk 

prognose 
okt 2015 

prognose 
okt 2015 

prognose 
okt 2015 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

     
  

4 t/m 7 jaar 
    

 

05EV De Regenboog 38 43 34 32 28 

05JU Jozefschool 137 153 144 145 141 

07AV Pancratius 49 52 52 47 48 

07UV Meester Spigt 116 112 102 93 85 

09AB Het Kerspel 162 159 156 148 142 

10FI De Uilenburcht 169 175 153 139 122 

10WO De Hussel 72 75 87 90 83 

10ZY De Molenwiek 139 142 139 137 129 

11NE Willibrordus 137 128 112 101 91 

11VV De Baskuul 82 96 96 91 91 

totaal 4 t/m 7 jaar stichting 1101 1135 1075 1023 960 

 
          

8 jaar en ouder           

05EV De Regenboog 38 29 35 36 37 

05JU Jozefschool 144 129 144 136 139 

07AV Pancratius 55 59 56 56 51 

07UV Meester Spigt 126 114 114 117 114 

09AB Het Kerspel 154 158 162 162 158 

10FI De Uilenburcht 192 180 189 196 190 

10WO De Hussel 89 93 84 73 80 

10ZY De Molenwiek 145 126 129 126 134 

11NE Willibrordus 138 136 138 134 136 

11VV De Baskuul 98 83 78 82 86 

totaal 8 jaar en ouder stichting 1179 1107 1129 1118 1125 

 
          

totaal           

05EV De Regenboog 76 72 69 68 65 

05JU Jozefschool 281 282 288 281 280 

07AV Pancratius 104 111 108 103 99 

07UV Meester Spigt 242 226 216 210 199 

09AB Het Kerspel 316 317 318 310 300 

10FI De Uilenburcht 361 355 342 335 312 

10WO De Hussel 161 168 171 163 163 

10ZY De Molenwiek 284 268 268 263 263 

11NE Willibrordus 275 264 250 235 227 

11VV De Baskuul 180 179 174 173 177 

totaal stichting 2280 2242 2204 2141 2085 
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RKBS De Regenboog in Westwoud is op 1 oktober 2015 voor het 3e achtereenvolgende jaar 
onder de gemeentelijke opheffingsnorm gebleven. Daarmee zou de bekostiging in principe 
beëindigd worden per 1 augustus 2016 (WPO art. 153, lid 1 en lid 3). Om dit te voorkomen heeft 
de bestuursdirectie in januari 2016 kenbaar gemaakt aan DUO dat zij gebruik wenst te maken 
van de gemiddelde schoolgrootte (WPO art. 157). In maart 2016 heeft DUO besloten dat RKBS 
De Regenboog met ingang van 1 augustus 2016 op grond van het bepaald in artikel 157 van de 
WPO in stand kan worden gehouden dan wel dat de bekostiging kan worden voortgezet. 
 

3.4 Leegstaande lokalen en verhuur 
Door de terugloop van het leerlingenaantal op een aantal scholen, is er sprake van leegstand.  
Helaas lukt het niet alle leegstaande lokalen aan derden te verhuren. 
De brede schoolgebouwen (bij Het Kerspel in Hoogkarspel en Pancratius in Oosterblokker) is er 
sprake van meerdere gebruikers van het gebouw.  
In sommige gevallen heeft de schooldirectie besloten om een leegstaand lokaal voor de school 
te gebruiken. Daar leegstaande lokalen niet in de vergoeding zitten, dienen de exploitatiekosten 
van een leegstaand lokaal door de school bekostigd te worden. 
Sommige scholen hebben deeltijdverhuur (clubs die na schooltijd gebruikmaken van de aula of 
een lokaal) en een enkele school heeft permanente huurders kunnen vinden voor één of meer 
lokalen. Zo maakt de bestuursdirectie voor haar kantoor gebruik van twee leegstaande lokalen 
in De Hussel. 
 

3.5 Bekostigingsgrondslag en verdeling van de middelen 
SKO De Streek heeft op 1-1-2013 de lumpsum als volgt in haar organisatie toegepast. 
De scholen ontvangen de materiële vergoeding minus de bovenschoolse materiële uitgaven 
(zoals administratiekantoor, accountant, externe deskundigen, verzekering, afschrijvingen, 
lidmaatschappen, etc.). 
Integraal wordt het personele budget ingezet dat is samengesteld uit inkomsten personeel, 
budget personeel en arbeid. De bovenschoolse personele kosten worden daarop in mindering 
gebracht. Bij bovenschoolse kosten kan worden gedacht aan: dotatie jubilea, Arbo, 
wervingskosten, interim-management, bovenschools aangesteld personeel, kerstpakketten, etc. 
De lichte en zware zorgmiddelen van SWV De Westrfriese Knoop zijn sinds schooljaar 2015-
2016 volledig beschikbaar voor personele en materiële uitgaven ten behoeve van 
zorgleerlingen. 
 

3.5.1 Onderhoud gebouwen 
De schoolgebouwen van SKO De Streek staan in twee gemeenten, vijf scholen in de gemeente 
Stede Broec en vijf scholen in gemeente Drechterland. 
 
Tien schoolgebouwen 
Er is een ongelijke uitgangspositie voor de scholen wat betreft de kosten van het noodzakelijk 
(groot) onderhoud. In de gemeente Stede Broec varieert de leeftijd van de gebouwen van 15 tot 
ruim 50 jaar. In de gemeente Drechterland beschikt SKO De Streek over redelijk nieuwe 
gebouwen (Pancratius en Het Kerspel) en gerenoveerde oudere gebouwen.  
Aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan (MOP), kan bezien worden welke middelen in 
een meerjarenplanning voor de schoolgebouwen moet worden uitgetrokken.  
Uitvoering van werkzaamheden geschiedt op grond van planning. Iedere school beschikt over 
eigen middelen voor “klein onderhoud”. 
In 2015 zijn geen (grote) renovaties en/of verbouwingen uitgevoerd.  
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Eind 2014 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd voor 2015-2024. 
Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor zowel 
het binnenonderhoud als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente is nog 
steeds de verantwoordelijke als het gaat om de bekostiging van zaken als nieuwbouw en 
uitbreiding. 
 
Verder zijn in de afgelopen jaren klimaatsbeheersingsmaatregelen genomen. In 2015 is getracht 
bestaande klachten te verhelpen.  
Op 22 december 2014 besloot de gemeente Drechterland geen financiële middelen beschikbaar 
te stellen voor optimalisering van het binnenklimaat van de basisscholen Pancratius en Het 
Kerspel. Tegen dit besluit heeft SKO De Streek bezwaar ingediend. Najaar 2015 heeft de 
gemeente Drechterland laten weten ons bezwaar ongegrond te verklaren en het primaire besluit 
in stand te laten. Met Het Kerspel en de Pancratius is begin 2016 afgesproken z.s.m. 
maatregelen te nemen om het klimaat op beide scholen te verbeteren. 
 
Problematiek huisvesting/leegstand 
De stichting kent een aantal problemen inzake de huisvesting van haar scholen: 
 

 De vermindering van het aantal leerlingen is ook voor de gemeente Stede Broec reden 
geweest voor een denktank (met betrokkenen) om de lokalenbehoefte nodig om onderwijs te 
geven in de komende jaren, met elkaar bespreekbaar te maken. Dat moet op termijn leiden 
tot keuzes. 

 

 Na het uitgesproken faillissement van Estro Kinderopvang medio 2014, maken alle locaties 
voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang een doorstart onder de vlag van 
Smallsteps. Het peuterspeelzaalwerk is na de zomervakantie door de stichting ‟Voor-School‟ 
voortgezet in Drechterland en Stede Broec. De stichting „Voor-School‟ is een organisatie 
zonder winstoogmerk en biedt op dit moment in de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder 
en Schagen het peuterspeelzaalwerk aan. Zij zijn sterk verbonden met de lokale 
schoolbesturen, een uitgangspunt dat van groot belang is om te bereiken dat de kinderen 
een goede start maken in het basisonderwijs.  
Vanaf 1 januari 2016 zijn Kappio (kinderopvang) en stichting Voor-School samen verder 
gegaan onder de naam Kappio. 
De bedoeling is dat de peuterspeelzalen zoveel als mogelijk ondergebracht worden bij de 
basisscholen in de omgeving. Daarnaast is één van de doelstellingen in de toekomst te 
komen tot IKC‟s (Integraal Kind Centra). Over het onderbrengen van peuterspeelzalen 
binnen de basisscholen en te komen tot IKC‟s, worden op dit moment gesprekken gevoerd 
door de schoolbesturen met Kappio. 
 
Drie onderwijsorganisaties en één peuterspeelzaalorganisatie in Stede Broec en de 
gemeente hebben op 25 november 2015 een intentieverklaring ondertekend en de intentie 
uitgesproken om te werken aan integrale kindcentra (IKC). 
Deelnemende partijen in Stede Broec zijn: 

 Stichting Katholiek Onderwijs De Streek te Stede Broec; 

 Stichting Openbaar Onderwijs Present te Stede Broec; 

 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Kopwerk te Den Helder; 

 Stichting Kappio/Voorschool, peuterspeelzaalorganisatie te Anna Paulowna; 

 De gemeente Stede Broec 
Er zal door middel van een projectmatige aanpak uitvoering worden gegeven aan de 
gestelde uitgangspunten en doelen uit de intentieovereenkomst. Het streven is om op 
1 juli 2016 een besluit te kunnen nemen over de conclusies en aanbevelingen. 
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 Al jaren wordt er gesproken over verregaande samenwerking tussen de twee basisscholen 
in Westwoud (rkbs De Regenboog en obs ‟t Skitteljacht). Beide scholen hebben momenteel 
te maken met krimp, daarbij neemt het aantal kinderen in Westwoud ook af. Van cruciaal 
belang is de kwaliteit van het onderwijs en het behoud van de leefbaarheid ook in 
krimpgebieden te waarborgen. 
Een aantal jaren geleden is er een initiatiefgroep „1 school in Westwoud‟, bestaande uit 
ouders uit Westwoud, gestart. 
De besturen hebben, mede op verzoek van de initiatiefgroep Westwoud, aangegeven te 
willen streven naar “één gezamenlijke basisschool in Westwoud”. Daarmee geven zij te 
kennen dat zij toe willen werken naar één in plaats van de huidige twee scholen in 
Westwoud. 
De beide schoolbesturen zijn medio 2015 een intentieverklaring overeengekomen waarin zij 
uitspreken: 

- “Te streven naar de totstandkoming van één gezamenlijke basisschool in Westwoud, die 
gehuisvest is op één locatie in Westwoud. 

- Er naar te streven om uiterlijk in het voorjaar van 2016 een definitief besluit te nemen 
omtrent de samenvoeging van beide basisscholen in Westwoud. 

