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A BESTUURSVERSLAG 
 

A1 Samenvatting 

 
Missie, visie en organisatie 
De Stichting staat garant  voor goed christelijk onderwijs voor al haar scholen en kinderen. Dit op 
basis van het Identiteitsbewijs van de Stichting. 
 
De Stichting is in 2012 opgericht. Per 2012 functioneert er een College van Bestuur (CvB) en een 
Raad van Toezicht (RvT). Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in de statuten en 
het managementstatuut, die in januari 2014 zijn vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden 
vastgelegd. 
Onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur functioneert het directieoverleg. Het 
directieoverleg initieert het beleid in opdracht van en in samenspraak met het College van Bestuur. De 
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) heeft een adviserende/instemmende rol en 
wordt vroegtijdig betrokken bij de beleidsvoornemens. 
De schooldirecties geven uitvoering aan het beleid in samenwerking en samenspraak met de 
medezeggenschapsraden van de 13 scholen waarin personeel en ouders zitting hebben. De totale 
organisatie wordt ondersteund door het Onderwijsbureau Twente (ObT). 
 
Door het College van Bestuur wordt aan de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd over het 
gevoerde beleid. Over de kwaliteit van het onderwijs wordt ook gesproken met de onderwijsinspectie 
en wordt er een jaarverslag gestuurd naar het ministerie van OC&W.  
Ook leggen het College van Bestuur en de directeuren van de scholen verantwoording af aan de GMR 
en Medezeggenschap raad (MR) en aan de ouders. 
  
De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door een goede leerlingenzorg, goede inzet van het 
personeel, scholing voor het personeel, aandacht voor ouders en investering in de gebouwen. Uit de 
tevredenheidspeilingen die in 2016 onder kinderen, ouders en personeel zijn uitgevoerd blijkt een 
hoge mate van tevredenheid. De kwaliteit van het onderwijs wordt verder gemeten via de 
inspectierapporten, CITO- scores, leerlingvolgsystemen en o.a. rapportages van de Arbodienst. Deze 
laten een positief beeld zien. 
Op een aantal beleidsterreinen zoals ICT, Onderwijs in de 21ste eeuw, Passend Onderwijs en  
professionalisering worden extra impulsen gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs. Voor een deel 
wordt dit beleid op bovenschools niveau georganiseerd en aangestuurd.  
 
Voor de onderwijsbegeleiding maken de scholen gebruik van de begeleiding van diverse externe 
partijen zoals IJsselgroep, Expertis en andere kleinere organisaties. 
 
Personeel 
Het personeelsbestand binnen de Stichting is redelijk stabiel, maar neemt wel iets af door o.a. de 
leerlingendaling. Er zijn in 2016 geen directiewisselingen geweest.  
Het ziekteverzuim is het aflopen kalenderjaar op 4% uitgekomen. T.o.v. voorgaande jaren is dit een 
lichte daling. Het ziekteverzuimpercentage wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een aantal 
langdurig zieke medewerkers. Het betreft lichamelijke en mentale aandoeningen en geen werk- 
gerelateerde ziekte. 
Het aantal leerlingen is in 2016 gedaald met 51 leerlingen en bedraagt 2.222 (1 oktober 2016). De 
prognose laat voor de komende 4 jaar een terugloop zien naar ± 2.070 leerlingen. Deze prognose is 
zeer voorzichtig, per jaar wordt de ontwikkeling nadrukkelijk gevolgd. De ontwikkeling van het 
leerlingaantal is op basis van eigen prognoses en op basis van prognoses van het Scenariomodel van 

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs in beeld gebracht. 
 
Huisvesting 
De staat van onderhoud van de gebouwen is goed te noemen doordat er de afgelopen jaren veel is 
geïnvesteerd in de gebouwen. Naast het reguliere onderhoud is in 2016 begonnen met de renovatie 
van twee scholen: de Bron en de Regenboog. 
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A2 Organisatie  

2.1 Kerngegevens  
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo 
Postbus 89, 7670 AB Vriezenveen 
Bezoekadres: Schoolstraat 5, 7671 GG Vriezenveen 

 

2.2 College van Bestuur en Raad van Toezicht 
De samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van toezicht van de Stichting zag er in 2016 

als volgt uit: 

College van Bestuur  : J. Schoonderbeek                                                              

                           : J. Wolterink 

Raad van Toezicht : R. Muis, voorzitter 
   : G. Groeneweg, vicevoorzitter 

: J. Haakmeester, lid 
   : G. vd Kruk, lid 
   : W. Droogendijk, lid 
De Raad van Toezicht voert op grond van wet- en regelgeving het voorgeschreven intern toezicht uit. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben in de statuten en het managementstatuut 

hun onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. Het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht hebben in 2016 5 keer vergaderd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht gesprekken 

gevoerd met de GMR. 

De Raad van Toezicht heeft de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” integraal overgenomen 

en de code is daarmee de leidraad voor het handelen.  

2.3 Scholen 
De Stichting (bestuursnummer 61751) heeft de volgende scholen onder haar verantwoordelijkheid:  
De Stichting beheert elf basisscholen (brinnummers) en één school voor speciaal basisonderwijs. 
 
Brinnr School Plaats 1-10-2015 1-10-2016 

01KZ SBO De Sleutel Vroomshoop 105 102 

04PO De Marliaantjes Marle 54 53 

09QR De Smithoek Den Ham 299 282 

09UG01 De Fontein, Oranjestraat Westerhaar 228 222 

09UG De Fontein, Hoofdweg Westerhaar 141 142 

10KP De Maten Den Ham 211 208 

12KM De Tweeklank Aadorp 149 142 

12TB De Bron Vriezenveen 91 95 

12ZN Eltheto Vriezenveen 263 266 

13FI De Regenboog Vriezenveen 151 148 

13PK Rehoboth Vriezenveen 113 103 

13TK De Pölle De Pollen 57 55 

22LL Shalom Vriezenveen 411 404 

 
    2273 2222 
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De kerntaak van de Stichting  is het geven van christelijk onderwijs in de gemeente Twenterand, Almelo 
en Hellendoorn 
Elk van de 13 scholen heeft haar/zijn eigen directeur. Er zijn 11 vrouwelijke directeuren en 2 
mannelijke directeuren. Er hebben in 2016 geen directiewisselingen plaatsgevonden.  
 

2.4 Beleids – werkgoepen directieoverleg. 
Binnen de Stichting kennen we werkgroepen vanuit het directieoverleg. In een werkgroep zijn 

directeuren vertegenwoordigd, die als taak hebben om op een van de beleidsterreinen mede het 

beleid te initiëren en vorm te geven. De werkgroepen zijn: 

- Werkgroep Onderwijs en Processen 

- Werkgroep Veiligheid en Klimaat 

- Werkgroep Onderwijsopbrengsten 

- Werkgroep Kwaliteit en Ambities 
 

2.5 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR vertegenwoordigt 13 scholen en bestaat uit 8 leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. Er 
hebben in 2016 geen wisselingen plaatsgevonden. De GMR  is gespreks- en sparringpartner in 
beleidsvoornemens en niet alleen een controleorgaan voor de beleidsuitvoering. Dit heeft erin 
geresulteerd dat de GMR op voorhand meedenkt over de beleidsvoornemens (advies functie). Waar 
dit gevraagd wordt, heeft zij haar instemming verleend aan het gevoerde beleid. De GMR heeft in 
deze verslagperiode 5 keer vergaderd. Daarnaast heeft de GMR 1 keer vergaderd met de Raad van 
Toezicht. 
 

2.6 Medezeggenschapsraad (MR) 
Elke school kent een Medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders evenredig zijn 

vertegenwoordigd. De directeur als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag voert met de MR 

overleg over schoolspecifieke zaken.  

2.7 Website 
De website van de Stichting wordt beheerd door het College van Bestuur. Met deze website geven we 
informatie aan derden en wil de Stichting zich ook profileren en presenteren. Via de website zijn de 
sites van de scholen te vinden. 
 
2.8 Ondersteuning. 
Het Onderwijsbureau Twente (ObT) is het administratiekantoor voor onze organisatie. Ten aanzien 
van de dienstverlening van het ObT wordt er gewerkt met een dienstverleningsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met de mogelijkheid van beëindiging aan het einde van een kalenderjaar met 
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Ook zijn er werkafspraken vastgelegd in 
Service Level Agreements PSA en FA. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats over de omvang en 
kwaliteit van de dienstverlening en de prijsstelling voor het nieuwe jaar.  
Met ingang van 1 augustus 2015 heeft het ObT een mobiliteitscentrum opgericht. De Stichting maakt 
voor alle vervangingen gebruik van het mobiliteitscentrum. 
 

2.9 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Het College van Bestuur is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich 
bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de 
organisatie vorm te geven. De scholen onderhouden actief contacten met instellingen en verenigingen 
uit de lokale gemeenschap: o.a. de bibliotheek, de lokale kerkgemeenschappen, de 
peuterspeelzaal/kinderopvang en overige organisaties/verenigingen. 
Er is op de scholen aandacht geweest voor de ecologische ontwikkeling: milieu, energiebesparing, 
afvalverwerking en de omgevingsaspecten. 
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A3 Onderwijs 

3.1 Strategisch beleidsplan 
Het bestuur streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor het onderwijs op al haar dertien scholen. De 

scholen hebben allen ook een maatschappelijke functie in de wijk of het dorp waar de school staat.  

