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SKOEM kan terugkijken op een goed jaar 2016. Een jaar waarin, ondanks de nodige dynamiek, de 
stichting in staat is gebleken haar ingezette koers 2015-2019 te continueren en te verdiepen. Een 
koers die erop is gericht een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod te realiseren. Een aanbod 
dat zich kenmerkt door diversiteit. Want ieder kind is anders en leert en ontwikkelt zich op een 
geheel eigen wijze. Daarom hebben wij dit jaarverslag de titel meegegeven: 
 

“Vertrouwen in eigen ontwikkeling” 
 
Dat geldt ook voor onze collega’s op de scholen. Vanuit betrokkenheid, passie en professionaliteit 
hebben zij gewerkt om de doelen die in ons koersplan 2015-2019 staan verwoord waar te maken. 
Daarbij hebben zij wederom, mede dankzij de inzet van hoogleraren, belangrijke stappen gezet in 
het van en met elkaar leren. Het is dan ook een bewuste keuze geweest om de in 2015, in nauwe 
samenwerking met de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement ontwikkelde pilot: 
“Visitatie Excellent Bestuur” in 2016 te concretiseren. Hierover meer verder in dit jaarverslag. 
 
SKOEM, alsook de andere besturen in de regio, zijn zich bewust van de gevolgen van de krimp. 
Minder leerlingen betekent immers minder inkomsten en dat heeft de nodige kwalitatieve en 
kwantitatieve gevolgen. Daarom hebben een tweetal collegabesturen de samenwerking met 
SKOEM opgezocht om zodoende tot duurzame en kwalitatief sterke onderwijsvoorzieningen voor 
de toekomst te komen. Daarbij is de per 1 augustus gerealiseerde fusie tussen drie scholen, elk 
van een andere denominatie, een succesvol voorbeeld gebleken.  
 
Al met al ontwikkelingen waar we best trots op mogen zijn. Het geeft vertrouwen voor de toekomst. 
Een toekomst waarin onze kinderen optimaal kunnen gedijen. 
 
Met dit jaarverslag willen wij niet alleen intern verantwoording afleggen, maar ook aan ouders en 
alle anderen die in het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij onze scholen en de stichting. Hun 
betrokkenheid, inzet en bijdragen hebben wij als waardevol ervaren. Wij willen hen via deze weg 
daarvoor danken. 
Tevens willen wij een woord van dank richten aan al onze medewerkers, die zich in het afgelopen 
jaar wederom voor de volle honderd procent hebben ingezet.  
 

Wim Winkens 
Voorzitter College van Bestuur 
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Vanaf 1 augustus 2014 zijn bij de stichting de functies van bestuur en toezicht gescheiden. Deze 
functiescheiding is gerealiseerd door de vorming van een apart orgaan voor intern toezicht, te 
weten de Raad van Toezicht (hierna te noemen: RvT) en een apart orgaan voor bestuur, te weten 
een College van Bestuur (hierna te noemen: CvB) zijnde het bevoegd gezag. 
 
Op grond van de statuten, de reglementen en het vastgestelde toezichtkader houdt de RvT 
deugdelijk en onafhankelijk intern en integraal toezicht. Dit toezicht richt zich op de naleving van de 
wettelijke voorschriften, de kwaliteit van het onderwijs, de besteding van de beschikbare middelen 
én de algemene gang van zaken binnen de stichting en haar scholen. 
 
De RvT treedt tevens op als formele werkgever van het CvB en staat het College met raad en 
daad terzijde. 
 
Het CvB treedt op als formele werkgever van alle medewerkers en legt aan de RvT 
verantwoording af over de resultaten van de stichting. 
 

Samenstelling 
 
De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, welke zitting nemen voor een termijn van 
vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster van aftreden, waarvan het 
actuele rooster hieronder is weergegeven. Leden die aftreden zijn terstond herkiesbaar. 
 

 Aftredend Herbenoemd Herbenoeming Herbenoeming 

Drs. J. Claessen 
Voorzitter 

31-12-2015 31-12-2015  31-12-2019 

Dhr. B. Daniëls  
Secretaris  

19-09-2017  19-09-2017 19-09-2021 

Drs. S. Qualm – 
van Schendel 

16-04-2018  16-04-2018 16-04-2022 

Vacature     

Vacature     
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De RvT streeft ernaar haar samenstelling zodanig vorm te geven dat de leden onafhankelijk en 
kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar en het CvB. Tevens wordt gestreefd naar een 
samenstelling waarbij RvT leden de verschillende expertisegebieden: onderwijs, organisatie, 
financiën en juridische zaken vertegenwoordigen. 
 