- Er naar te streven dat de nieuwe gezamenlijke basisschool in Westwoud qua 
huisvesting op één locatie kan starten met ingang van het schooljaar 2017-2018.” 
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4. Ontwikkelingen bij SKO De Streek 
 

4.1. Beleidsmatige voortgang 
In april 2014 is een strategisch beleidsplan 2014-2017 voor de stichting ontwikkeld en 
vastgesteld.  
 

4.2. Onderwijs(kundig) beleid 
Algemeen 
De inspectie heeft De Uilenburcht in maart 2015 met een onderzoek naar kwaliteitsverbetering 
bezocht en naar aanleiding daarvan weer het basisarrangement afgegeven. De overige scholen 
van SKO De Streek hadden reeds een basisarrangement. 
 
Groepsplannen 
De verdere uitwerking rond het digitaal opzetten van goed functionerende groepsplannen 
waarmee het overzichtelijk en goed werken is, is in onderling overleg met de intern begeleiders 
van onze Stichting verder opgezet en ingevoerd.  
 
Opbrengsten 
Doel van SKO De Streek is, om gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap over de 
opbrengsten te genereren, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. 
Medio 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met als doel om samen met de IB-ers en 
schooldirecties de eerste bovenschoolse trendanalyse door te spreken en met elkaar de 
plannen van aanpak en de schoolanalyses uit te wisselen. Doel van de bovenschoolse 
trendanalyse is het monitoren van de opbrengsten en overige ontwikkelingen van de individuele 
scholen door de bestuursdirectie. Dit biedt de mogelijkheid op vroegtijdige interventies op 
bestuurs- en schoolniveau. Daarnaast zijn kaders vastgesteld waaraan een plan van aanpak 
m.b.t. het proces van analyse tot evaluatie aan moet voldoen en wat tegemoetkomt aan een 
minimale administratieve last met als randvoorwaarde dat wordt voldaan aan de 
inspectienormen. 
 
De bestuursdirectie bespreekt de ontwikkeling van iedere school tijdens de 
managementbesprekingen in april en oktober. Tevens wisselen de intern begeleiders hierover 
met elkaar informatie uit. De opbrengsten vormen een onderdeel van het bijstellen van de 
onderwijskundige jaarplanning van de school. De bovenschoolse trendanalyse wordt ter 
informatie aan de Raad van Beheer voorgelegd. De directeuren informeren de MR over de 
opbrengsten van de eigen school. 
 
Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging passend onderwijs in werking getreden. De scholen 
hebben de verantwoordelijkheid (zorgplicht) om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben een passend onderwijsprogramma te bieden. De school zoekt samen met ouders naar 
de beste onderwijsplek. Als onderzoek uitwijst dat de school de ondersteuning die het kind nodig 
heeft niet kan bieden, moet een passende plek worden geboden op een andere school voor 
regulier of speciaal (basis) onderwijs. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alle 
kinderen een passend onderwijsprogramma krijgen. Ook kinderen die daarbij extra 
ondersteuning nodig hebben. Alle kinderen een passende plek bieden, lukt alleen wanneer 
scholen en hun besturen in een regio afspraken maken. Daarvoor zijn 
samenwerkingsverbanden opgericht.  
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Passend onderwijs vraagt in de omgeving van het kind om een intensieve samenwerking van 
scholen onderling, jeugdzorg en ouders om zo een passend arrangement op te stellen.  
De bekostiging ondersteuning zal via het samenwerkingsverband verlopen. Het 
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toekenning van extra ondersteuning.  
De door het samenwerkingsverband toegekende middelen voor IB-inzet worden toegekend aan 
de scholen. Daarnaast zetten de scholen de middelen voor extra ondersteuning beredeneerd in 
passend bij de ondersteuningsvraag in de school. Dit wordt jaarlijks opnieuw afgestemd.. 
Het samenwerkingsverband heeft de scholen die bij elkaar in de omgeving staan gegroepeerd in 
knooppunten. In totaal zijn er veertien knooppunten geformeerd die met elkaar de opdracht 
hebben om voor een zoveel mogelijk sluitend onderwijsaanbod te zorgen. De knooppunten zijn 
bestuursdoorbrekend samengesteld. De verwachting is, dat door het samenwerken in 
knooppunten het beroep op speciale voorzieningen nog verder kan worden teruggebracht. Het 
samenwerkingsverband zal de scholen daarin ondersteunen door de middelen zo dicht mogelijk 
op de werkvloer in te zetten. De scholen van SKO De Streek maken deel uit van knooppunt 
Drechterland en knooppunt Stede Broec. Twee directeuren vanuit SKO De Streek zijn voorzitter 
van de knooppunten en vertegenwoordigen de knooppunten in de knooppuntraad van de WFK.  
In het ondersteuningsplan wordt e.e.a. verder onderbouwd en uitgewerkt. Met dit plan stelt het 
samenwerkingsverband voor de periode van 2014 tot 2018 de kaders vast voor de wijze waarop 
er uitvoering zal worden gegeven aan Passend Onderwijs in de regio West-Friesland. 
Doel is om zoveel mogelijk leerlingen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs te geven. Door 
het versterken van de basisondersteuning zullen minder kinderen gebruik hoeven maken van 
speciaal (basis) onderwijs. 
 
Samenwerking VO 
De huidige PO-VO procedure over de overdracht van leerlingen die de basisschool verlaten en 
naar het Voortgezet Onderwijs gaan, wordt gevolgd. Jaarlijks vindt er een terugkoppeling plaats 
van de scholen van VO naar die van het BO over de ontwikkeling van de doorgestroomde 
leerlingen. Kinderen van groep 8 bezoeken tijdens hun laatste jaar op de basisschool in 
groepsverband de verschillende scholen van VO in de regio. 
 
Prestatieboxmiddelen 
In 2015 ontvingen schoolbesturen wederom, naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een 
bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor opbrengstgericht 
werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. 
Bij de scholen van SKO De Streek werden in 2015 de middelen ingezet voor de volgende zaken: 
Verbetertrajecten en teamscholing onder leiding van externe adviseurs op het gebied van 
didactische vaardigheden, het versterken van opbrengstgericht werken, technisch en begrijpend 
lezen, woordenschatontwikkeling en onderwijs aan meer- en hoogbegaafden.  
(Individuele) scholing van schoolleiders en leerkrachten. 
Cultuur-educatieve werkzaamheden 
Door middel van het inzetten van deze middelen wil SKO De Streek bereiken dat zowel de 
tussenopbrengsten als de eindopbrengsten verbeteren, zodat alle scholen minimaal blijven 
voldoen aan de basiskwaliteit volgens het toezichtkader van de onderwijsinspectie. 
 
School aan Zet  
School aan Zet is een driejarig programma waarin samen met scholen wordt gewerkt aan 
verbetering van de onderwijsopbrengsten. School aan Zet helpt vanuit de eigen ambities van de 
scholen doelstellingen en verbeterpunten te formuleren. School aan Zet sluit aan bij de 
bestuursakkoorden tussen de PO-Raad met het ministerie van OCW en de agenda van de PO-
Raad „In tien jaar naar de top!‟ 
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School aan Zet ondersteunt SKO De Streek tot medio 2016 bij het realiseren van een lerende 
organisatie d.m.v. „Samen Leren Inhoud Geven‟. Deze aanpak van School aan Zet is een 
aanpak die wordt toegesneden op de vraag en situatie van de besturen en scholen die 
deelnemen. Bij de verdieping wordt aangesloten bij de leervraag en de aanpak waar al aan 
wordt gewerkt. Vaste onderdelen van deze verdieping zijn: 
Een expert als kritische vriend en klankbord bij het bouwen aan een structuur en cultuur van 
samen leren; 
Kennisimpulsen van themaexperts om het samen leren betekenisvol te laten zijn; 
Een nulmeting om te bepalen wat de huidige situatie met betrekking tot de lerende organisatie 
is; 
Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven als middel om uitgangssituatie, doelen en 
verbeterstappen te bepalen; 
De Werkwijzer samen leren als online uitwerking van het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud 
Geven en een middel om de ontwikkeling naar een lerende organisatie vorm te geven binnen 
alle lagen in de organisatie; 
Leernetwerken om ook buiten de eigen school en het bestuur samen te leren; 
 

4.3. Financieel beleid 
Vanaf 2014 is één planning- en controlfunctionaris van het administratiekantoor betrokken bij de 
begroting, jaarrekening en managementrapportages. Voor de Raad van Beheer zijn  
managementrapportages over de eerste vijf en de eerste negen maanden van 2015 opgesteld. 
De schooldirecteuren ontvingen zes keer een financiële rapportage als extra tool om de 
realisatie ten opzichte van hun schoolbegroting te bewaken. Minimaal twee keer is deze 
rapportage door de schooldirecteur en de stafmedewerker financiën besproken. 
 

4.4. Personeels- en formatiebeleid 
Bestuursformatieplan 
In 2014 is het meerjaren bestuursformatieplan opgesteld. De directeuren en Raad van Beheer 
adviseerden positief hierover. De GMR heeft instemming verleend. 
 
In het meerjaren bestuursformatieplan wordt gesproken over de plaatsing van met name OOP 
medewerkers in de RDDF. Mede vanwege het resultaat van de Regeling Vrijwillig Vertrek 
hoefde er ook in de categorie OOP  geen gedwongen ontslag plaats te vinden. Het opstellen van 
een nieuwe RDDF lijst was niet nodig in verband met de financiële situatie van de organisatie en 
het natuurlijk verloop van medewerkers. Inmiddels is de wetgeving gewijzigd en is het werken 
met een RDDF-lijst niet meer uitvoerbaar. In de nieuwe CAO-PO zullen nieuwe afspraken 
worden gemaakt voor het afvloeien van personeel wegens bedrijfseconomische 
omstandigheden (zoals de krimp van de organisatie). 
 
Functiemix 
In februari  is opnieuw de procedure voor de nieuwe LB-functies uitgevoerd. Voor basisschool 
De Baskuul is een bouwcoördinator aangesteld. Bij de andere scholen waren geen vacatures. 
 
Mobiliteit 
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben zes medewerkers een nieuwe werkplek op een 
andere locatie gekregen. In één situatie was er sprake van verplichte mobiliteit. Eén 
medewerker is in overleg overgeplaatst omdat de kwaliteiten van deze medewerker nodig waren 
op een andere school. Eén medewerker, die werkzaam was op 2 scholen, is op eigen verzoek 
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met het volledige dienstverband overgegaan naar een andere school. De overige medewerkers 
zijn vrijwillig overgeplaatst. 
 
Scholing 
Sinds 2015 is er een nieuw scholingsbeleid van toepassing. 
In het scholingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen scholing op verzoek van de 
medewerker en verplichte scholing. Wanneer het gaat om een verplichte scholing, dus scholing 
in opdracht van de werkgever, vindt er volledige vergoeding van scholingskosten plaats. 
Wanneer het gaat om scholing op verzoek van de medewerk zal worden gekeken naar de 
relevantie en/of wenselijkheid voor het werk / de organisatie om te bepalen of de scholing voor 
(gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. De scholingsverzoeken worden via de 
schooldirecteur ingediend bij het bestuur. De schooldirecteur adviseert de bestuursdirectie over 
eventuele toekenning van een vergoeding op basis van de scholingsbehoefte voor de school en 
de competenties van de medewerker. De bestuursdirectie besluit of de medewerker in 
aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Voor scholing op verzoek van de 
medewerker geldt een terugbetalingsregeling bij uitdiensttreding of specifieke situatie 
(bijvoorbeeld het voortijdig beëindigen van de scholing). 
 