Vanuit het Strategisch Beleidsplan: 
. Werken aan de kwaliteitscyclus en borging van deze kwaliteit. 
. Opzet directieoverleg met werkgroepen gekoppeld aan richtingwijzers van het Strategisch  
  Beleidsplan 2015-2019. 
. Structureel meten van ouder-, leerling- en medewerker tevredenheid. 
. Voortzetting zelfevaluatie scholen met behulp van het programma Integraal (ParnasSys). 
. Vorm en inhoud geven aan de Christelijke identiteit. 
. Passend Onderwijs toepassen vanuit het Ondersteuningsplan van het SWV Twente Noord.  
De basis voor het Strategisch Beleidsplan is het al eerder genoemd Identiteitsbewijs. 

Het College van Bestuur en de werkgroepen hebben bouwstenen aangedragen voor het Strategisch 

Beleidsplan 2015-2019. Op de verschillende  beleidsterreinen zijn de beleidsvoornemens geformu-

leerd en uitgezet. Op schoolniveau zijn de uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan in de 

Schoolplannen vorm gegeven. 

In 2016 zijn de volgende onderwerpen bestuurlijk en in het directieoverleg aan de orde geweest. 

Onderwijs en Identiteit 

 Passend onderwijs, schoolondersteuningsplannen 

 Handelingsgericht werken/opbrengstgericht werken 

 ICT beleid o.l.v. de bovenschools ict-coordinator 

 Informatie vanuit het samenwerkingsverband 
Personele zaken 

 Wijzigingen in regelgeving VF 

 ERD, ziekteverzuimbeleid 

 WWZ 

 CAO 

 Bestuursformatieplan 2016-2017 
Huisvesting 

 Renovatie 
Financiën 
 

 Begroting 

 Jaarrekening 

 

3.2 Leerlingen 
Bij de Stichting bedroeg op 1 oktober 2016 het leerlingaantal 2.222 leerlingen. De ontwikkeling van het 
leerlingaantal laat een daling zien van 51 leerlingen t.o.v. 2015. De  dalingen zijn te verklaren door 
natuurlijke afname van het leerlingenaantal. Voor de komende jaren is de verwachting dat de daling 
op stichtingsniveau zich verder zal doorzetten. Ook regionaal en landelijk is deze trend duidelijk 
zichtbaar.  

 

3.3 Promotie van scholen en werving van leerlingen 
In eerste instantie is de promotie van scholen en werving van leerlingen een zaak van de individuele 

scholen in de gemeenschappen waarin zij staan. Voor elke school gelden hier andere accenten en 

aandachtspunten. Ten aanzien van de promotie van de school wordt jaarlijks een Schoolgids 

uitgebracht waarin het beleid van de school duidelijk is geformuleerd. Ook de website en heldere 

communicatie hebben een steeds belangrijker rol in de promotie van de school. Ook wordt de site 

Scholenopdekaart regelmatig geactualiseerd. 
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3.4 Profilering van de Stichting 
De Stichting heeft op verschillende niveaus haar wortels in de maatschappij en is op diverse niveaus 

vertegenwoordigd. Zij is een serieuze partij in onderhandeling met de gemeenten en binnen andere 

samenwerkingsverbanden. Het bestuur staat borg voor kwalitatief goed onderwijs en de organisatie 

staat goed aangeschreven.  

3.5 Leerlingenzorg op schoolniveau 
Binnen alle scholen is tenminste één interne begeleider aangesteld. De interne begeleiders hebben 

een aantal netwerkvergaderingen gehad. Het ib-netwerk wordt gecoördineerd door een directeur 

vanuit het directieoverleg. In 2016 is gestart met de evaluatie van het netwerk, als basis voor een 

andere opzet.   

3.6 Zorgplicht- Passend onderwijs – Samenwerkingsverbanden 
Door het ministerie van OC&W is het begrip zorgplicht geïntroduceerd. Met deze zorgplicht wil men 
schoolbesturen verantwoordelijk maken voor alle kinderen die zich bij een school van het bestuur 
aanmelden. Ieder kind moet een passend onderwijsarrangement worden aangeboden ook al heeft dit 
kind een lichamelijke of geestelijke beperking. Op 19 december 2007 heeft de Tweede Kamer groen 
licht gegeven voor het invoeringsplan Passend Onderwijs. Op regionaal niveau is de afgelopen jaren 
overleg geweest om binnen Twente samenwerking tussen alle vormen en zuilen van het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op gang te brengen.  
Per 1 augustus 2014 zijn de scholen wettelijk verplicht aangesloten bij een Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs. De indeling van deze samenwerkingsverbanden is door het ministerie van OC&W 
vastgesteld. Onze scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Twente Noord (23.01). 

 

3.7 Klachtenafhandeling 
De Stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Geschillen Commissie 
Bijzonder Onderwijs. In 2016 is er geen formele klacht ingediend bij de Geschillencommissie. 
 

3.8 Onderwijsresultaten 
In 2016 zijn de eindopbrengsten met de scholen besproken. In 2016 heeft er een bestuursgesprek met 

de onderwijsinspectie plaatsgevonden. Derhalve gold in 2016 voor alle scholen een basisarrangement, 

met voor 1 school een waarschuwing op basis van onvoldoende opbrengsten.  

De eindopbrengsten van de scholen binnen de Stichting leverde het volgende resultaat: 

Brin nr. School Uitslag 2016 Inspectie norm 

04PO De Marliaantjes 534,6 533,5 

09QR De Smithoek 531,8 534 

09UG01 De Fontein, locatie Hoofdweg 540 532,8 

09UG De Fontein, locatie Oranjestraat 538,6 530,6 

10KP De Maten 540,8 533,7 

12KM De Tweeklank 527,5 534,8 

12TB De Bron 537,8 533,2 

12ZN Eltheto 539,8 534,6 

13FI De Regenboog 536,1 534,2 

13PK Rehoboth 535,4 534,5 

13TK De Pölle 526,1 534,2 

22LL Shalom 536,5 534,3 
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A4 Personeel 

4.1 Overzicht personeel. 
 

 
 

 
 
 
Aantal fte vrouwen en mannen  
 

 
 
 
 

 
 
Aantal fte per leeftijdscategorie  
 

 
 
 
  

FTE in dienst

jaar 2013 2014 2015 2016

vast 147 142 142 143

FTE vrouwen en mannen

jaar 2013 2014 2015 2016

vrouwen 127 123 122 124

mannen 23 20 19 19
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4.2 Functiemix. 
In het Convenant Leerkracht van Nederland is afgesproken om meer dan 1 miljard euro extra te 
investeren in het onderwijs. 
Hiervan wordt het grootste deel ingezet voor betere beloning van leraren. Scholen krijgen extra geld 
om leraren in hogere salarisschalen te belonen: de versterking van de functiemix.  
Schoolbesturen bepalen in overleg met (het personeelsdeel van) de medezeggenschapsraad hoe zij 
de nieuwe functiemix gaan realiseren. Hieronder de uitwerking voor onze organisatie in relatie tot 
landelijke cijfers. 
 
Functiemix (exclusief de Sleutel - SBO) 
 

 
 

 
 
 
Functiemix SBO de Sleutel   (% LB en LC ) 
 

 
 

 
 
Uit bovenstaande blijkt dat we ook in 2016 niet voldoen aan de aantallen in relatie tot de landelijke 
cijfers. Het blijkt in de praktijk erg lastig te voldoen aan de eisen van de functiemix. Denk aan het 
behalen van een Master. T.o.v. de financiële voordelen van promotie naar een LB-schaal is de 
inspanning niet evenredig. Ook van invloed is het aantal (vooral) jonge medewerkers. Ze zijn meestal 
vrouw en naast werk en gezin blijkt het in de praktijk niet altijd te doen een studie te volgen. 
 
Bij de invoering van de functiemix in het Special Basisonderwijs op de Sleutel wordt wel voldaan aan 
de landelijke cijfers. 

 

Basisonderwijs: 

landelijk 2013 2014 2015 2016

LA 79% 76% 75% 74%

LB 21% 24% 25% 26%

LC 0% 0% 0% 0%

SCOT 2013 2014 2015 2016 2016 (fte)

LA 88% 87% 87% 86% 93,0          

LB 12% 13% 13% 14% 15,5          

LC 0% 0% 0% 0% -            

108,5        

speciaal basisonderwijs

landelijk 2013 2014 2015 2016

LB 90% 88% 88% 86%

LC 10% 12% 12% 13%

SCOT 2013 2014 2015 2016 2016 (fte)

LB 84% 85% 84% 82% 7,9            

LC 16% 15% 16% 18% 1,7            

9,6            
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4.3 Ouderschapsverlof  
Van de ouderschapsregeling hebben in 2016 30 personen gebruik gemaakt. De loonkosten bedroegen 

in totaal € 98.400. 

4.4 Duurzame inzetbaarheid 
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maken 25 personen  gebruik van de duurzame inzetbaarheid, 

voorheen BAPO. De kosten hiervan bedragen € 140.880. 

4.5 Werving 
Het vinden van personeel voor de reguliere en tijdelijke vacatures voor onze scholen wordt steeds 

meer een probleem. Vervanging bij ziekte wordt via het mobiliteitscentrum van het ObT ingevuld. Het 

is regelmatig voor gekomen dat er geen vervanging beschikbaar was. Het probleem wordt 

waarschijnlijk alleen maar groter door o.a. lagere aanmeldingscijfers bij de Pabo’s in de regio.  

4.6 Mobiliteit  
Elk jaar wordt geïnventariseerd of personeelsleden mobiel willen zijn. In 2016 hebben enkele 

personeelsleden gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Ook is er sprake geweest van gedwongen 

mobiliteit bij terugloop van het aantal leerlingen op een school. 