Alle schooldirecteuren dienen jaarlijks een scholingsplan in. 
Daarbij handelt het om: 
 

 scholing gericht op het voldoen van alle vastgestelde competenties; 

 scholing gericht op nieuwe ontwikkelingen binnen de school; 

 scholing gericht op processen binnen de school; 

 scholing gericht op individuele wensen van het personeelslid. 
 
Het is de bedoeling dat iedere medewerker zich schoolt. Men is zelf verantwoordelijk voor de 
eigen ontwikkeling. Dit geldt ook voor de invalkrachten; het scholingsbeleid is ook voor hen van 
toepassing. Scholing is een vast gespreksonderwerp van de gesprekkencyclus.  
  
IPB Gesprekkencyclus 
De IPB gesprekkencyclus wordt inmiddels door alle directeuren toegepast. Ook de 
invalkrachten, die langdurig hebben ingevallen, krijgen een gesprek in het kader van de 
gesprekkencyclus. Aan de hand van deze gesprekken wordt inzage verkregen in het 
functioneren en de ontwikkeling van de individuele medewerker.   
 
Arbo 
Het Sociaal Medisch Team (SMT) wordt zes keer per jaar ingepland. Bij het SMT zijn aanwezig 
de arbo arts, schooldirecteur en stafmedewerker HRM. Tijdens het SMT worden casussen 
besproken van medewerkers die langdurig of frequent ziek zijn of dreigen te worden. 
 
BHV 
Ook in 2015 heeft een aantal medewerkers de basiscursus BHV gedaan. Jaarlijks wordt deze 
training herhaald om de handelingen voldoende te blijven beheersen. Ook het gebruik van de 
AED maakt onderdeel uit van deze training. Behalve een aantal vaste medewerkers heeft ook 
een aantal invalkrachten deze training gevolgd. Het onderdeel brandpreventie is standaard 
toegevoegd aan de BHV-training. We zijn nog bezig met een inhaalslag, maar medio 2016 
hebben alle BHV-ers ook de AED training en de brandpreventie gevolgd. 
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Inval(-beleid) 
Gedurende het schooljaar worden regelmatig gespreksrondes georganiseerd om nieuwe 
invalkrachten aan te stellen. Deze gesprekken worden gevoerd door de medewerker HRM. De 
invalkrachten hebben in juni 2015 een bijeenkomst gehad waarin zij zijn geïnformeerd over de 
gevolgen van de verlening van de CAO PO en de invoering van de WWZ. Eén invalmedewerker 
heeft een vaste aanstelling gekregen. 
 

4.5. ICT-beleid 
In 2015 is er, naast het ICT beleidsplan voor SKO De Streek, een beleidsstuk aan de scholen 
gepresenteerd over “mediawijsheid”. Dit beleidsstuk geeft handvaten en informatie hierover aan 
de stichting en de scholen. Hierin opgenomen zijn o.a. een protocol gedragscode social-media 
voor SKO De Streek, voorbeelden van internetprotocollen voor leerkrachten en leerlingen en 
een privacy protocol. In de SKO De Streek portal zijn een groot aantal voorbeeldlessen en 
informatie beschikbaar gemaakt. Ook is er een protocol over het gebruik van Smartphones in 
opgenomen. 
De stafmedewerker ICT is jaarlijkse overleggen op de scholen gestart, in aanwezigheid van de 
ICT-coördinator en de schooldirecteur. Doel van deze overleggen is het uitwisselen van de 
voortgang van het ICT beleid en het afstemmen van plannen.  
Er is een start gemaakt met het aanleggen van draadloze netwerken en een aantal scholen zijn 
overgegaan op de migratie van vaste werkstations naar mobiele devices.  
De scholen hebben hun ICT beleidsplan vernieuwd 
Websites zijn gemoderniseerd en de scholen van Drechterland zijn gestart met migratie van hun 
website naar een andere ontwikkelomgeving. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor het 
SharePoint portal van de stichting. 
Onze eigen SKO De Streek Academie voor de medewerkers is als pilot gestart en heeft een 
inrichting gekregen met e-learning modules die voor ICT zijn gebaseerd op het 
competentieonderzoek van 2014. 
De stafmedewerker ICT heeft een opleiding tot Nationale Mediacoach afgerond en de stichting 
mag nu het onderstaande keurmerk dragen: 
 

 
 
Er zijn nieuwe multi-functionals (apparaten die kopieren, printen en scannen) geplaatst. 
 
Er zijn 5 ICT beraden geweest onder voorzitterschap van de stafmedewerker ICT, met alle ICT 
coördinatoren en een gemandateerd directeur namens de scholen. 
 
De stafmedewerker ICT bezocht o.a. diverse nascholingsbijeenkomsten van het Bovenschoolse 
Netwerk ICT. 
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4.6 Uitstroom en opbrengsten 

4.6.1  Uitstroom leerlingen groep 8 naar het VO 
 
Adviezen schoolverlaters groep 8, schooljaar 2014-2015 
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Brinnr School                 

05EV De Regenboog 0 2 3 1 1 1 4 12 

05JU De Jozefschool 0 14 13 2 7 5 2 43 

07AV De Pancratius 0 1 5 1 2 0 0 9 

O7UV Meester Spigtschool 0 15 6 2 8 1 9 41 

09AB Het Kerspel 0 7 11 4 6 3 7 38 

10FI De Uilenburcht 0 7 6 6 3 3 7 32 

10WO De Hussel 0 3 4 0 7 0 5 19 

10ZY De Molenwiek 0 10 11 4 6 3 10 44 

11NE De Willibrordus 0 7 7 5 7 2 8 36 

11VW De Baskuul 0 8 9 0 9 0 2 28 

  Totaal 0 74 75 25 56 18 54 302 

 
Dit overzicht geeft de adviezen die op de scholen van SKO De Streek zijn gegeven, weer. In 
totaal werden 302 adviezen verstrekt. 
Hierna worden de percentages weergegeven per school en stichting. 
 

 

Adviezen schoolverlaters in percentages per 
school 2014-2015         
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Brinnr School % % % % % % % % 

05EV De Regenboog 0 17 25 8.3 8.3 8.3 33 100 

05JU De Jozefschool 0 32 30 5 16 12 5 100 

07AV De Pancratius 0 11 56 11 22 0 0 100 

07UV Meester Spigtschool 0 37 15 5 19 2 22 100 

09AB Het Kerspel 0 18 29 11 16 8 18 100 

10FI De Uilenburcht 0 21 19 19 9 9 23 100 

10WO De Hussel 0 16 21 0 37 0 26 100 

10ZY De Molenwiek 0 23 25 9 13 7 23 100 

11NE De Willibrordus 0 19 19 15 19 6 22 100 

11VW De Baskuul 0 34 14 8 22 12 10 100 
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Adviezen   2014 en 2015 Scholen totaal 

SKO De Streek Aantallen % Aantallen % 

  2014 2014 2015 2015 

OPDC 1 0,31 0 0 

VMBO 84 25,45 74 24,50 

MAVO / Theor. Leerweg 79 23,94 75 24,84 

MAVO / HAVO 27 8,18 25 8,28 

HAVO 79 23,94 56 18,54 

HAVO / VWO 13 3,94 18 5,96 

VWO 47 14,24 54 17,88 

Totaal 330 100,00 302 100,00 

 
 

4.6.2 Opbrengsten scholen 
De eindopbrengsten groep 8 die doorgezonden zijn naar de inspectie betreffen de 
eindopbrengsten van de leerlingen van groep 8 op het gebied van begrijpend lezen en rekenen 
algemeen van het schooljaar 2014 – 2015. 
Voor de verdere beoordelingen van scholen van SKO De Streek wordt verwezen naar de 
website van de inspectie voor het onderwijs.  
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4.7 Personeel 
 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het personele bestand en de 
mutaties die in 2015 plaats vonden. 
 

4.7.1 Formatie 
 

 Aantal medewerkers FTE 

OP1 189 119,8288 

OOP 
(schoonmaakmedewerkers, 
conciërge, administratie2) 

21 7,1413 

Directie scholen 8 7,6886 

Bestuurskantoor 7 3,6537 

Totaal 225 138,3124 

 
Vaste formatie incl bapo: 
 

 Aantal medewerkers FTE 

OP 157 101,2350 

OOP 
(schoonmaakmedewerkers, 
conciërge, administratie3) 

20  6,8611 

Directie scholen 8 7,5886 

Bestuurskantoor 5 3,2751 

Totaal 190 118,9598 

 
 
Uitstroom medewerkers in 2015 

Reden Aantal medewerkers FTE 

Regeling Vrijwillig Vertrek 11 6,8446 

Pensioen 3 2,2637 

Arbeidsongeschiktheid 1 0,1870 

Totaal 15 9,2953 

 
  

                                                
1
 Inclusief 1,4503 FTE ten laste van zorgmiddelen SWV De Westfriese Knoop 

2
 Waarvan 2 tevens werkzaam op bestuurskantoor 

3
 Waarvan 1 tevens werkzaam op bestuurskantoor 
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4.7.2 GGL per 1 oktober in 2012, 2013, 2014 en 2015 
 

GGL   2012 2013 
 
2014 

 
2015 

Brinnr School     
  

        
  

05EV De Regenboog 36,58 39,18 36,50 
 
37,83 

05JU De Jozefschool 43,81 43,24 44,89 
 
41,83 

07AV De Pancratius 46,46 47,06 47,55 
 
45,97 

07UV Meester Spigtschool 42,26 42,22 41,42 
 
41,72 

09AB Het Kerspel 37,22 35,66 37,56 
 
38,65 

10FI De Uilenburcht 39,19 40,40 40,23 
 
37,74 

10WO De Hussel 39,06 39,95 42,66 
 
41,20 

10ZY De Molenwiek 42,15 40,70 41,81 
 
42,42 

11NE De Willibrordus 44,07 44,96 44,38 
 
42,13 

11VW De Baskuul 41,99 43,00 41,26 
 
39,09 

 

4.7.3 Procedure invulling en berekening functiemix schooljaar 2015-2016 
In het voorjaar 2015 is er één vacature opengesteld voor een LB-functie voor alle medewerkers 
van SKO De Streek, met een vast dienstverband. Om alle sollicitanten een gelijke kans op 
aanstelling te bieden is in de vacature de functie benoemd en de vereiste opleidings- en 
vaardigheden. Het vermelden van een werktijdfactor of voorkeur van het werkzaam zijn op een 
school in de vacaturetekst is niet gebeurd om te voorkomen dat voor de vacature slechts 
bepaalde medewerkers in aanmerking konden komen. Er is geselecteerd op kennis, opleiding 
en vaardigheden. 
 
De LB functies worden open gesteld als daar behoefte aan is. Er zijn geen functies open gesteld 
om te kunnen voldoen aan de gestelde wettelijke criteria. 
 
Het totaal aantal LB functies op bestuursniveau is 24,3349 FTE. Er zijn vijf scholen die meer LB 
formatie hebben dan de richtlijn en vijf scholen hebben minder LB formatie. De CAO PO schrijft 
voor dat op bestuursniveau het aantal LB functies 40% van de totale formatie moet zijn.  
Het ingezette beleid bij SKO De Streek is erop gericht om terughoudend te zijn met LB functies 
in het kader van het dalend aantal leerlingen en de krimp van de organisatie. Hierdoor zal de 
organisatie mogelijk op korte termijn voldoen aan de norm zonder uitbreiding van functies. 
Met de GMR is in 2014 de afspraak gemaakt dat het aantal LB functies dan ook niet aan de 
richtlijn van 40% van het personeelsbestand hoeft te voldoen. 
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4.7.4  Ziekteverzuim  
SKO De Streek is aangesloten bij de Arbo Unie en heeft een eigen bedrijfsarts en 
arbeidsdeskundige. In juni 2014 is de dienstverlening van de Arbo Unie geëvalueerd en het 
dienstverleningsplan per 1 januari 2015 aangepast in het kader van het Eigen Regiemodel, 
waarbij de directeur en medewerker zelf de regie hebben over het verzuim, dat gericht is op 
reïntegratie. 
 

Verzuim 2015: 

Kengetallen 
   

                                 
  

 

  
Gewogen aantal personen: 216,7 

 

 

 
 

                   
  

              
                      

  
   Verzuimdagen: 

 

3.679 
                     

  
   Beschikbare dagen: 

 

49.115 
                     

  
           

 
   

                     
  

   Verzuimdagen kort 
 

188 
                     

  
 

  

Verzuimdagen 
middellang 

 

497 

                     
  

   Verzuimdagen lang 
 

2062 
                     

  
 

  

Verzuimdagen extra 
lang 

 

933 

                     
  

           
 

   
                     

  
   Verzuimmeldingen: 

 

145 
                     

  
   Herstelmeldingen: 

 

145 
                     

  
   

                         
  

   Verzuimpercentage: 
 

7,49 
    

Verzuimpercentage 2: 0,00 
 

     
  

   Gem. verzuimduur: 
 

32,12 
   

    
     

  
   Meldingsfrequentie per jaar: 0,70 

   
             

     
  

             
   

             
     

  
 

  

Percentage 0 
verzuimers :   

 

62,92% 

   
 

           
 

     
  

                                                     
 

                                    Verzuim 2014: 
Verzuimpercentage: 8,20% 
Gemiddelde verzuimduur: 33,84 
Meldingsfrequentie: 0,82 
0% verzuimers: 52,91 
 
Verzuim per functiecategorie:  

                Categorie   Vrouw   Man   Totalen : 

                DIR   1,19%   27,89%   10,24% 

OOP 

 
4,20% 

 
14,55% 

 
6,97% 

OP   7,86%   4,10%   7,23% 

 
      

                    7,09%   9,19%   7,49% 
 

 

5,10%
13,50%

56,05%

25,35%

Kort verzuim

Middellang verzuim

Lang verzuim

Extra lang verzuim
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De verzuimfrequentie is laag. Dit betekent dat er weinig verzuimmeldingen zijn. Het hoge 
verzuimpercentage is te wijten aan het langdurig verzuim. Dit verzuim werd met name 
veroorzaakt door medewerkers met een groot dienstverband. De oorzaken voor het langdurig 
verzuim zijn divers. Dit zijn zowel lichamelijke gezondheidsklachten als psychische klachten. De 
lichamelijke gezondheidsklachten waren niet arbeid gerelateerd. De psychische klachten waren 
voor een deel arbeid gerelateerd. In samenwerking met de Arbo arts is kritisch gekeken naar de 
oorzaak van het verzuim en werd bij niet medisch verzuim een aangepast traject ingezet. 
Het verzuim is ten opzichte van 2014 licht gedaald.  
 

4.7.5 Vervangingsfonds  
Als gevolg van het ziekteverzuim en daardoor gedeclareerde kosten bij het Vervangingsfonds en 
het Risicofonds in 2015, geeft dat aan betalingen en ontvangsten het volgende beeld: 
 

Vervangingsfonds (Vf) 2015 

  Euro's 

Premie Vf 356.177 

Uitkeringen Vf 364.653 

  Risicofonds (Rf) 2015 

  Euro's  

Premie Rf 19.871  

Uitkeringen Rf 18.908 

  

4.7.6 Preventiemedewerker en activiteiten  
Sinds 1 januari 2013 is een begin gemaakt met het uitvoeren van de RI&E‟s op de scholen. In 
oktober 2014 is er een inventarisatie opgemaakt van de scholen waar een RI&E gedaan is en de 
scholen waar dit nog uitgevoerd moest worden. Samen met de deskundige van de Arbo dienst is 
vanaf december 2014 een rondgang gemaakt op de scholen waar nog geen RI&E gedaan is of 
waar deze te weer opnieuw gedaan moet worden.  
De medewerker HRM heeft in 2015 vier scholen bezocht om de RI&E uit te voeren. Deze vier 
scholen zijn ook getoetst door een gecertificeerd arbeidshygiënist van de Arbounie. 
Aan de hand van het Plan van Aanpak zal een voorstel worden gedaan voor verbeterpunten. De 
medewerker HRM bewaakt jaarlijks de uitvoering van het Plan van Aanpak.  
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4.8 Huisvesting en inrichting 
Het merendeel van de huisvestingszaken is in dit verslag vermeld. 
Bij deze aandacht voor de opheffingsnorm en materiële zaken en contracten. 
 

4.8.1 Opheffingsnorm 
Ingaande 1 augustus 2013 gelden de volgende normen: 
 
Gemeente Opheffingsnorm 2008-

2013 
Opheffingsnorm 2013-

2018 

Drechterland 86 85 (*) 

Stede Broec 165 162 

(*) Per 1 januari 2015: 80 leerlingen 
 

4.8.2 Materieel / contracten 
 
Kopieerapparatuur 
Voor de vijf scholen in Stede Broec eindigde op 1 juni 2015 het mantelcontract voor 
kopieerapparatuur dat was afgesloten bij Ricoh. Er is voor deze scholen met ingang van 1 juni 
2015 een contract bij ISO-groep afgesloten. In verband met gewenste harmonisatie in de 
contracten, eindigt dit contract gelijktijdig met het contract van de Drechterlandse scholen. Voor 
de vijf scholen in Drechterland loopt een contract voor kopieerapparatuur eveneens bij ISO-
groep. 
 
Energie 
Voor de zeven scholen die niet in een combinatiegebouw gehuisvest zijn,  is opnieuw een 
contract via Energie voor Scholen afgesloten. De looptijd van dit contract is zes jaar.  
 
Een tenderprocedure is gestart met oog op vervangingen van digitale presentatie middelen in de 
aankomende vier jaar. 
 

4.9 Doelstellingen SKO De Streek 
Hieronder vindt u een opsomming van doelstellingen, zoals weergegeven in het strategisch 
beleidsplan SKO De Streek 2014-2017. Als gevolg van interne- en/of externe ontwikkelingen zijn 
deze, waar nodig, herzien. 
 
Passend onderwijs 
Doel is om zoveel mogelijk leerlingen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs te geven. Door 
het versterken van de basisondersteuning zullen minder kinderen gebruik hoeven maken van 
speciaal (basis) onderwijs. 
 
Kwaliteitsgericht werken 

 Doel is het maximaal ontwikkelen van het talent van ieder kind als uitgangspunt voor het 
streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

 M.b.t. de tevredenheidsenquêtes is de doelstelling minimaal het landelijk gemiddelde per 
item en minimaal 10 items boven het landelijk gemiddelde. 

 M.b.t. de Citotoetsen/GSO-resultaten is de doelstelling dat alle scholen (minimaal) 
voldoende resultaten behalen. 
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Werkdruk(beleving) 
Doel is het verlagen van de werkdruk(beleving) bij medewerkers van SKO De Streek zodanig, 
dat de werkdruk(beleving) met ingang van 1 augustus 2016 significant minder wordt. 
 
Nieuwe onderwijsconcepten in relatie tot leerlingenkrimp en kleiner wordende scholen 

 Het in de komende jaren realiseren van één of meerdere IKC‟s in Stede Broec en 
Drechterland. 

 Het implementeren van nieuwe onderwijsconcepten in relatie tot o.a. de uitdagingen m.b.t. 
passend onderwijs en leerlingenkrimp. 

 De kwaliteit van ons onderwijs gaat omhoog. 

 De werkdruk bij leerkrachten wordt significant minder. 
 
Professionele Leergemeenschap (PLG)/lerende organisatie 

 Het leren en het leervermogen van medewerkers, teams, scholen en SKO De Streek als 
geheel op zodanige wijze te vergroten en met elkaar te verbinden dat er continue 
verandering optreedt op individueel, team- en organisatieniveau in de richting van de 
gewenste output van de organisatie, waarbij het leren van leerlingen centraal staat. 

 Een lerende school/PLG leidt tot een grotere samenhang tussen het beleid van alle scholen, 
effectieve werkwijzen in alle scholen en verhoogde opbrengsten. 

 
Kenniscentrum 

 Het bieden van andere en nieuwe impulsen en uitdagingen aan medewerkers. 

 Meer gebruik maken van de kwaliteiten en talenten van medewerkers binnen onze stichting. 

 Het intern verspreiden van de aanwezige kennis en het verhogen van de kwaliteit van ons 
onderwijs. 

 Het efficiënter en effectiever omgaan met de beschikbare scholingsmiddelen. 
 
ICT 

 ICT moet nadrukkelijk het verhogen van de leeropbrengsten beogen. 

 De digitale middelen  dienen in dienst te staan van onderwijsinhoud, ondersteunend proces 
én communicatie (PR) (bijv. een actuele en wervende website). 

 De ICT kennis, vakkennis en attitude van het onderwijs personeel, directies en de ICT-
coördinatoren dienen op 21th First Century Skills niveau te zijn of te komen. 