4.7 Ziekteverzuim 
Verzuim- en Arbobeleid zijn erg belangrijk voor het bestuur. Jaarlijks sluit het bestuur een jaarcontract 
af met een Arbodienst. Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 is een contract afgesloten 
met de Arbo-Unie te Almelo. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter vindt periodiek overleg 
plaats tussen de bedrijfsarts en de P&O-medewerker (ingehuurd via het Onderwijsbureau Twente)  
Het verzuimbeleid is beschreven in het kader van het Integraal Personeel Beleidsplan. Om het 
ziekteverzuim goed te volgen en ons bewust te zijn van eventuele consequenties maken we gebruik 
van het programma Verzuimsignaal. Met behulp van dit instrument kunnen we de cijfers inzichtelijk 
maken. 
Het ziekteverzuim ligt op 4% op grond van het percentage verzuimde dagen t.o.v. het potentieel 
aantal beschikbare dagen. In 2016 zijn we eigenrisicodrager geworden voor het Vervangingsfonds. 
Voor 2016 zijn er nog geen landelijke cijfers bekend, maar in 2015 lag het landelijk ziekteverzuim cijfer 

onderwijzend personeel op 6,5%. 
 

 

 

 

4.8 Beheersing uitkeringen na ontslag 
De Stichting creëert met name door tijdelijke uitbreidingen (via Payrol) en tijdelijke benoemingen de 

mogelijkheid voor een flexibele schil aan personeel. Er is zicht op de kwaliteit van de medewerkers 

met tijdelijke benoemingen m.b.t. eventueel risico. Mocht er sprake zijn van een conflict dan is het 

streven om via bemiddeling en eventueel een vaststellingsovereenkomst er voor te zorgen dat de 

werkgever gevrijwaard wordt van toekomstige claims.  



                                                                                                                                                               

 

 

9 
 

4.9 Scholing  
Scholing op bestuursniveau 
In 2016 is er nascholing gevolgd door bijna alle scholen op het gebied van duurzame leerkracht 
(IJsselgroep). Verder is er ook nascholing aangeboden voor alle scholen op het gebied van 
hoogbegaafdheid. 
Scholing op directieniveau 
Een aantal (5) directieleden hebben zich georiënteerd op het Schoolleidersregisterpo en een aanvang 
gemaakt met de registratie. De andere directeuren zijn reeds geregistreerd. 
Scholing op schoolniveau 
Naast de centraal aangestuurde scholing heeft er op elke school nog andere scholing 
plaatsgevonden. Dit is beschreven in de scholingsplannen van de scholen. Ook wordt er via de 
lerarenbeurs gebruik gemaakt van individuele scholing.  
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A5 Huisvesting 

5.1 Algemeen 
In MJOP’s van Nibag (gemeente Twenterand) en THERO (gemeente Almelo) is de staat van 
onderhoud van de diverse gebouwen van de Stichting in kaart gebracht. Deze MJOP’s worden elke 
twee jaar geactualiseerd. De gebouwen worden n.a.v. de opgaven in de MJOP’s onderhouden en zijn 
dan ook allemaal in deugdelijke staat. 
SCO Twenterand eo laat zich bij het onderhoud van haar gebouwen bijstaan door Nibag. Deze 
organisatie adviseert SCO Twenterand eo over wanneer onderhoud zou moeten plaatsvinden en 
verricht werkzaamheden op het gebied van bouwbegeleiding en aanvragen in de onderwijshuisvesting 
richting gemeenten. Tevens stelt Nibag, in nauw overleg met het College van Bestuur, 
meerjarenbegrotingen voor de onderwijshuisvesting op.  
 
Eind 2011 is de samenwerking met Nibag (voorheen was dit Lycens) nog geïntensiveerd. Er komen 
voor alle scholen van SCO Twenterand eo direct op de school toegesneden MJOP’s, die veel 
nauwgezetter de onderhoudszaken per school in beeld brengen. Hierdoor heeft SCO Twenterand eo 
de huisvestings- en onderhoudskosten scherp in beeld. Inmiddels heeft de Stichting o.b.v. de 
doordecentralisatie van alle onderhoudsmiddelen naar de schoolbesturen van 1-1-2015 haar beleid 
daarop afgestemd. 
Het meubilair in de SCOT-scholen is door Stalad (voorheen was dit Presikhaaf), in nauwe 
samenwerking met het College van Bestuur, geïnventariseerd. Hieruit is een 
meerjareninvesteringsplan ontstaan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en van waaruit de scholen van 
meubilair worden voorzien.  
 
 
5.2 Doordecentralisatie buitenonderhoud. 
Vanaf 1 januari 2015 is het bestuur van SCO Twenterand eo ook verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud van haar schoolgebouwen.  

 
Wij voorzien geen problemen m.b.t. het onderhoud van de schoolgebouwen. Allereerst zijn de laatste 
jaren 3 schoolgebouwen ( Shalom De Weeme, De Smithoek, De Fontein locatie Oranjestraat) nieuw 
gebouwd en is er 1 schoolgebouw (De Maten) totaal gerenoveerd, daarnaast zijn er 
nieuwbouwplannen voor De Sleutel en De Dobbelsteen. Ten tweede zijn de andere schoolgebouwen 
altijd prima onderhouden middels MJOP’s. Zowel het bestuurlijke deel, als het gemeentelijke deel, zijn 
in goede staat van onderhoud. 

 
Verder liggen de plannen en MJOP’s voor het onderhoud van de komende jaren al weer op de plank 
en zal SCO Twenterand eo voldoende hebben aan de middelen van het Rijk, die beschikbaar zijn en 
beschikbaar komen voor het onderhoud van haar schoolgebouwen. 
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A6 Externe relaties 

6.1 Algemeen 
Het College van Bestuur en de scholen onderhouden diverse contacten met externe instanties. Ook dit 
jaar hebben vele van deze contacten plaatsgevonden.  
Belangrijke externe relaties voor de Stichting zijn Onderwijsbureau Twente (administratiekantoor), 
Onderwijsbegeleidingsdiensten, PABO Windesheim, PABO Saxion, de gemeenten Twenterand, 
Almelo en Hellendoorn, Verus, NIBAG (onderwijshuisvesting), Stalad (meubilair), Canon 
(kopieerapparatuur), HCS (ICT), Soweco (tuin- en speeltoestellenonderhoud), Care en Klaas Harms 
(schoonmaak) en de diverse besturen in de gemeenten Twenterand, Almelo, Hellendoorn, Rijssen en 
Wierden. 
 

 

6.2 Netwerken 
De bestuurder nam deel aan verschillende netwerken, o.a.:  

- PABO Windesheim regiegroep 
- Wierdens netwerk (bestuurdersoverleg) 
- KWTO 
- PO-raad 
- Bestuurlijk netwerk Noord van Verus 
- Oudaengenootschap (bestuurders) 

 
6.3 Opleidingscentra  
De individuele scholen hebben ook dit jaar regelmatig contact gehad met allerlei opleidingscentra. 
Studenten van de Pabo’s uit Zwolle, Enschede en Deventer maar ook van opleidingen voor onderwijs-  
en klassenassistent en sportopleidingen lopen stage op de basisscholen. De goede contacten zijn 
belangrijk omdat de opleidingscentra de collega’s voor de toekomst opleiden. 

 

6.4 Onderwijsinspectie 
De inspectie bespreekt in het jaarlijks Bestuursgesprek of er risico’s zijn voor de kwaliteit van het 
onderwijs. De inspectie kijkt hiervoor naar: 

 Opbrengsten; zoals eindtoets basisonderwijs. 
 Signalen; onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media. 
 Jaarstukken; onder meer schoolgids en financiële stukken. 

 

Alle scholen van SCO Twenterand eo hebben een basisarrangement van de inspectie ontvangen. Dit 
betekent dat er geen sprake is van enig risico, op bovengenoemde onderdelen. Eén school heeft een 
basisarrangement met waarschuwing ontvangen. De onderwijsinspectie richt zich op toezicht op 
bestuursniveau. De onderwijsinspectie heeft in 2016 vier scholen bezocht.  

 

6.5 AVS, PO-raad en CNV 
Het afgelopen jaar zijn er regelmatig contacten geweest met de vakorganisaties AVS en CNV en de 
bestuursorganisaties PO-raad en Verus. De bestuursorganisatie Verus wordt geraadpleegd voor 
adviezen op het gebied van rechtspositie.  
 
6.6 Gemeenten 
Overleg met drie gemeenten vindt met grote regelmaat plaats. In dit overleg is het afgelopen 
schooljaar gesproken over decentralisatie van het buitenonderhoud, passend onderwijs en de transitie 
jeugdzorg. De gemeenten hebben een rol bij het uitvoeren van het landelijke beleid ten aanzien van 
de centra voor jeugd en gezin. Het onderwijs heeft hier ook een rol in. 
Met de wethouders wordt ook het OOGO gevoerd vanuit het SWV 23-01. In dit overleg wordt o.a. 
gesproken over het ondersteuningsplan.  
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A7 Financiën 

 
In dit hoofdstuk worden de balans, exploitatie, kengetallen en risicoanalyse over het boekjaar 2016 

gepresenteerd en afgezet tegen de begroting 2016 en de realisatie van 2015. 

Een slechte financiële positie zou uitgangspunten in de weg kunnen staan. Een te sterke toename van 

de financiële reserves (een te goede financiële positie) kan er echter weer toe leiden dat het gevoel 

wordt versterkt dat de stichting te weinig middelen inzet ten gunste van het onderwijs. Hiertoe heeft de 

Commissie Don een kengetal, te weten de kapitalisatiefactor, in het leven geroepen. Deze geeft aan 

in welke mate het kapitaal (lees: totaal vermogen) wordt benut voor de vervulling van taken (lees: 

geven van onderwijs). In de loop van dit hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan. 

 

7.1 Balans en kengetallen 
Balans  

 

Kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (en weerstandsvermogen) geven mede inzicht in 

de continuïteit van de organisatie en zijn ook van belang wanneer het schoolbestuur plannen heeft om 

forse investeringen te doen. Deze kengetallen zijn ‘slechts’ een momentopname, berekend naar de in 

de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. 