 Leerkrachten van SKO De Streek moeten vanaf 2018 aantoonbaar beschikken over 
voldoende competenties om bovenstaande doelen te realiseren. Hiervoor moeten eerst deze 
competenties worden vastgesteld. Het gaat hier niet om “taken” maar om zgn. 21th Century 
Skills.  
Kernwoorden zijn: 
o Communicatie 
o Samenwerken 
o ICT Geletterdheid 
o Creativiteit 
o Kritisch denken 
o Probleemoplossingsvaardigheden 
o Sociale en/ culturele vaardigheden (incl. burgerschap) 

 De ICT-middelen worden zoveel mogelijk samen ingekocht (centraal inverdienen, kosten 
omlaag, leren van elkaar) op twee vaste inkoopmomenten per jaar 

 Alle scholen gaan en ouderportaal inzetten om de communicatie met de ouders te 
onderhouden. Een keuze uit aanbieders zal  in 2016 gemaakt worden 
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Huisvesting 
In 2016 is duidelijk hoe zo goed mogelijk om te gaan met de leegstand van lokalen in de 
toekomst. 
 
Personeel & Formatie 
Alle leerkrachten zijn uiterlijk 2017 opgenomen in het Lerarenregister. 
 
Financiën 
Een sluitende begroting vanaf 2016 
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5. Financieel jaarverslag  
 

5.1. Algemeen  
Het financieel jaarverslag is gebaseerd op de geldende OCW-voorschriften. De 
jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs bestaat uit de geconsolideerde balans en de 
exploitatierekening. In dit hoofdstuk wordt een nadere analyse gegeven van de ontwikkeling van 
het exploitatieresultaat ad € 243.228 over 2015 ten opzichte van de begroting en de 
jaarrekening 2014. Daarnaast wordt de financiële positie beoordeeld aan de hand van de 
kengetallen op bestuursniveau met als referentie landelijke benchmark cijfers en normeringen. 
Verder worden de continuïteit en risicoparagraaf behandeld.  
 
Het balanstotaal van SKO De Streek bedraagt ultimo 2015 € 6.1 mln. ten opzichte van een 
balanstotaal in 2014 van € 5,6 mln. Dit is een toename van 8%. 
 

5.2. Kengetallen  
Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op balansdatum voor SKO De 
Streek. Aangezien financiën op balansdatum een momentopname is en sturing plaats dient te 
vinden over jaren heen, is de trend ontwikkeling van de verhoudingscijfers inzichtelijk gemaakt. 
Dit in relatie tot de streefwaarden die DUO adviseert. Per kengetal zijn ook de landelijke 
benchmark cijfers aangegeven. 
 
De financiële kengetallen en streefwaarden (in samenvatting) staan hieronder weergegeven: 
 

   

2015 

 

2014 

Streefwaarde 

Commissie 

DON  

/ OC&W 

Kapitalisatie 

Factor 

(Balanstotaal – geb. & terr.)   

/ totale baten 

 

 55 % 

 

 52 % 

 

< 35 % 

 

Solvabiliteit 1 

Eigen vermogen  

/ totale vermogen   

 

65 % 

 

66 % 

 

> 20 % 

 

Solvabiliteit 2 

(Eigen vermogen 

+voorzien.) /  totale 

vermogen   

 

 84 % 

 

 83 % 

 

> 20 % 

Weerstands-

vermogen PO 

(Eigen vermogen – mva)  

/ rijksbijdragen 

 

 28 % 

 

 25 % 

 

> 10 % 

Liquiditeit Vlottende activa     

(current ratio) / kortlopende schulden 5,2 4,7 1.5 > L > 0.5 

 Exploitatieresultaat     

Rentabiliteit / totale baten  2,2 %  2,6 % 5 % > R > 0 % 

 
In de Staatscourant van 24 november 2011 is gepubliceerd dat de Minister van OC&W de 
beleidsregel financieel toezicht po en vo heeft vastgesteld. Het financiële toezicht is gericht op 
financiële risico‟s en betreft de aspecten: financiële continuïteit, doelmatigheid en 
rechtmatigheid.  
De risicogerichte opzet van het toezicht houdt in dat de inspectie alleen contact legt met of een 
onderzoek instelt bij besturen wanneer zij financiële risico‟s constateert. Hierbij fungeert het 
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rapport van commissie “Don” over het financiële beleid bij onderwijsinstellingen als kapstok. 
Hierin hanteert de commissie twee belangrijke uitgangspunten: vermogensbeheer en budget 
beheer. Bij vermogensbeheer staat de vraag centraal: wat is de kapitaalsbehoefte van de 
instelling? Om dit te kunnen berekenen stelt de commissie het begrip kapitalisatiefactor centraal. 
 
Kengetallen Vermogensbeheer 
 

5.2.1. Kapitalisatiefactor 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal 
om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de 
vervulling van hun taken. De Inspectie kan de mogelijkheid van excessief spaargedrag nader 
onderzoeken, indien instellingen de signaleringsgrenzen overschrijden. 
De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als: 
Totaal Kapitaal (minus boekwaarde gebouwen en terreinen) / gedeeld door de Totale Baten. 
 
Als benadering wordt een bovengrens aan de kapitalisatiefactor toegekend van:  
35 % voor grote instellingen met meer dan € 8 mln. jaarlijkse baten, 
60 % voor kleine instellingen met minder dan € 5 mln. jaarlijkse baten. 
 

Normatieve Kapitalisatiefactor, besturen > € 8 mln. baten 

Financieringsfunctie 20.5 % 

Transactieliquiditeit  8.5 % 

Bufferliquiditeit  5.0 % 

 34.0 % 

Afgeronde signaleringsgrens  35.0 % 
       Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 
 

Gezien de totale baten van bijna € 11 mln. geldt voor SKO De Streek 35 % als normatieve 
bovengrens. 
Met een kapitalisatiefactor van 55 % is de voorzichtige conclusie dat nader onderzoek door de 
Inspectie niet is uit te sluiten. In vergelijking, ook de landelijke gegevens laten een opwaartse lijn 
zien. Op grond van de cijfers 2010 - 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs aan SKO De 
Streek het basisarrangement toegekend. 
 
Investeringsbeleid / financieringsfunctie 
Er wordt binnen SKO De Streek gewerkt met investeringsplannen en afschrijvingstermijnen. 
Investeringen boven de € 500 worden geactiveerd. Op balansdatum 2015 bedraagt de 
boekwaarde materiële vaste activa totaal € 981.833, einde 2014 € 1.089.654. De afschrijvings-
kosten bedragen € 237.050. In het verslagjaar is geïnvesteerd voor een bedrag van € 129.229 
aan inventaris en apparatuur. Normatief 20,5% van de totale baten van € 11 mln. is € 2,3 mln. 
 
Transactieliquiditeit 
Benodigd kapitaal om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Normatief 8,5 % van de 
totale baten van € 11 mln. is € 0,9 mln. 
 
Bufferliquiditeit 
Er is een financiële buffer nodig om niet beheersbare risico‟s op te vangen.  
De risico‟s zijn onder te verdelen in rubrieken: 

 Risico‟s ten aanzien van fluctuatie in leerlingen aantallen (inkomsten derving) 

 Risico‟s t.a.v. kwaliteit onderwijs (beoordeling door Inspectie) 
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 Risico‟s t.a.v. personeel (arbeidsconflict, leeftijdsopbouw, salarisindexatie) 

 Risico‟s t.a.v. de organisatie (kwaliteit, management, rapportage, AO/IC) 

 Risico‟s t.a.v. huisvesting (stand van zaken onderhoud) 

 Risico‟s t.a.v. inventaris en apparatuur (gemiddelde ouderdom) 

 Risico‟s t.a.v. politiek bestuurlijke achtergrond (wegvallen vergoedingen etc.) 
Omdat niet alle risico‟s zich gelijktijdig zullen voordoen, leidt een eenvoudige optelsom tot 
overschatting van het totale risico. Afhankelijk van de grootte van de onderwijsinstelling wordt 
door de commissie Don een percentage van 5 % de totale baten geadviseerd als buffer. 
Concreet betekent bovenstaand vermogenspositie dat de financiële benodigde buffer ter opvang 
van risico‟s 5 % van de totale baten van € 11 mln. bedraagt, hetgeen gelijk is aan € 550.000. 
Een dergelijke kwantificering is bruikbaar voor een eerste beoordeling, maar een meer op maat 
toegesneden risico analyse is een verbeter actie die de directie ism het administratiekantoor in 
2016 uit zal voeren.  
 
Onderstaand de ontwikkeling van de kapitalisatiefactor bij SKO De Streek, vergeleken met  de 
landelijke ontwikkeling van vergelijkbare besturen en benchmarkgegevens van het 
administratiekantoor. 
 

Kapitalisatie 
factor 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde 
6 tot 10 scholen  

Gemiddelde  
Vizyr   
6 tot 10 scholen  

Commissie Don 
Vermogensbeheer 
Bovengrens 

2015 55,3 % Nog niet bekend Nog niet bekend < 35 % 

2014 52,1 % 46,23 % 48,0 % < 35 % 

2013 45,4 % 46,62 % 41,0 % < 35 % 

2012 44,6 % 44,46 % 40,9 % < 35 % 

 
 
De normatieve buffer (35%) bedraagt ca. € 3,8 mln. De realisatie eind 2015 bedraagt € 6,1 mln. 
aan kapitaal. Dit ligt boven de normatieve kapitalisatiefactor. Echter, gezien diverse 
onzekerheden en de landelijke cijfers is dit geen uitzonderlijke situatie. Ook landelijk is een 
hogere realisatielijn zichtbaar van de kapitalisatiefactor bij vergelijkbare besturen.  
 

5.2.2. Solvabiliteit  
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid. Het kengetal geeft aan of 
de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor het onderwijs zijn er twee 
solvabiliteit ratio‟s. Het verschil tussen beide wordt veroorzaakt door de post voorzieningen. 
Voorzieningen voor groot onderhoud en personeel zijn redelijkerwijs in te schatten en vormen 
met 19 % een substantieel deel van het totale vermogen.  
Solvabiliteit 1 is:  eigen vermogen / totaal vermogen. 
Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 
 
Met scores van 65% en 84% zijn de solvabiliteitsratio‟s van SKO De Streek beduidend boven de 
ondergrenzen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vermogenspositie zeer goed is. De 
scores liggen in lijn met de solvabiliteitscijfers van voorgaande jaren en de (landelijke) 
benchmarkcijfers. 
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Solvabiliteit 1 Realisatie Landelijk gemiddelde 
BaO 
6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

Ondergrens 
“Don” PO-raad 
Normering 

2015 64,94 Nog niet bekend Nog niet bekend > 20% 

2014 66,00 62,29 63,49 > 20% 

2013 66,66 62,61 61,71 > 20% 

2012 68,11 60,48 58,76 > 20% 

 

Solvabiliteit 
2 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde BaO 
6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

DUO  
ondergrens 

2015 84,00 Nog niet bekend Nog niet bekend 50,00 

2014 83,09 73,71 78,85 50,00 

2013 81,69 73,47 74,44 50,00 

2012 80,97 72,00 73,15 50,00 

 

5.2.3. Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen geeft eveneens een beeld of het bestuur “te rijk” zou zijn. Het kengetal 
is volgens commissie “Don” te beperkt en verwarrend en achterhaald door de kapitalisatiefactor. 
Ondanks dat publiceert het ministerie toch benchmark gegevens over de afgelopen periode. 
 
Het is van belang om na te gaan in hoeverre een tekort in de exploitatie geoorloofd is in relatie 
tot de opgebouwde reserves. Het weerstandsvermogen geeft het bestuur inzicht in de capaciteit 
om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 
Definitie die door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) binnen het PO het meest gehanteerd wordt 
is: (Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa), uitgedrukt in % van de rijksbijdragen. 
 
De landelijke ontwikkelingen laten een weerstandsvermogen van maximaal 18% zien.  
Het weerstandsvermogen van SKO De Streek van 27,6% kan in dat licht als gezond worden 
bestempeld.  
 

Weerstands 
vermogen 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde BaO 
6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

DUO  
norm 

2015 27,57 Nog niet bekend Nog niet bekend >10,00 

2014 24,82 17,43 20,66 >10,00 

2013 20,11 18,24 18,09 >10,00 

2012 16,06 15,97 18,10 >10,00 

 
 
Kengetallen budgetbeheer 
 
Voor de korte termijn adviseert de commissie Don om te kijken naar budgetbeheer. 
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5.2.4. Liquiditeit  
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct 
opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert het 
vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen.  
Dit wordt aangeduid met de zogenaamde current ratio, gedefinieerd als volgt: 
(Kortlopende vorderingen + Liquide middelen) / gedeeld door Kortlopende schulden. 
De liquiditeit is goed met een score van 5,2 en laat een toename zien ten opzichte van 2014 met 
0,5.  
Deze stijging is deels veroorzaakt door de stijging van de liquide middelen met ruim € 650.000 
gedurende 2015. Hoofdstuk 7.4 van de jaarrekening behandelt het verloop van de liquide 
middelen in het zogenaamde kasstroomoverzicht. Dit overzicht betreft een administratieve 
onderbouwing hoe de geldmiddelen gedurende de laatste twee jaren beschikbaar zijn gekomen 
en het gebruik daarvan. In dit overzicht wordt aangegeven dat de stijging van de liquide 
middelen o.a. wordt verklaard door een positief exploitatieresultaat en een voor de liquiditeit 
positief resultaat tussen dotatie aan en uitgaven ten laste van de voorziening groot onderhoud. 
 

Liquiditeit 
Current 
ratio 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde BaO 
6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

Normering 
“Don”  
PO-raad 

2015 5,24 Nog niet bekend Nog niet bekend 1.5 > L > 0.5 

2014 4,74 2,85 3,32 1.5 > L > 0.5 

2013 4,17 2,83 2,58 1.5 > L > 0.5 

2012 3,51 2,55 2,51 1.5 > L > 0.5 

 

5.2.5. Rentabiliteit  
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in 
relatie tot de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0 % is wenselijk.  
 
SKO De Streek heeft geen winstoogmerk. Om waardevast eigen vermogen te blijven 
garanderen, dient een minimale rentabiliteit het effect van inflatie te nivelleren. Daarentegen om 
de te hoge kapitalisatiefactor (lees kapitaal/bezittingen) te laten slinken, hetgeen de commissie 
Don eigenlijk voorstelt, is het niet verkeerd om een negatief resultaat te realiseren. De situatie 
wordt precair als de rentabiliteitscores structureel negatief zijn en in de toekomst negatief blijven 
en daarbij de reserves dusdanig zouden afnemen dat een tekort niet meer te verantwoorden is. 
Ministerie adviseert, dat de gemiddelde rentabiliteit berekent over een aantal jaren, dient uit te 
komen tussen 0 % en 5 %. 
Vorig verslagjaar bedroeg de rentabiliteit 2,61%. Voor 2015 was een positieve rentabiliteit 
begroot van 0,22 %. De realisatie laat een score van 2,22 % zien. In paragraaf 5.5 van dit 
verslag wordt een nadere analyse van de staat van baten en lasten gemaakt.  
 

Rentabiliteit Realisatie Landelijk gemiddelde 
BaO 
6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

Normering 
“Don”  
PO-raad 

2015 2,22 Nog niet bekend Nog niet bekend 5% > R > 0% 

2014 2,61 -/- 1.18     0,10 5% > R > 0% 

2013 1,15     3,11     0,99 5% > R > 0% 

2012  -1,80      0,20 -/- 2,12 5% > R > 0% 

 
Vooruitkijkend naar 2016 bedraagt de begrote rentabiliteit 0,003 %. Op termijn blijft de 
rentabiliteit op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting rond 0%. De komende jaren is het 
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derhalve zaak om deze verwachte financiële ontwikkelingen nauw te monitoren. Zie hiervoor ook 
de continuïteitsparagraaf in hoofdstuk 6.  
 
 
Waarderingskader financiële continuïteit  
 
Gezien de resultaten van de kengetallen voor zowel vermogens- als budgetbeheer over de 
laatste jaren, is het niet uit te sluiten dat de Inspectie een onderzoek zal instellen. Wel zijn de 
cijfers in lijn met (landelijke) benchmark cijfers. 
Het financiële beleid is gericht op beheersing van risico‟s en niet op oppotten. Er is grip op de 
financiële situatie. Er is zeker geen sprake van het onnodig vergroten van financiële reserves. 
De reserves vloeien terug binnen het onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan het resultaat.  
 

5.3. Treasury  
In het treasurystatuut is geregeld hoe met financiële aangelegenheden moet worden omgegaan.  
De uitgangspunten en doelstellingen van het beheer van vermogen voldoen aan de door de 
overheid gestelde eisen en zijn vastgelegd in een treasurystatuut dat in november 2015 door de 
Raad van Beheer is bijgesteld. Tevens staat hierin beschreven dat geen risicodragende 
aankopen mogen worden gedaan. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de 
Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. 
 
Het saldo van de financiële baten en lasten bedragen € 32.795. Het begrote saldo € 35.355 is  
-ondanks toenemende liquide middelen- vanwege de dalende rentepercentages niet gehaald. 
Vorig verslagjaar bedroeg het saldo nog € 38.991.  
 

5.4. Analyse staat van baten en lasten 
 

5.4.1. Beschouwing resultaat 
SKO De Streek sluit boekjaar 2015 af met een positief exploitatieresultaat van € 243.228. 
Begroot voor 2015 was een positief resultaat van € 23.004. In de navolgende paragrafen wordt 
de ontwikkeling van de baten en de lasten verder geanalyseerd. Onderstaand de 
exploitatiecijfers op hoofdlijnen: 
 

 
 
Het bijbehorende verhoudingsgetal baten ten opzichte van lasten bedraagt 102,0%. Dit ligt in lijn 
met vorig verslagjaar. Begroot was nagenoeg 100%. Conclusie is dat er voldoende sturing wordt 
gegeven aan de exploitatie. 
 

 
 

Exploitatie SKO De Streek Realisatie 2015 Begroting 2015 Afwijking

Totaal baten 10.944.726€         10.536.128€      408.598€        3,9%

Totaal lasten 10.734.293€         10.548.479€      185.814€        1,8%

Saldo baten en lasten 210.433€               -12.351€             

Financiele baten en lasten 32.795€                 35.355€               -2.560€           -7,2%

Resultaat 243.228€               23.004€               

Verhouding baten : lasten Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

Baten : lasten 102,0% 99,9% 102,3%
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Conform Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn diverse projecten afgesloten. Zowel de 
inkomsten als ook de uitgaven hiervan zijn in de exploitatie verantwoord. Dit betreft bijvoorbeeld 
projectsubsidies als Gemeentelijke projecten of private inkomsten. Tegenover deze 
projectsubsidies staan projectlasten. Omwille van het budget neutrale karakter worden deze 
baten en lasten vaak niet begroot. Bovendien is bij opmaak van de begroting het voortbestaan 
van diverse subsidies dikwijls onzeker. De begroting is in principe gebaseerd op voorzichtigheid. 
 

5.4.2. Analyse baten 
De totale baten stijgen ten opzichte van de begroting 2015 met ruim € 408.000. Hiervan wordt 
ruim € 252.000 verklaard door hogere personele rijksbijdragen. 
 
In 2015 hebben schoolbesturen extra middelen ontvangen op grond van de  
investeringsafspraken vanuit NOA / Begrotingsakkoord 2014. Dit betreffen investeringen in o.a. 
professionalisering, conciërges en onderwijsondersteunend personeel en begeleiding van 
beginnende leerkrachten. Daarnaast is een eerdere bezuiniging op het P&A-budget 
teruggedraaid en heeft een indexatie van de bekostiging op grond van het 
onderhandelaarsakkoord inzake de cao plaatsgevonden. Deze extra middelen waren in de 
begroting 2015 nog niet in die mate voorzien. 
 
Verder is binnen de Rijksbijdragen € 30.000 groeibekostiging in 2015 ontvangen. Ten slotte 
realiseren de middelen vanuit de nieuwe opgerichte samenwerkingsverbanden € 32.000 hoger 
dan begroot.   
 
In de realisatie van de overige overheidsbijdragen is de afrekening van de voormalige 
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) opgenomen. De nog aanwezige 
middelen in deze samenwerkingsverbanden zijn in 2015 evenredig over de aangesloten 
schoolbesturen verdeeld. Voor SKO De Streek betrof deze afrekening in totaal afgerond € 
112.000. Deze middelen waren in de begroting niet voorzien. 
 
De overige afwijkingen tussen realisatie en begroting 2015 zijn o.a. veroorzaakt door: 
 
Overige baten (o.a. afronding projecten)  (+/+ € 23.000) 
Private gelden  (diverse inzamelacties)   (+/+ € 15.000) 
Verhuur – medegebruik diverse lokalen   (+/+ €   5.000)  
 

5.4.3. Analyse lasten 
De personeelslasten zijn afgerond € 311.000 hoger dan begroot voor 2015 (toename van 3,6%).  
 
Bij SKO De Streek laat het aandeel van de personele lasten in vergelijking tot de totale lasten 
over de afgelopen jaren een gelijkmatige ontwikkeling zien. 
 

Aandeel Personele 
lasten van totale lasten 

  Real 2015 Begr 2015 Real 
2014 

Landelijk gemiddelde 
PO4 2014 

Personeel / totale 
lasten 

  81,98% 80,47% 81,59% 82,17% 

 
Uiteraard kunnen de resultaten van het ene schoolbestuur niet zondermeer vergeleken worden 
met de resultaten van andere schoolbesturen. Er kunnen bijzondere redenen zijn, waarom een 
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score afwijkt. Maar het benchmark cijfer voor 2014 82,17 % betreft het landelijk gemiddelde over 
147 schoolbesturen van 6-10 scholen en geeft een inzicht. Het aandeel van de personele lasten 
bij SKO De Streek is in 2015 licht hoger aan het aandeel personele lasten in 2014. Ten opzichte 
van het landelijke gemiddelde scoort SKO De Streek lager. 
 