Niet het statische beeld van een kengetal, maar vooral de trendmatige ontwikkeling van de 

gezamenlijke kengetallen over meerdere jaren is essentieel. Het Ministerie heeft naar aanleiding van 

de resultaten van de Commissie Don reeds enkele streefwaarden geformuleerd. Deze zijn bij het 

beoordelen van de waarden mede als leidraad genomen en derhalve heeft SCO Twenterand besloten 

om geen eigen streefwaarden te bepalen. 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (liquide middelen en vorderingen) en de 

kortlopende schulden. 

Kengetal 2016: 4,1 

Kengetal 2015: 4,1 

Kengetal 2014 4,7 

Kengetal 2013: 2,6 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat in 2016 4,1 keer kon worden voldaan aan de uitstaande kortlopende 

schulden, bestaande uit het crediteurensaldo, nog te betalen (salaris)posten en de overlopende 

passiva. SCO Twenterand had op 31 december 2016 de beschikking over € 4.122.510 aan liquide 

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Materiële vaste activa 2.297.380  2.185.630       Eigen vermogen 5.842.960  5.830.690       

Financiële vaste activa -               49.550             

Vorderingen 715.810      658.360           Voorzieningen 99.320        147.210           

Liquide middelen 4.122.510  4.275.500       Kortlopende schulden 1.193.420  1.191.140       

Totaal activa 7.135.700  7.169.040       Totaal passiva 7.135.700  7.169.040       
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middelen. Het Ministerie geeft als grenzen voor de liquiditeit 0,5 en 1,5 aan, wat betekent dat de 

stichting zich daar ruim boven bevindt.  

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in 

de financieringsopbouw. Ze geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal). 

Kengetal 2016: 82% 

Kengetal 2015: 81% 

Kengetal 2014: 83% 

Kengetal 2013: 70% 

 

De solvabiliteitsratio geeft aan dat 82% van het totale vermogen uit eigen vermogen (reserves) 

bestond. Dat houdt in dat 18% van het totale vermogen gefinancierd werd met vreemd vermogen.  

Aan de door het Ministerie vastgestelde ondergrens van 20% voor de solvabiliteit wordt hiermee 

ruimschoots voldaan.  

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 

de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. 

Kengetal 2016:  0,1% 

Kengetal 2015:  2,1% 

Kengetal 2014:  2,1% 

Kengetal 2013:  2,6% 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de omzet als resultaat wordt behaald. Op een omzet 

van € 12.324.010 heeft SCOT een positief resultaat van € 12.270 behaald.  

Dit positieve resultaat was 0,1% van de omzet. Anders geformuleerd betekent dit dat 99,9% van de 

omzet direct is besteed aan de doelen van de organisatie, oftewel het verzorgen van goed onderwijs. 

De ondergrens en bovengrens van het ministerie zijn -1,0% en 5%. Met een rentabiliteit van 0,1% 

scoort SCOT dus binnen normen vanuit het Ministerie.  

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft een beeld, hoe solide de financiële positie van SCO Twenterand is. Het 

weerstandsvermogen geeft daarmee inzicht om niet voorziene financiële tegenvallers (risico’s) in het 

begrotingsjaar op te vangen met de hiervoor gereserveerde financiële middelen (weerstandscapaciteit). 

Het weerstandsvermogen van SCOT bedraagt over 2016 29% tegenover 30% in 2015 en volgens de 

normen van het primair onderwijs ruim voldoende om financiële tegenvallers op te vangen. Ook de norm 

van 20% die SCOT zelf hanteert wordt gehaald. 
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Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen (actiefzijde van de balans) 

minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van 

het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.  

Nadat in 2009 de Commissie Don de kapitalisatiefactor heeft geïntroduceerd in het PO en de eerste 

resultaten van onderzoeken hierover aan de hand van de jaarrekeningen over 2009 van de 

schoolbesturen bekend zijn geworden, heeft het Ministerie in februari 2010 brieven verstuurd waarin 

de schoolbesturen zijn geïnformeerd over hun financiële positie volgens het beoordelingskader van de 

Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO). 

Inmiddels is dit eerste onderzoek afgerond en is het financieel beoordelingskader verder ontwikkeld. 

Een belangrijk nieuw inzicht is dat de hoogte van de financiële buffer, een onderdeel van de 

kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van de middelen die nog niet zijn ingezet voor het 

onderwijsproces dan de kapitalisatiefactor zelf. Hieronder is in een tabel de financiële positie in beeld 

gebracht en zijn de relevante kengetallen opgenomen. Daarbij zijn voor het eerst ook de financiële 

buffer, de financieringsfunctie en de transactiefunctie als kengetallen gebruikt. 

        Bovengrens    2014   2015   2016 

    

   Bedrag / % kapitalisatiefactor               35%     51%   58%    58% 

  

-/-Bedrag / % financieringsfunctie             n.v.t.     21%    23%    18% 

-/-Bedrag / % transactiefunctie              n.v.t.       8%    10%    10% 

   

= Bedrag / % beschikbare (financiële) buffer  10%       23%    25%    30% 

 

 

7.2 Investeringen 
Inventaris van € 1.000 en ICT en onderwijsmethoden van € 500 of meer worden geactiveerd, wat met 

zich meebrengt dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. 

Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  
 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

- Meubilair      20 jaar  
- Inventaris en apparatuur  10 jaar 
- ICT     3,4,7 en 10 jaar 
- Onderwijsmethoden  9 jaar 
 

De waarde van de materiële vaste activa is gedurende het kalenderjaar 2016 gestegen met € 111.750 

tot een totaalbedrag van € 2.297.380. Deze stijging werd veroorzaakt doordat alle investeringen 

behalve in ICT in 2016 hoger waren dan de afschrijvingen over dezelfde periode. 

Begin 2016 is in kaart gebracht welke activa niet meer in gebruik zijn. Dit heeft geleid tot een 

desinvestering van € 863.890. Alle activa die hier onder vallen hadden een boekwaarde van nul. Wel 

heeft deze desinvestering gevolgen voor het kengetal financieringsfunctie en daarmee ook voor de 
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financiële buffer (zie 7.1). Daarnaast heeft een herwaardering van de onderwijsmethoden 

plaatsgevonden. De waardering via een ideaalcomplex is losgelaten. 

 

 

7.3 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van SCO Twenterand is van € 5.830.690 op 31 december 2015 gestegen naar       

€ 5.842.960 per 31 december 2016 als gevolg van een exploitatieresultaat van € 12.270 in 2016.  

 

7.4 Voorzieningen 

 
Voorziening jubilea 

De stand van de voorziening jubilea is op 31 december 2016 aangepast aan het nieuwe aantal van 

141,88 Fte’s op balansdatum. Het verplichte forfaitaire bedrag per Fte bedraagt in 2016 € 700. Dit is 

een andere schattingswijze dan voorheen werd toegepast. Hierdoor heeft in 2016 naast de 

gebruikelijke onttrekkingen een vrijval van € 35.500 plaats gevonden en is de hoogte van de 

voorziening € 99.320 per 31 december 2016. 

 

7.5 Exploitatie en toelichting  
Het positieve resultaat over het kalenderjaar 2016 bedraagt € 12.270, terwijl er een negatief resultaat 
van € 185.390 was begroot. Hierna wordt ingegaan op de verschillen en worden deze verklaard.  
Ter vergelijking is ook de realisatie over 2015 weergegeven. 

€ € € € €

Schoolmeubilair 184.840      176.900      7.940         67.630        117.210      

Inventaris en apparatuur 29.000        -                29.000        -                29.000        

ICT 176.390      171.000      5.390         239.650      -63.260       

Onderwijsmethoden 64.850        91.380        -26.530       93.160        -28.310       

Totaal investeringen 455.080      439.280      15.800        400.440      54.640        

Verschil 

2016-2015

Realisatie 

2016
Investeringsoverzicht

Begroting 

2016

Verschil 

Realisatie-

begroting

Realisatie 

2015
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Baten 

Rijksbijdragen OC&W 

De gerealiseerde Rijksbijdragen OCW zijn € 202.710 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: 

- personele vergoeding regulier (indexatie bekostiging lumpsum), € 61.000 

- bijzondere groeibekostiging personeel, € 20.300 

- groeibekostiging materieel, € 11.200 

- personeels- en arbeidsmarktbeleid / prestatiebox (indexatie) € 17.000 

- lerarenbeurzen, € 31.200 

- zorgarrangementen Samenwerkingsverband, € 25.000 

- zorgmiddelen Samenwerkingsverband, € 38.600 

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 

De overige overheidsbijdragen liggen in lijn met de begroting. 