Met de start van het schooljaar 2015-2016 is afscheid genomen van diverse medewerkers die 
o.a. middels de vrijwillige vertrekregeling zijn vertrokken. (eenmalige) Kosten verband houdende 
met deze regeling zijn verwerkt in de boekhouding. Eveneens is de reservering van de door 
sociale partners afgesproken verhoogde uitkering van de Dag van de Leraar verwerkt. Beide 
posten van totaal € 200.000 waren in de begroting niet voorzien. 
 
Verder hebben de sociale partners in het najaar van 2015 een onderhandelaarsakkoord bereikt 
over een nieuwe cao. Een deel van de afspraken is reeds vanaf september 2015 geeffectueerd. 
Deze extra kosten in 2015 bedragen ongeveer € 100.000 en zijn gecompenseerd door een 
aanpassing van de Rijksbekostiging door DUO. 
 
Binnen de post overige personele lasten zijn met name de realisatie van de posten nascholing 
en overige lasten afwijkend ten opzichte van de begroting. Per saldo realiseert de post overige 
personele lasten € 4.000 hoger dan begroot.  
 
De afschrijvingskosten (inclusief afschrijvingen op desinvesteringen) zijn met € 237.050 bijna 9% 
lager dan vorig verslagjaar (€ 286.525) en bijna 10% lager dan begroot voor 2015 € 262.549. 
Over de hele lijn (Onderwijsleerpakketten, ICT en meubilair) zijn de totale investeringen en 
daarmee ook de bijbehorende afschrijvingsbedragen lager dan begroot.  
 
De huisvestingslasten realiseren ongeveer gelijk aan de begroting. Totaal bedragen de 
huisvestingslasten in 2015 afgerond € 950.000 waar € 953.000 in de begroting was opgenomen. 
Bij de afzonderlijke posten zijn wel grotere verschillen. Zo zijn de kosten voor energie en water 
bijna € 25.000 lager dan begroot, met name vanwege een lager energieverbruik binnen de 
scholen. De kosten voor o.a. klein onderhoud en huur zijn daarentegen hoger dan begroot. De 
kosten voor klein onderhoud zijn lastig in te schatten vanwege het incidentele karakter van deze 
kosten. Per saldo zijn deze kosten € 6.000 hoger dan begroot. De huurkosten zijn € 4.750 hoger 
dan begroot vanwege hogere huurlasten bij diverse scholen. De overige posten vallen binnen de 
bandbreedte van de begrotingscijfers.  
 
De realisatie van de totale post overige lasten bedraagt € 747.162 versus € 843.855 begroot. 
  
De overige lasten zijn onder te verdelen in lasten voor  
administratie en beheer       -/- €      3.000 
inventaris apparatuur en leermiddelen     -/- €    44.000 
overige lasten zoals contributies, representatie, PR, MR en Ouderver. -/- €    50.000 
 
De onderrealisatie van de deelpost inventaris apparatuur en leermiddelen wordt voornamelijk 
verklaard door de niet gerealiseerde kosten in de exploitatie voor de uitvoering van het ICT 
beleidsplan. Dit plan betreft met name investeringen in het Wifi-netwerk. In 2015 is hiermee 
gestart en deze investeringen zijn opgenomen als activa en worden als afschrijvingskosten in de 
exploitatie verwerkt. 
De onderschrijding van de deelpost overige lasten wordt geheel verklaard door de post 
onvoorziene kosten waar in de begroting nog € 52.000 is opgenomen, maar waar in 2015 geen 
kosten tegenover staan.   
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6. Continuïteitsparagraaf /Toekomstige ontwikkelingen 

6.1.1 Beleidsmatige zaken 

 
Bij SKO De Streek zijn eind 2015 222 medewerkers in dienst: leraren, onderwijs-ondersteunend 
personeel, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
gemeenschappelijke opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen 
van SKO De Streek toevertrouwde kinderen.  
 
Gegevensset 
 

 Verslagjaar ‘15  
1 okt 2014 

Jaar T+1 
1 okt 2015  

Jaar T+2 
1 okt 2016  

Jaar T+3 
1 okt 2017  

Jaar T+4 
1 okt 2018  

 werkelijk Werkelijk prognose prognose prognose 

Leerlingaantallen  2.280 2.242 2.204 2.141 2.085 

     
Een belangrijke ontwikkeling die verwacht wordt, is een jaarlijkse verder gaande krimp in leerlingen van 
2 a 3%. Door deze daling, zullen ook de baten de komende jaren dalen. Gouden regel binnen de 
Lumpsum gedachte is om de lasten en dan met name de personele lasten, continu in balans te brengen 
met de baten. Een streven dat bevoegd gezag op het netvlies heeft. De formatie-inzet strookt met de 
leerlingenaantallen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs bewaakt wordt. Een deel van de 
schoolformatie wordt ingevuld door medewerkers met een tijdelijke aanstelling.  Bovendien heeft het 
bestuur de intentie om impulsen te blijven geven aan de onderwijsontwikkeling en niet het oppotten van 
gelden. Uitgangspunt is dat de continuïteit van de stichting geen gevaar zal lopen en risico’s beheerst 
zijn. 
 
Onderstaand de begrote ontwikkeling van het aantal FTE’s in de komende jaren 
 

FTE per 31-12 Verslagjaar ‘15   Jaar T+1 
 

Jaar T+2 
 

Jaar T+3 
 

 werkelijk prognose prognose prognose 

OP 106 105 104 102 

Dir 10 10 10 10 

OOP 13 12 11 11 

Totaal 129 127 125 123 
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6.1.2 Meerjaren Exploitatieoverzicht  
Onderstaand een vergelijkend overzicht van de begroting 2015 versus meerjaren begroting 2016 – 2019. 

 

Totaal 2015 Totaal 2016 Totaal 2017 Totaal 2018 Totaal 2019

Reknr. Omschrijving

3.1.1 Rijksbijdrage OCW -  10.038.382     -  10.345.302     10.193.090     10.023.369     9.743.733       

3.1.2 Overige subsidies OCW -  243.063         -  184.122         181.032         177.094         172.209         

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV -  209.018         -  235.217         -  231.242         -  224.628         -  218.743         

3.1      Totaal Rijksbijdragen -  10.490.463     -  10.764.641     -  10.605.364     -  10.425.091     -  10.134.685     

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen -  1.425             1.900             1.875             1.875             1.875             

3.2.2 Overige overheidsbijdragen -  150                150                150                150                150                

3.2 Totaal Overige overheidsbijdragen -  1.575             2.050             2.025             2.025             2.025             

3.5 Totaal Overige baten -  44.090           90.940           91.180           89.920           47.100           

TOTAAL BATEN - 10.536.128   10.857.631   10.698.569   10.517.036   10.183.810   

4.1.1 Lonen en salarissen -  8.159.338       8.365.738       8.294.659       8.165.137       7.942.718       

4.1.2 Overige personeelslasten -  329.455         481.738         410.845         375.895         358.710         

4.1.3 Uitkeringen -  -                    -                    -                    -                    -                    

4.1 Totaal personeelslasten -  8.488.793       8.847.476       8.705.504       8.541.032       8.301.428       

4.2 Totaal afschrijvingen -  262.548         285.603         304.730         299.696         303.178         

4.3 Totaal huisvestingslasten -  953.282         956.047         932.417         926.502         921.407         

4.4.1 Administratie- en beheerslasten -  215.165         212.075         211.610         211.695         211.420         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen -  528.992         529.365         523.063         518.473         435.263         

4.4.4 Overige lasten -  99.698           60.371           54.936           53.716           53.160           

4.4 Totaal overige lasten -  843.855         801.811         789.609         783.884         699.843         

TOTAAL LASTEN - 10.548.479   10.890.937   10.732.261   10.551.114   10.225.856   

5 Totaal financiële baten en lasten -  35.355           33.685           33.685           33.685           33.685           

RESULTAAT (-/- is negatief en dus een tekort) - 23.004          379               -7                  -392              -8.361           

Meerjarenoverzicht
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Als gevolg van dalende leerlingaantallen nemen de totale baten gedurende de planperiode 2016 – 2019 verder af. Binnen deze 
meerjarenbegroting zijn met name op formatief vlak acties ingezet om de lasten aan deze verder dalende baten aan te passen.



48 
 

6.1.3. Meerjaren balansontwikkeling 
 
De directie stuurt naast een meerjaren exploitatieoverzicht ook op een meerjaren balans. 
Onderstaand de meerjarenbalans gegevens die mede op basis van de meerjaren exploitatie 
is opgesteld. 
 

 
 
Gebaseerd op onder meer de meerjaren exploitatie kan gesteld worden, dat de toekomstige 
balans niet bijzonder veel zal afwijken van de gezonde situatie eind 2015. Het meerjarig 
exploitatiesaldo en dus ook de rentabiliteit is op grond van de meerjarenexploitatie 
budgetneutraal. Mooi binnen de bandbreedte van de commissie Don. 
 
Het saldo aan voorzieningen zal in de periode 2016-2019 licht dalen als gevolg van geplande 
onderhoudsuitgaven, de overdracht van het buitenonderhoud is verwerkt in de meerjaren 
onderhoudsplannen en de bijbehorende onderhoudsvoorziening is op dit peil aangepast. 
 
Bij de overige investeringen op ICT-gebied en/of lesmaterialen is er een investeringspiek in 
2016 waarna een lichte daling in boekwaarde van de materiele vaste activa wordt. De 
liquiditeit zal de komende jaren iets afnemen. Gezien de huidige score einde 2015 van 5,2 
(wat beduidend hoger is dan de normering en benchmark cijfers) is dat geen zorgpunt. 
Uiteraard blijft waakzaamheid geboden. De financieringsstructuur zal naar verwachting de 
komende jaren ook weinig aan verandering onderhevig zijn.  
  

Meerjarenbalans

Activa 2015 2016 2017 2018 2019

Materiele vaste Activa 982 1.238 1.285 1.204 1.121

Vorderingen 750 750 750 750 750

Liquide middelen 4.396 4.228 4.078 4.026 4.113

Totaal activa 6.073 6.216 6.113 5.980 5.984

Passiva 2015 2016 2017 2018 2019

Eigen vermogen 3.944 3.944 3.944 3.944 3.936

Voorzieningen 1.157 1.300 1.197 1.064 1.076

schulden 972 972 972 972 972

Totaal passiva 6.073 6.216 6.113 5.980 5.984



49 
 

Overige Rapportages 
 

6.1.4. Risicoparagraaf  
 
Er is een aantal risico‟s te onderkennen met betrekking tot de toekomstige financiële 
ontwikkelingen van SKO De Streek: 
 
De dalende leerlingenaantallen in relatie tot de personele omvang 
De krimp (dalend leerlingenaantal als gevolg van de dalende basisgeneratie) leidt ertoe dat 
minder leerlingen de basisscholen van SKO De Streek bezoeken dan voorheen. De 
geactualiseerde meerjarenprognose 2016-2018 schetst dat de terugloop in drie jaar tijd 157 
leerlingen zal zijn (7% t.o.v. 2015). Deze terugloop in leerlingenaantal heeft gevolgen voor de 
werkgelegenheid bij onze stichting. Tevens betekent de krimp dat de materiële inkomsten 
(sterk) zullen dalen. Daarop wordt reeds binnen SKO De Streek geanticipeerd. Middelen 
zullen zoveel mogelijk worden aangewend voor het primaire onderwijsproces en 
overschrijdingen worden zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Conjunctuurinvloeden op de rijksbekostiging onderwijs  
De gevolgen van deze stille en sluipende rijksmaatregelen, in een tijd van stijgende 
exploitatiekosten komen waarschijnlijk neer op minder formatieomvang in de scholen en 
meer leerlingen in de groepen. 
 