Overig baten 

Aan overige baten is € 84.000 meer ontvangen dan begroot. De voornaamste verschillen zijn: 

- huuropbrengsten,  € 8.700 

- detachering, € 16.100 

- subsidie Jong & Oud, € 18.400 

- bijdragen implementatie wetenschap en techniek in het onderwijs, € 9.100 

- zorgbijdragen leerlingen met een visuele beperking, € 11.600 

- overdracht zorgarrangement ander schoolbestuur, € 5.100 

- diverse incidentele baten, € 15.000 

 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil

2016 2016 realisatie-begr. 2015 real '16-real'15

€ € € € €

Baten

Rijksbijdragen OC&W 12.207.800 12.005.090 202.710 12.091.360 116.440

Overige overheidsbijdragen en subsidies 18.710 20.200 -1.490 18.890 -180

Overige baten 97.500 13.500 84.000 86.910 10.590

Totaal baten 12.324.010 12.038.790 285.220 12.197.160 126.850

Lasten

Personeelslasten 9.723.690 9.886.490 -162.800 9.632.640 91.050

Afschrijvingen 379.960 374.010 5.950 332.920 47.040

Huisvestingslasten 1.419.950 1.210.400 209.550 1.068.400 351.550

Overige lasten 808.820 795.880 12.940 942.380 -133.560

Totaal lasten 12.332.420 12.266.780 65.640 11.976.340 356.080

Saldo baten minus lasten -8.410 -227.990 219.580 220.820 -229.230

Financiële baten en lasten

Financiële baten  22.440 45.000 -22.560 39.910 -17.470

Financiële lasten 1.760 2.400 -640 1.840 -80

Saldo financiële baten en lasten 20.680 42.600 -21.920 38.070 -17.390

Exploitatieresultaat 12.270 -185.390 197.660 258.890 -246.620
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Lasten 

Personele lasten 

De totale personeelslasten zijn € 162.800 lager uitgevallen dan begroot. Dit resultaat is onder te 

verdelen in de volgende componenten: 

- reguliere personeelslasten, € 87.600 

- payroll, - € 149.300 negatief 

- vervanging, € 78.000 

- duurzame inzetbaarheid (bapo), € 14.100 

- ouderschapsverlof, - € 24.200 negatief 

- frictie, € 50.000 

- overige personeelslasten, € 106.600 

Van deze overige personeelslasten is € 45.400 een correctie op de uitkeringen 2015 (negatieve last) 

van het Vervangingsfonds. Ook de vrijval van de voorziening jubileum ter grootte van € 35.500 ten 

gevolge van schattingswijziging maakt hier deel van uit. Vanwege deze schattingswijziging heeft er 

geen dotatie in 2016 hoeven plaatsvinden aan de personele voorziening. Dit verklaart ook een deel 

van het grote positieve resultaat bij de overige personeelslasten. 

Afschrijvingen 

De totale afschrijvingen zijn in 2016 € 5.950 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is het gevolg van hogere 
investeringen in 2016 dan begroot. 
 

Huisvestingslasten 

De rubriek huisvestingslasten bestaat uit huurkosten, onderhoud, energiekosten, schoonmaakkosten, 
diverse publiekrechtelijke heffingen en overige huisvestingslasten.  
De scholen hebben niet altijd volledig invloed op de hoogte van in het bijzonder de energiekosten 

(door verschil in bouwkundige staat van gebouwen en door leegstand) en de kosten voor groot 

onderhoud.  

Aan huisvestingslasten is in 2016 € 209.550 meer uitgegeven dan begroot. Er is € 185.000 meer aan 

groot onderhoud uitgegeven dan begroot. Vanwege het goede financiële resultaat over 2015 is het 

opknappen en onderwijskundig aanpassen van een schoolgebouw naar voren gehaald. De 

schoonmaakkosten zijn € 25.000 hoger uitgevallen. Voor een deel betreft dit extra werkzaamheden bij 

de verbouwde scholen.  

Overige lasten 

De totale overige lasten zijn €12.940 hoger uitgekomen dan begroot. De ICT-verbruikskosten 
veroorzaken dit tekort en doen het positieve resultaat van € 26.500 op overige beheerslasten te niet. 
Het onderwijsconcept op ICT-gebied heeft meer kosten onderhoud en beheer met zich mee gebracht 
dan van tevoren ingeschat. 
 

Financiële baten 

Vanwege de sterk dalende rentestand is het saldo financiële baten en lasten € 21.920 lager 
uitgevallen dan begroot over 2016. 
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7.6 Treasury verslag 

De stichting heeft haar treasurystatuut opnieuw vastgesteld om te voldoen aan de gewijzigde wet- en 

regelgeving. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun 

financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende 

publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed.  

SCOT beschikt per 31-12-2016 over een liquiditeit van € 4.122.510. Hiervan staat € 3.859.240 op 

spaarrekeningen. Over 2016 is € 19.990 aan rentebaten ontvangen.  

De effectenportefeuille bedraagt € 0 per 31-12-2016. De obligaties 4%NED06/16 met een nominale 

waarde van € 50.000 zijn in juni 2016 vrij gevallen. De couponrente bedroeg € 2.000 en de koerswinst 

€ 450. 

 

 

 

 

 

 

Analyse resultaat op hoofdlijnen

Begroting Realisatie

2016 2016

Structurele resultaten

Privaat 8.290-             11.880-           

Schooloverstijgend 7.910             21.900           

Formatie scholen 31.570-           54.130           

Materieel scholen 42.600-           51.770-           

74.550-           12.380           

Jaargebonden resultaten

Budget scholen -                    14.390-           

Groot onderhoud 110.840-         286.800-         

Vervangingsfonds 2015 -                    45.400           

Subsidie Jong en Oud -                    18.400           

Correctie schuld jaarrekening 2015 -                    25.810           

Resultaat vervanging -                    78.000           

Detachering -                    16.100           

Herwaardering activa -                    36.590           

Bijzondere groeibekostiging -                    20.280           

Vrijval voorziening jubileum -                    35.500           

Overige incidentele baten -                    25.000           

110.840-         110-                

Totaal resultaat 185.390-         12.270           
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A8 Continuïteitsparagraaf 

 

8.1 Algemeen 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 

zogeheten Continuïteitsparagraaf.  

8.2 Kengetallen 

 

 
De jaren 2017 tot en met 2019 betreffen geprognosticeerde aantallen die door de schooldirecteuren 

en de bestuurders zijn opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de te ontvangen gelden vanuit het 

Rijk in de meerjarenbegroting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 * 2018 * 2019 *

Personele bezetting

- Directie 13,08 12,46 12,46 12,46

- OP 123,99 125,99 122,97 120,97

- OOP 6,41 8,54 8,42 8,42

Totaal 143,48 146,99 143,85 141,85

Leerlingentelling per 1 oktober 2.222 2.171 2.121 2.070

* Prognoses (personele bezetting excl. payroll)
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8.3 Meerjarenbegroting 

 

 

De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen 

alsmede de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde 

meerjarenbegroting 2017-2020. De vorderingen zullen naar verwachting de komende jaren een 

redelijk constant beeld geven. De vordering op het ministerie OCW is het gevolg van het betaalritme 

dat niet evenredig met het baten- en lastenstelsel loopt. Gezien de daling van het aantal leerlingen, 

dat bepalend is voor de hoogte van de rijksvergoeding, zal deze vordering de komende jaren dalen. 

De mutaties van het eigen vermogen zijn het gevolg van de hierna gepresenteerde 
exploitatieresultaten van de komende jaren. De bestemmingsreserve privaat  neemt volgens begroting 
jaarlijks met € 9.990 af. De bestemmingsreserve publiek, die alleen bestaat uit de 
bestemmingsreserve onderhoud, volgt het begrote resultaat op onderhoud. 
De voorziening personeel (jubilea)  zal  gezien de ontwikkeling van het personeelsbestand in 2017 iets 
stijgen en daarna dalen. Datzelfde geldt voor de belastingen, de schulden terzake pensioenen en de 
overlopende passiva (opgebouwde vakantiegelden). De overige kortlopende schulden zullen naar 
verwachting een redelijk constant beeld geven. 

Balans

Activa 2016 2017 2018 2019 2020

Vaste activa

- Materiële vaste activa 2.297.380     2.272.330     2.248.750     2.251.890     2.220.200     

Totaal vaste activa 2.297.380     2.272.330     2.248.750     2.251.890     2.220.200     

Vlottende activa

- Vorderingen overig 126.050        125.000        125.000        125.000        125.000        

- Vorderingen OCW 589.760        550.330        542.040        534.490        527.890        

- Liquide middelen 4.122.510     3.993.400     3.702.380     3.208.060     2.781.190     

Totaal vlottende activa 4.838.320     4.668.730     4.369.420     3.867.550     3.434.080     

Totaal activa 7.135.700     6.941.060     6.618.170     6.119.440     5.654.280     

Passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve 5.123.930     5.025.730     4.798.260     4.407.490     3.921.110     

- Bestemmingsreserve publiek 287.200        185.000        116.340        35.430          75.160          

- Bestemmingsreserve privaat 431.830        421.840        411.850        401.860        391.870        

Totaal eigen vermogen 5.842.960     5.632.570     5.326.450     4.844.780     4.388.140     

Voorzieningen

- Voorziening jubilea 99.320          102.050        100.550        98.660          96.710          

Totaal voorzieningen 99.320          102.050        100.550        98.660          96.710          

Kortlopende schulden

- Crediteuren 181.640        180.000        180.000        180.000        180.000        

- Belastingen en premies sociale verz. 420.400        430.670        420.500        412.380        409.640        

- Schulden terzake pensioenen 93.800          95.380          93.850          90.910          88.900          

- Overige kortlopende schulden 171.510        170.000        170.000        170.000        170.000        

- Overlopende passiva 326.070        330.390        326.820        322.710        320.890        

Totaal kortlopende schulden 1.193.420     1.206.440     1.191.170     1.176.000     1.169.430     

Totaal passiva 7.135.700     6.941.060     6.618.170     6.119.440     5.654.280     
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Bovenstaande zal vervolgens leiden tot het verloop van de post liquide middelen, die als sluitpost 

fungeert. 

 

 

De leerlingenprognose is in de meerjarenbegroting verwerkt en zorgt voor de weergegeven te 
ontvangen rijksbijdragen. De  gemeentelijke bijdragen (vergoeding gymlokaal) en de overige baten 
zijn de komende jaren gelijk begroot op respectievelijk € 18.700 en € 72.350 begroot. De hogere 
overige baten in 2016 zijn van incidentele aard geweest.  
De personeelslasten zijn in de begroting doorgetrokken op basis van de ingeschatte grootte van het 
personeelsbestand op 1 augustus 2017. Wel is een taakstelling opgenomen van 1 fte per daling van 
25 leerlingen. Het meerjareninvesteringsplan is ook opgenomen in de meerjarenbegroting en leidt  tot 
de weergegeven ontwikkeling  van de afschrijvingslasten de komende jaren. De schommeling van de 
huisvestingslasten worden bepaald door het meerjarenonderhoudsplan en de begrote taakstelling  
met betrekking tot  het terugbrengen van het aantal m2 vloeroppervlak.  De overige lasten laten een 
dalende lijn zien die gerelateerd is aan de daling van het aantal leerlingen. 
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van gelijkblijvende rentebaten. Gezien de huidige rentestand 
zal het begrote bedrag in 2017 niet gehaald worden. De realisatie van de rentebaten in de jaren 
daarna zal van de ontwikkeling van die rentestand afhangen. 