Decentralisatie buitenonderhoud 
Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun 
schoolgebouwen. Onderhoud buitenkant gaat dan over van het gemeentebestuur naar het 
schoolbestuur.  
 
Leegstand lokalen 
Door het teruglopende aantal leerlingen de komende jaren op bijna alle scholen van SKO De 
Streek, wordt het bedrag dat per leerling betaald wordt aan huisvesting steeds groter. Er 
zullen meer schoollokalen leeg komen te staan, terwijl de kosten voor een heel gebouw voor 
rekening van de organisatie blijven.  
De gevolgen van leegstand zijn o.a.: 

 toename van de druk op de exploitatie naarmate de leegstand toeneemt; 

 vandalisme bij forse leegstand; 

 bij inhuizen risico op verlaging leerlingenaantallen, met negatieve gevolgen voor het 
personeel; 

 scholen die onder de opheffingsnorm vallen. 
 
Zowel gemeente als schoolbesturen hebben belang bij een goede oplossing. We werken 
vanuit dezelfde waarden: kinderen goed opleiden en ouders daarbij betrekken.  
De vraag is waar de gemeenten onderwijsvoorzieningen en voorschoolse voorzieningen in 
stand willen houden? Zijn de gemeenten bereid te betalen voor leegstand? Of wil de 
gemeente daar andere functies in huisvesten?  
 
Daarnaast proberen we leegstand van lokalen op te vangen door externe partners voor 
vrijkomende lokalen te zoeken. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. 
 
Zwakke scholen 
De Uilenburcht heeft 30 maart 2015 het basisarrangement gekregen. 
 
Wet Werk en Zekerheid 
Met ingang van 1 juli 2016 ontstaan bij SKO De Streek grote problemen met de 
personeelsbezetting. Vanaf deze datum treedt met terugwerkende kracht de ketenbepaling 
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van de WWZ in werking. In verband met de krimp in het onderwijs heeft SKO De Streek 
ervoor gekozen om een deel van de vacatures op te vullen met tijdelijk personeel. Dit ter 
voorkoming van gedwongen ontslag in de komende jaren als gevolg van de terugloop van 
het aantal leerlingen. Deze medewerkers hebben een contract gekregen tot 1 juli 2016 om te 
voorkomen dat onze vaste formatie te groot wordt wegens opgebouwde rechten. Concreet 
betekent dit dat een groot aantal klassen na 1 juli geen leerkracht meer heeft terwijl de 
vakantie medio juli 2016 begint. 
 
Het voert in het kader van dit jaarverslag te ver om al deze onderwerpen hier uitputtend te 
behandelen.  
 

6.1.5. Interne risicobeheersings- en controlesysteem 
Binnen het bestuur wordt intern gewerkt met een risicobeheersings- en 
controlesysteem. De “Code Goed Bestuur Primair” dient als basis voor het 
bestuurlijk handelen. De financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan 
het administratiekantoor. 
 
Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het 
management. Bij het administratiekantoor vindt er een controle plaats op juistheid codering 
en autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en 
verantwoord aan het ministerie. Gedurende het jaar wordt periodiek beoordeeld of de 
realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde 
begroting. De (meerjaren) begroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing 
van activiteiten. Eventuele afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende 
actie noodzakelijk is om op koers te blijven.  
 
Terugkijkend, maar zeker ook vooruitkijkend naar de toekomst mag geconcludeerd worden 
dat de planning & control cyclus steeds meer inbedding heeft gekregen binnen SKO De 
Streek. Managementinformatie wordt periodiek geactualiseerd. Daarnaast wordt er gewerkt 
met een periodieke analyses, waarbij ontwikkelingen omtrent baten, lasten en investeringen 
op detail niveau beoordeeld worden, aangevuld met een prognose voor het gehele 
kalenderjaar, waarbij de budgetten als targets gelden. Verder wordt een liquiditeitsbegroting 
opgesteld, die gedurende het verslagjaar periodiek getoetst wordt aan de realisatie. Het 
kosten- en budgetbewustzijn bij schooldirecteuren is meer en meer vergroot. Vooraf zoveel 
mogelijk grip krijgen op ontwikkelingen is een constant aandachtspunt.  
 

6.1.6. Rapportage en verantwoording toezichthoudend orgaan 
Er is frequent overleg tussen bestuursdirectie en Raad van Beheer. De meerjarenbegroting 
wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten en om de koers te 
bepalen. Communicatie met betrokkenen over lopende ontwikkelingen, potentiële en 
eventuele beheersing van risico‟s vindt plaats bij het reguliere besluitvormingsproces. 
 
Verder zijn er geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 
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7. Jaarrekening 2015 

7.1 Grondslagen 
Deze jaarrekening bevat de financiële gegevens over het kalenderjaar 2015. 
De jaarrekening is opgemaakt door Kinobi Onderwijs Services bv te Alkmaar maar onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en 
bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is 
de Richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de 
sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen. 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het 
kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Rapporteringsvaluta 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro‟s. Voor zover niet anders 
vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen voor passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. 
 
Financiële instrumenten 
 
Algemeen 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire als financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de 
onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument 
toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de 
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op 
de “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”. Voor de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.  
 
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 
instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico‟s, kredietrisico‟s en 
liquiditeitsrisico‟s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 
De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de 
omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen 
door een tegenpartij van aan de stichting van verschuldigde betalingen blijven eventuele 
daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende 
instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten 
zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik 
wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico‟s en marktrisico‟s.  
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Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf, 
startend van de maand volgend op de maand van ingebruikname. 
 
Kleine aankopen tot een bedrag van € 500,- worden onmiddellijk ten laste van de exploitatie 
gebracht.  
 
De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden 
gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de 
geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en 
lasten gebracht. 
 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 
 
Rubriek                                              %                                              Termijn 
Inventaris en apparatuur                    20%                                             5 jaar 
Buitenspelmateriaal                           10%                                            10 jaar 
Meubilair                                              5%                                             20 jaar 
Bureaustoelen                                     20%                                             5 jaar 
ICT                                                      20%                                             5 jaar 
OLP (leermiddelen)                            12,5%                                           8 jaar                      
      
Financiële vaste activa 
De overige vorderingen onder de financiële vaste activa worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.  
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de 
vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe 
beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
De algemene reserve is ter waarborging van de continuïteit van de scholen en wordt 
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit ten laste van de 
algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen 
en is besteedbaar volgens de richtlijnen van het ministerie OCW. 



53 
 

 
Bestemmingsreserve 1e waardering 
Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van de aanwezige inventaris. 
Jaarlijks vermindert, middels resultaatsbestemming, deze bestemmingsreserve met de 
afschrijvingslast van de desbetreffende activa. 
 
Bestemmingsreserve - Algemene reserve privaat 
Dit betreft de reserve van de scholen en is opgebouwd uit inkomsten en uitgave van acties. 
 
Bestemmingsreserve - Algemene reserve MR 
Dit betrof de saldi van de opgeheven bankrekeningen van de MR en was t.b.v. uitgaven en 
inkomsten van de MR. Vanaf 2016 wordt op basis van jaarplannen bovenschools begroot 
voor uitgaven van de (G)MR. Daarom is eind 2015 de bestemmingsreserve MR 
overgeheveld naar de algemene reserve. 
 
Bestemmingsreserve - Samenwerkingsverband 
Het geld wat ontvangen is van het Samenwerkingsverband voor 2015 is nog niet alles van 
uitgegeven. Daarom is voor het saldo wat nog niet is uitgegeven een bestemmingsreserve 
gevormd. 
 
Voorzieningen 
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door donaties ten laste van de staat van 
baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende 
voorziening. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de 
nominale waarde. 
 
Pensioenen 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt 
gefinancierd door afdrachten aan een pensioenuitvoerder, te weten het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de 
„verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering‟. In deze benadering wordt de aan de 
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 
De Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van 
een tekort bij APB, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Stichting heeft 
daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies  tot en met het einde boekjaar in de 
jaarrekening verantwoord. Naar de stand van 31 december 2015 is de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds ABP 97,2% (bron: website www.abp.nl d.d. 16-03-2015). 
 
Herstelplan ABP: 
Belangrijkste punten uit herstelplan zijn: 

 Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,2% worden de pensioenen niet aangepast 

aan de loonontwikkeling. 

 De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad 

(dekkingstekort) bijdragen aan herstel van het fonds. Om de financiële positie te 

verbeteren, geldt er een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en 

nabestaandenpensioen.  

 Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is. 

 In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. Als het herstel 

trager verloopt dan verwacht, kunnen we bijvoorbeeld de pensioenen verlagen. 

 
 
 

http://www.abp.nl/
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Voorziening onderhoud 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen 
wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening 
wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening 
gebracht. 
 
Uitgestelde beloningen 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening 
opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij 25-jarig 
respectievelijk 40-jarig ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen 
tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de 
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea- 
uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere 
kortlopende schulden zijn te plaatsen. 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten en baten 
zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekening clausule) worden in het jaar waarop de 
toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekening clausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel 
van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden 
verantwoord onder de overlopende passiva. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste 
van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 
verlopen op balansdatum.  
 
Overige exploitatiesubsidies 
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in 
het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn 
gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode 
wordt het exploitatieresultaat als basis genomen. 
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn 
besteed en waar ze uit voort zijn gekomen. 
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht 
bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van 
de instelling om geldstromen te genereren.  
Betaalde en ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 
 
Realisatie 2015 vergeleken met de begroting 2015 
Zie bestuursverslag, paragraaf 5.4. 
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7.2 Balans per 31-12-2015 en 31-12-2014 (na resultaatbestemming) 
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7.3 Staat van baten en lasten over 2015 en vergelijkende cijfers 
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7.4 Kasstroomoverzicht per 31-12-2015 en 31-12-2014 
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7.5 Toelichting op de jaarrekening 2015 

7.5.1 Toelichting op de balans 
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7.5.2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten 
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7.6 Honoraria accountant 
 

 

 

 

 

 

 

7.7 Verbonden partijen 
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7.8 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen 
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7.9 Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (model G) 
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8. Overige gegevens 
 

8.1 Bestemming van het resultaat 
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8.2 Gebeurtenissen na de balansdatum 
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met financiële effecten op de jaarrekening 

2015. 

 

 



 
 

Bijlage 1 Onze scholen 