 

8.4 Overige rapportages 

 
Risicobeheersing 
 
Risico overschrijding formatiebudget. 
Dit risico is redelijk laag. In de begrotingen wordt rekening gehouden met de krimp en gevolgen m.b.t. 
inzet personeel. Met behulp van het meerjarenformatieplan is de toekomst in beeld gebracht en we 
gaan al jaren uiterst voorzichtig te werk met eventuele nieuwe benoemingen en verplichtingen. 
Maatregel: regelmatig volgen van de personele bezetting i.v.m. het lopen van risico’s (verplichtingen 

t.o.v. personeel) en geen nieuwe benoemingen.  

 
 
 

Raming van baten en lasten

Baten 2016 2017 2018 2019 2020

Rijksbijdragen 12.207.800   12.081.060   11.823.670   11.643.190   11.458.850   

Overige overheidsbijdragen en subsidies 18.710          18.700          18.700          18.700          18.700          

Overige baten 97.500          72.350          72.350          72.350          72.350          

Totale baten 12.324.010   12.172.110   11.914.720   11.734.240   11.549.900   

Lasten

Personeelslasten 9.723.690     9.990.810     9.917.420     9.904.090     9.884.490     

Afschrijvingen 379.960        409.060        397.460        419.810        373.480        

Huisvestingslasten 1.419.950     1.204.990     1.145.930     1.146.190     1.019.930     

Overige lasten 808.820        812.790        795.180        780.970        763.790        

Totaal lasten 12.332.420   12.417.650   12.255.990   12.251.060   12.041.690   

Saldo baten en lasten -8.410          -245.540       -341.270       -516.820       -491.790       

Saldo financiële bedrijfsvoering 20.680          35.150          35.150          35.150          35.150          

Totaal resultaat 12.270          -210.390       -306.120       -481.670       -456.640       
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Passend onderwijs. 
De financiële risico’s van de invoering van Passend Onderwijs zijn al in het beginstadium in kaart 
gebracht en met de invulling van de formatie wordt hiermee rekening gehouden. De verevening is vrij 
fors en passende maatregelen zijn en worden genomen. Dit heeft vooral betrekking op de voormalige 
LGF-middelen (zware zorg), die niet meer ontvangen worden.  
Maatregel: Mindere besteding zware zorgmiddelen leidt tot aanpassing in de formatie van de scholen.  
 
 
Doordecentralisatie buitenonderhoud. 
Vanaf 1 januari 2015 is het bestuur van SCO Twenterand eo ook verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud van haar schoolgebouwen.  
Wij voorzien geen problemen m.b.t. het onderhoud van de schoolgebouwen. Allereerst zijn de laatste 
jaren 3 schoolgebouwen ( Shalom De Weeme, De Smithoek, De Fontein locatie Oranjestraat) nieuw 
gebouwd en is er 1 schoolgebouw (De Maten) totaal gerenoveerd, daarnaast zijn er 
nieuwbouwplannen voor De Sleutel en De Dobbelsteen. Ten tweede zijn de andere schoolgebouwen 
altijd prima onderhouden middels MJOP’s. Zowel het bestuurlijke deel, als het vroegere gemeentelijke 
deel, zijn in goede staat van onderhoud. 
Verder liggen de plannen en MJOP’s voor het onderhoud van de komende jaren al weer op de plank 
en zal SCO Twenterand eo voldoende hebben aan de middelen van het Rijk, die beschikbaar zijn en 
beschikbaar komen voor het onderhoud van haar schoolgebouwen. 
De MJOP’s worden opgesteld door een professioneel bureau op het gebied van onderwijshuisvesting, 
NIBAG. Ook de begroting m.b.t. onderwijshuisvesting wordt i.s.m. NIBAG gemaakt en diverse keren 
(minimaal 6x per jaar) doorgesproken en eventueel aangepast. 
Maatregel: Plannen (MJOP’s) voor onderhoud schoolgebouwen up to date houden en aan de hand 
daarvan de schoolgebouwen in goede staat houden, met de daarvoor door het Rijk beschikbaar 
gestelde middelen. Daarnaast wil SCOT onderzoeken of binnen huisvestingsmiddelen, die het 
schoolbestuur ontvangt de “oudere” schoolgebouwen de komende jaren een flinke opknapbeurt 
kunnen krijgen en gemoderniseerd kunnen worden. 
 
Risico dat omvang scholen niet aansluit op beschikbare budget. 
De hoogte van het leerlingaantal is in grote mate bepalend voor de hoeveelheid middelen die het 
schoolbestuur van het Rijk ontvangt. De gebouwen groeien en krimpen echter niet en dat kan een 
risico zijn voor de exploitatie. SCO Twenterand eo is zich dit terdege bewust en werkt dan ook al jaren 
met meerjarenbegrotingen, die ieder jaar worden bijgesteld op leerlingaantal en prognoses. Op basis 
van deze meerjarenbegrotingen wordt het beleid voor de komende jaren afgestemd. Dit geldt ook voor 
het beheer van de gebouwen. Daarnaast worden de actuele MJOP’s gehanteerd. Hierdoor heeft de 
stichting inzicht in inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. 
Maatregel: Jaarlijks de meerjarenbegroting actualiseren op basis van de nieuwste leerlingaantallen en 
prognoses. Daarop stemmen wij ons personeelsbeleid, onderwijskundig beleid, huisvestingsbeleid en 
materieel beleid af. 
 
 
Risico naheffing personele afdrachten en uitkeringskosten. 
Het risico kan bestaan dat er problemen ontstaan door de zgn. stille bezuinigingen van de overheid. 
De vergoeding van de personele lasten door de overheid is niet evenredig met de uitgaven. Vanwege 
eventuele aanvragen van uitkeringen door oud-medewerkers bestaat er de kans dat we hier via het 
Participatiefonds mee geconfronteerd worden. 
Maatregel: Er is nauw contact met het administratiekantoor en samen houden we de ontwikkelingen 
nauwgezet in de gaten. Vooral de aanvragen van uitkeringen en daaronder liggende verplichtingen 
van de Stichting worden scherp in de gaten gehouden. 
 
 
 
Ziekte verzuim/vervangingskosten. 
SCO Twenterand e.o. is per 1 januari 2016 eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds. 
Voorgaande jaren werd er steeds restitutie van betaalde premies ontvangen.  
Het ziekteverzuim is gelukkig niet onrustbarend. 
Maatregel: we hanteren een strak preventie- en verzuimbeleid met nauwkeurige monitoring van het 
verzuim en tijdig contact met de bedrijfsarts. Medewerkers met ziekteverzuim worden z.s.m. 
uitgenodigd voor een gesprek en met behulp van een digitaal systeem ‘gevolgd’. 
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Liquide middelen te laag. 
Het risico dat SCO Twenterand eo haar schulden niet meer kan betalen wordt als zeer klein ingeschat. 
Maatregel: Bestaand beleid voortzetten. 
 
Overige risico’s. 
Er kunnen natuurlijk altijd risico’s ontstaan, maar aan de meest voorstelbare is gedacht. In 
samenwerking met het ObT worden alle risicofactoren nauwlettend in de gaten gehouden en, waar 
nodig, in kaart gebracht. Waarop passende maatregelen in het beleid van SCO Twenterand eo 
volgen. 
Maatregel: Zoals hierboven beschreven goed alert blijven en in gesprek blijven met je partners. 
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A9 Verslag Raad van Toezicht 

 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht kent 5 zetels. Binnen de raad zijn de volgende functies onderscheiden: 

 Voorzitter 

 Vicevoorzitter 

 Lid 
 

Leden van de Raad van Toezicht 

Dhr. R.J. Muis, voorzitter 
De Reiger 13 
7671 WN Vriezenveen 
 
Dhr. G. Groeneweg, vice voorzitter 
Stouweweg 12 
7671 SH Vriezenveen 
 
Dhr. G. van der Kruk, lid 
Hoofdweg 58 
7676 AG Westerhaar 
 
Mevr. W. Droogendijk 
President Kennedystraat 6 
7681 EX Vroomshoop 
 
Dhr. J. Haakmeester 
Esweg 43 
7681 VJ Den Ham 
 
 

Toezicht visie  
De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden uitgeoefend conform de statuten van de 
Stichting en zoals die zijn uitgewerkt in het managementstatuut.  
 

Toezicht 
De Raad van Toezicht hanteert de “Code Goed Bestuur van de PO-raad”. Er is geen contact geweest 
met de inspectie van het Onderwijs. 
De Raad van Toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 
bestemming en aanwending van de middelen van de scholen door gesprekken met het administratie- 
kantoor.  
 
Accountant 
De Raad van Toezicht heeft Ten Kate Huizinga aangewezen als accountant voor de controle van de 
jaarrekening 2016.  
 
Werkgeverstaken   
Er hebben geen benoemingen, schorsingen, ontslagen en gerechtelijke procedures plaatsgevonden 
binnen het College van Bestuur.  
 
Inrichting van de rechtspersoon 
Er heeft in 2016 geen aanpassing plaatsgevonden van de statuten, reglementen en de Code Goed 
Bestuur.   
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Vergaderingen 
In het jaar 2016 heeft de Raad van Toezicht 5 keer vergaderd met het College van Bestuur en 1 keer 
met de GMR.  
 
Formele goedkeuring heeft de Raad van Toezicht gegeven aan: 

 Begroting 2016-2019 
 Jaarrekening 2015 

 Begroting 2017-2020 

 
Verdere onderwerpen die besproken zijn: 

 Ontwikkelingen SWV 23.01 in het kader van Passend Onderwijs 
 Kwaliteitszorg a.d.h.v. inspectiebezoeken en verslagen 
 Formatie 2016-2017 
 Ontwikkelingen leerlingenaantallen binnen SCO Twenterand eo 
 Contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 Huisvesting t/m 2020 
 Onderwerpen n.a.v. Strategisch Beleidsplan 
 Ontwikkelingen directieoverleg 

 
 



Algemene gegevens

Bestuursnummer : 61751

Naam instelling : Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o.

Adres : Schoolstraat 5

Postadres : Postbus 89

Postcode : 7670 AB 

Plaats : Vriezenveen

Telefoon : 0546-578962

E-mailadres : j.schoonderbeek@sco-t.nl

Website : www.sco-t.nl

Contactpersoon : de heer J. Schoonderbeek

Telefoon : 0546-568196

E-mailadres : j.schoonderbeek@sco-t.nl

BRIN-nummer

01KZ : De Sleutel

04PO : De Marliaantjes

09QR : De Smithoek

09UG : De Fontein

10KP : De Maten

12KM : De Tweeklank

12TB : De Bron

12ZN : Eltheto

13FI : De Regenboog

13PK : Rehoboth

13TK : De Pölle

22LL : Shalom

A10  Instellingsgegevens
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Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o.

Jaarrekening 2016
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B  Jaarrekening 2016

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen 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.

Activiteiten

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. voert het bevoegd gezag over twaalf scholen voor 

basisonderwijs.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van SCO Twenterand en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2015 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2016 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

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 verwachte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het materieel vast actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500 voor ICT 

en € 1.000 voor de overige activa.

Onderhoudskosten worden rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd), die niet 

behoren tot een handelsportefeuille en die worden aangehouden tot het einde van de looptijd worden 

gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs. Wanneer de marktwaarde lager is dan de geamortiseerde 

kostprijs, wordt een bijzondere waardevermindering verantwoord. Het verlies als gevolg van de bijzondere 

waardevermindering wordt in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs. Een terugname van een 

bijzondere waardevermindering geschiedt tot maximaal de geamortiseerde kostprijs die zou zijn bepaald als 

geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere waardevermindering.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere  waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen

De vorderingen 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 mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren tot een handelsportefeuille en worden 

gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde 

waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
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Algemene Reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 

gerealiseerde baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 

van de algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserves

Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 

huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden, waarbij om die reden door het bestuur een 

beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. 

De gehanteerde bestemmingsreserves zijn achtereenvolgens:

- reserve onderhoud ter dekking van het groot onderhoud. Deze reserve bedraagt op balansdatum

  € 287.200

- reserve privaat, waaronder alle private gelden vallen. Deze reserve bedraagt per balansdatum

  € 431.830

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor 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. De voorziening is bepaald op basis van € 700 

per FTE per jaareinde.

Schattingswijziging:

Als gevolg van een gewijzigd inzicht heeft in 2016 een wijziging plaatsgevonden in de berekenings-

methodiek voor de bepaling van de voorziening jubilea. Overeenkomstig de richtlijnen voor de

jaarverslaglegging wordt het hieruit voortvloeiende effect verwerkt in het boekjaar 2016. Als gevolg

hiervan heeft in 2016 een vrijval plaatsgevonden aan de voorziening jubilea van ca. € 35.500.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2016 en 2015 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2015 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 98,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2016 is 91,7%. De overheid eist 

een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de 

minimale vereisten van de toezichthouder.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 

incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer 

dan drie maanden.

Ontvangen en betaalde interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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B2 Balans per 31 december 2016

 

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 11.750         11.750         

1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.912.660    1.817.260    

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 372.970       356.620       

Materiële vaste activa 2.297.380     2.185.630    

1.3 Financiële vaste activa

1.3.6 Effecten -                   49.550         

Financiële vaste activa -                    49.550         

Totaal vaste activa 2.297.380     2.235.180    

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.2 Ministerie OCW 589.760       592.590       

1.5.7 Overige vorderingen 81.250         47.290         

1.5.8 Overlopende activa 44.800         18.480         

Vorderingen 715.810        658.360       

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 4.122.510    4.275.500    

Liquide middelen 4.122.510     4.275.500    

Totaal vlottende activa 4.838.320     4.933.860    

Totaal  Activa 7.135.700     7.169.040    

31 december 2016 31 december 2015
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 5.123.930    4.831.430    

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 287.200       555.550       

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 431.830       443.710       

Eigen vermogen 5.842.960     5.830.690    

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 99.320         147.210       

Voorzieningen 99.320          147.210       

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 181.640       -                  

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 420.400       428.830       

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 93.800         97.030         

2.4.9 Overige kortlopende schulden 171.510       340.740       

2.4.10 Overlopende passiva 326.070       324.540       

Kortlopende schulden 1.193.420     1.191.140    

Totaal  Passiva 7.135.700     7.169.040    

31 december 2016 31 december 2015
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B3 Exploitatierekening over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 12.207.800  12.005.090  12.091.360   

3.2 Overige overheidsbijdragen en           

-subsidies 18.710         20.200         18.890          

3.5 Overige baten 97.500         13.500         86.910          

Totaal  Baten 12.324.010  12.038.790  12.197.160   

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 9.723.690    9.886.490    9.632.640     

4.2 Afschrijvingen 379.960       374.010       332.920        

4.3 Huisvestingslasten 1.419.950    1.210.400    1.068.400     

4.4 Overige lasten 808.820       795.880       942.380        

Totaal  Lasten 12.332.420  12.266.780  11.976.340   

Saldo baten en lasten 8.410-           227.990-       220.820        

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 22.440         45.000         39.910          

5.5 Financiële lasten 1.760           2.400           1.840            

Saldo financiële baten en lasten 20.680         42.600         38.070          

Totaal resultaat 12.270         185.390-       258.890        
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B4  Kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 8.410-         220.820      

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 379.960     332.920      

    - Mutaties voorzieningen 47.890-       12.560-        

    - Vorderingen (-/-) 57.450-       101.450      

    - Effecten 49.550       -                 

    - Kortlopende schulden 2.240         182.680      

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 318.000      825.310      

    - Ontvangen interest 22.440       39.910        

    - Betaalde interest (-/-) 1.760         1.840          

20.680        38.070        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 338.680      863.380      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 455.080-     400.440-      

Herwaardering activa 36.590-       -                 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 491.670-      400.440-      

Mutatie liquide middelen 152.990-      462.940      

Beginstand liquide middelen 4.275.500  3.812.560   

Mutatie liquide middelen 152.990-     462.940      

Eindstand liquide middelen 4.122.510   4.275.500   

2016 2015
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf-

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 aanschafprijs afschrijving 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.1 Terreinen 11.750          -                 11.750        -                  -                   -                    11.750          -                 11.750         

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 11.750          -                 11.750        -                  -                   -                    11.750          -                 11.750         

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 2.185.170     1.000.130   1.185.040   184.840       277.710        92.120          2.092.310     814.540      1.277.770    

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 143.200        56.340        86.860        29.000         -                   15.980          172.200        72.320        99.880         

1.2.2.4 ICT 3/4/7/10 1.430.180     884.820      545.360      176.390       564.770        186.780        1.041.840     506.830      535.010       

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 3.758.550     1.941.290   1.817.260   390.230       842.480        294.880        3.306.350     1.393.690   1.912.660    

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 9 1.339.640     983.020      356.620      557.780-       594.370-       64.850         21.410          85.080          825.290        452.320      372.970       

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 1.339.640     983.020      356.620      557.780-       594.370-       64.850         21.410          85.080          825.290        452.320      372.970       

Totaal 5.109.940     2.924.310   2.185.630   557.780-       594.370-       455.080       863.890        379.960        4.143.390     1.846.010   2.297.380    

* Aanpassing ten gevolge van de overstap van het waarderen van leer- en hulpmiddelen volgens het ideaalcomplex naar het activeren en afschrijven over de economische levensduur.

   Deze aanpassing heeft een positief resultaat van 36.590 in de exploitatie veroorzaakt.

Aanpassing 

Afschrijvingen

Mutaties 2016

Investeringen Des-                                                                      

investeringen

ideaalcomplex *
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

1.3.6 49.550       -                       49.550            -                   

49.550       -                       49.550            -                   

1.5 Vorderingen

562.350     567.060          

27.410       25.530            

1.5.2 589.760           592.590       

81.250       47.290            

1.5.7 81.250             47.290         

44.800       18.480            

1.5.8 44.800             18.480         

Totaal vorderingen 715.810           658.360       

1.7 Liquide middelen

1.7.2 4.122.510        4.275.500    

4.122.510        4.275.500    

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.1.1 4.831.430  10.950             281.550          5.123.930    

2.1.2 555.550     13.200             281.550-          287.200       

2.1.3 443.710     11.880-             -                      431.830       

5.830.690  12.270             -                      5.842.960    

Effecten

31 december 2015

Mutaties bij Mutaties af

31 december 2016

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

31 december 2016

Mutaties 2016

De effecten (obligaties) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

De effecten (obligaties) zijn in 2016 geheel vrijgevallen.

Algemene Reserve

31 december 2015

Mutaties 2016

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve (privaat)

Totaal liquide middelen

Totaal eigen vermogen

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Banken

Vooruitbetaalde kosten
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2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 147.210     -                 12.390             35.500            99.320         

Totaal voorzieningen 147.210     -                 12.390             35.500            99.320         

Stand per

31-12-2016

< 1 jaar > 1 jaar

9.930               89.390            99.320         

Totaal 9.930               89.390            99.320         

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 181.640           -                   

377.290     376.330          

40.200       26.200            

2.910         26.300            

2.4.7 420.400           428.830       

77.600       97.030            

13.040       -                      

3.160         -                      

2.4.8 93.800             97.030         

156.670     320.440          

9.550         500                 

-                 550                 

-                 80                   

-                 15.630            
5.290         3.880              

-                 (340)                

2.4.9 171.510           340.740       

15.000       1.590              

302.270     294.860          
8.800         28.090            

2.4.10 326.070           324.540       

1.193.420        1.191.140    

Vrijval

Spaarloonregeling

Personeels-/Steun-/Soc.fonds
Premie ziektekostenverzekering

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Inhouding voorschot

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Verwerking levensloop

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Mutaties 2016

Overlopende passiva

31-12-2016

Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Crediteuren

Dotaties Onttrekkingen

Voorziening jubilea

Onderverdeling saldo per

31 december 2016 31 december 2015

Totaal kortlopende schulden
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2016

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2016

PO/ZO-

2007/12884
30.421        30.421      X  

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2016-

2017

PO/ZO-

2007/12884
11.856        11.856      X

42.277        42.277      

Niet geheel afgerond

De prestatie ultimo 2016 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans 

blijkende rechten (actief)

Financiële verplichting

Er is sprake van een huurovereenkomst inzake kopieermachines. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting 

voor alle scholen bedraagt circa € 70.200,- (inclusief btw).

De expiratiedatum is 1-10-2020.

Duurzame inzetbaarheid
 

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht 

op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is er vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er 

sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen 

medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 11.488.320    11.381.140    11.503.340    

3.1.2 Overige subsidies OCW 167.300         135.360         56.400           

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 552.180         488.590         531.620         

Rijksbijdragen OCW 12.207.800    12.005.090    12.091.360    

Uitsplitsing -                    -                     -                     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 9.310.710      9.218.530      9.331.280      

Rijksbijdragen materieel OCW 2.177.610      2.162.610      2.172.060      

11.488.320    11.381.140    11.503.340    

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

 

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 18.710           20.200           18.890           

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.710           20.200           18.890           

3.5 Overige baten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.5.1 Verhuur 22.190           13.500           -                     

3.5.2 Detachering personeel 16.070           -                     -                     

3.5.6 Overige 59.240           -                     86.910           

Overige baten 97.500           13.500           86.910           

Uitsplitsing -                    -                     -                     

3.5.6 Overige

Overige 14.370           -                     12.010           

Overige baten formatie 44.870           -                     74.900           

59.240           -                     86.910           

Toelichting op de exploitatierekening over 2016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.1.1 Lonen en salarissen 8.931.620      9.023.540      9.220.820      

4.1.2 Overige personele lasten 948.230         862.950         801.590         

4.1.3 Af: uitkeringen 156.160-         -                     389.770-         

Personeelslasten 9.723.690      9.886.490      9.632.640      

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 6.943.100      9.023.540      6.827.836      

Sociale lasten 1.189.460      -                     1.547.642      

Pensioenpremies 799.060         -                     845.342         

8.931.620      9.023.540      9.220.820      

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 32.890           -                     -                     

Dienstreizen 10.400           3.930             7.320             

Gratificaties 3.130             -                     -                     

Personeel niet in loondienst 650.710         499.670         543.180         

Vrijwilligersvergoeding 6.890             -                     -                     

Onderzoeken/begeleidingsdienst 2.750             40.000           3.230             

Dotatie personele voorzieningen -                    46.760           4.560             

Scholing 216.250         154.120         161.900         

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 5.750             5.750             -                     

Arbo-dienstverlening 15.770           45.000           23.350           

Overige 3.690             67.720           58.050           

948.230         862.950         801.590         

Gemiddeld aantal FTE's 2016 2015

- Directie 13,08 13,55
- Onderwijzend Personeel 123,99 122,47

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 6,41 5,86

143,48           141,88           

4.2 Afschrijvingen

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.2.3 Inventaris en apparatuur 294.880         282.630         243.630         

4.2.5 Leermiddelen 85.080           91.380           89.290           

Afschrijvingen 379.960         374.010         332.920         

-                    -                     -                     
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4.3 Huisvestingslasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.3.1 Huur 44.900           44.500           43.880           

4.3.3 Onderhoud 783.650         591.900         472.320         

4.3.4 Energie en water 211.380         225.000         212.070         

4.3.5 Schoonmaakkosten 331.820         306.750         292.160         

4.3.6 Heffingen 28.300           27.550           28.670           

4.3.8 Overige huisvestingslasten 19.900           14.700           19.300           

Huisvestingslasten 1.419.950      1.210.400      1.068.400      

-                    -                     -                     

4.4 Overige lasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.1 Administratie en beheerslasten 223.670         250.930         246.350         

4.4.2 Inventaris en apparatuur 198.950         145.490         267.240         

4.4.4 Overige 386.200         399.460         428.790         

Overige lasten 808.820         795.880         942.380         

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en accountantskosten* 166.620         163.990         193.580         

Kantoorbenodigdheden 5.260             7.000             4.780             

Telefoonkosten 8.850             10.510           11.240           

Overige beheerslasten 42.940           69.430           36.750           

223.670         250.930         246.350         

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris en apparatuur 5.560             7.560             3.460             

ICT-verbruikskosten 193.390         137.930         263.780         

198.950         145.490         267.240         

4.4.4 Overige

Schoolse activiteiten 940                15.000           13.700           

Buitenschoolse activiteiten 24.740           26.000           25.720           
PR/Schoolkrant 100                7.500             6.140             

Abonnementen 25.680           26.130           25.900           

Medezeggenschapsraad 5.280             6.970             4.870             

Verbruiksmateriaal onderwijs 329.460         313.360         352.460         

386.200         399.460         428.790         

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 12.650           9.500             8.430             

  Accountantskosten 12.650           9.500             8.430             
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5.1 Financiële baten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rentebaten 19.990           44.000           37.910           
Overige financiële baten 2.450             1.000             2.000             

Financiële baten 22.440           45.000           39.910           

5.5 Financiële lasten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rente- en bankkosten 1.760             2.400             1.840             

Financiële lasten 1.760             2.400             1.840             
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 12.270 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 

danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2016 resultaat mutaties 31-12-2016

Algemene Reserve 4.554.190    25.880         281.550       4.861.620    

Reserve budgetresultaat 277.240       14.930-         -                  262.310       

Bestemmingsreserve (publiek) 555.550       13.200         281.550-       287.200       

Bestemmingsreserve (privaat) 443.710       11.880-         -                  431.830       

5.830.690    12.270         -                  5.842.960    

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2016 resultaat mutaties 31-12-2016

Bestemmingsreserve (publiek)

Onderwijsmethoden 281.550       -                  281.550-       -                  

Onderhoud 274.000       13.200         -                  287.200       

555.550       13.200         281.550-       287.200       
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Bezoldiging

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2016

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang functie Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Onversch. 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale bezoldiging Individueel WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigings-norm

Ja de heer J. Schoonderbeek Nee Bestuurder 1-1-2016 31-12-2016 0,520 46.902€     -€                      6.077€           52.979€                66.560€               Niet van toepassing

Ja de heer K. Wolterink Nee Bestuurder 1-1-2016 31-12-2016 1,000 87.263€     -€                      11.687€         98.951€                128.000€             Niet van toepassing

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang functie Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 2015

Ja de heer J. Schoonderbeek Nee Bestuurder 1-1-2015 31-12-2015 0,520 43.939€     506€                 6.320€           50.765€              

Ja de heer K. Wolterink Nee Bestuurder 1-1-2015 31-12-2015 1,000 85.287€     1.164€              14.523€         100.974€            

Toezichthoudend topfunctionaris

Bezoldiging

Toezichthoudend topfunctionaris 2016

 (Fictieve) 

dienstbetr. 

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie-

categorie

Aanvang functie Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenvergoe

ding

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Onversch. 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totaal bezoldiging Individueel WNT 

maximum

Nee de heer R.J. Muis Voorzitter 1-1-2016 31-12-2016 1.500€       -€                      -€                   -€                       1.500€                  19.200€               

Nee de heer G. Groeneweg Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.250€       -€                      -€                   -€                       1.250€                  12.800€               

Nee de heer G. van der Kruk Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.000€       -€                      -€                   -€                       1.000€                  12.800€               

Nee de heer J. Haakmeester Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.000€       -€                      -€                   -€                       1.000€                  12.800€               

Nee mevrouw  W. Droogendijk Lid 1-1-2016 31-12-2016 1.000€       -€                      -€                   -€                       1.000€                  12.800€               

Toezichthoudend topfunctionaris 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie-

categorie

Aanvang functie Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 2015

Nee de heer R.J. Muis Voorzitter 1-1-2015 31-12-2015 1.500€       -€                      -€                   1.500€                  

Nee de heer G. Groeneweg Lid 1-1-2015 31-12-2015 1.250€       -€                      -€                   1.250€                  

Nee de heer G. van der Kruk Lid 1-1-2015 31-12-2015 1.000€       -€                      -€                   1.000€                  

Nee de heer J. Haakmeester Lid 1-1-2015 31-12-2015 1.000€       -€                      -€                   1.000€                  

Nee de heer J.L. de Vries Lid 1-1-2015 31-7-2015 500€          -€                      -€                   500€                     

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functievervulling of gewezen topfunctionaris.

Dienstbetrekking

Dienstbetrekking

SCO Twenterand herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de 

stichting geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 

functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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