Zoals vermeld in het jaarverslag 2015 is uit de zelfevaluatie van de RvT gebleken dat er 
onvoldoende financiële expertise in de Raad aanwezig is. Een en ander heeft in genoemd 
kalenderjaar geleid tot een verzoek aan de GMR om, op basis van een vastgesteld profiel, te 
komen tot een bindende voordracht lid RvT met financiële expertise. Voornoemd verzoek heeft tot 
tweemaal  toe geleid tot een voordracht, welke in beide gevallen om moverende redenen niet heeft 
geleid tot toetreding tot de Raad. Daarom heeft bijstelling van het profiel plaatsgevonden en is 
opnieuw vanuit de GMR werving uitgezet. 
 

Werkwijze en werkzaamheden 
 
De door de RvT in 2015 vastgestelde kernopdracht vormt de basis voor de toezichthoudende rol. 
Middels deze kernopdracht, waarin vervat een zevental kernbegrippen gekoppeld aan de centrale 
doelen van het strategisch beleid, behoudt de RvT zicht op de kwaliteit van de interne organisatie, 
structuur en processen, financiën, huisvesting en personeel. 
Dit alles met als uitgangspunt onderwijs te leveren dat er toe doet, binnen scholen die er toe doen, 
met mensen die er toe doen voor leerlingen die er toe doen. 
 
De RvT hanteert m.b.t. haar toezichthoudende rol de navolgende informatiebronnen: 
managementrapportages (opbrengsten en strategie), kwartaalanalyses, inspectierapporten, 
accountantsverslag en accountantsgesprek, gesprekken met de GMR, leidinggevenden en 
stakeholders. 
 

Gesprekken 
 
De RvT voert zowel met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als ook met de cluster- 
en locatiedirecteuren twee maal per jaar gesprekken. Tijdens deze gesprekken komen 
onderwerpen aanbod die namens genoemde gremia aandacht vragen. De in 2016 besproken 
aandachtspunten waren o.a.: 
 
 Het formuleren, vaststellen en implementeren van seniorenbeleid; 
 De zorg rondom de twee kleine scholen; 
 De toekomst van de organisatie SKOEM. 
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Vergaderingen 
 
De RvT heeft in 2016 vijf maal regulier vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op: 
 
 16 februari      
 13 april 
 15 juni 
 12 oktober 
 14 december 
 
Daarbij zijn navolgende besluiten genomen binnen de goedkeuringsbevoegdheid op grond van de 
statuten en het reglement College van Bestuur: 
 
 Vaststellen begroting 2016 incl. meerjarenbegroting; 
 Jaarverslag 2015; 
 Eigen risicodragerschap; 
 Fusie effectrapportage scholen Maasbracht; 
 Doorvertaling centrale doelen naar schoolniveau; 
 De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) 
 Honorering 2017 e.v. n.a.v. de DBA; 
 Vervangersbeleid/flexpool. 
 
De RvT heeft in 2016 ook uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop het CvB werkt aan de kwaliteit 
van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen. In de afgelopen jaren is daartoe door het CvB 
stevig geïnvesteerd. Desondanks heeft de Raad t.a.v. de ontwikkelde kwaliteitscyclus voorstellen 
gedaan om tot versterking/verdieping te komen, waardoor nog meer sturing op kwaliteit mogelijk 
wordt. Daarom ook heeft de Raad zich gebogen over de doorvertaling van de centrale doelen van 
het strategisch beleid, ten einde helderheid te krijgen over prestatie-indicatoren en normstellingen. 
Ook de krimp en de gevolgen daarvan voor de twee kleinere scholen van de stichting zijn 
meerdere malen onderwerp van gesprek geweest. De leidende vraag daarbij is steeds geweest 
hoe duurzame en kwalitatief sterke onderwijsvoorzieningen in de regio behouden kunnen blijven. 
 
Naast de reguliere vergaderingen hebben in 2016 een drietal themavergaderingen (27 januari, 18 
mei en 16 november)  plaatsgevonden, welke alle drie in het teken hebben gestaan van de 
“Visitatie Excellent Bestuur”.  
 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoK-qnv_NAhVDI8AKHQVIDecQjRwIBw&url=https://studietips.weblog.leidenuniv.nl/&psig=AFQjCNGwLSTc-NZLuea20sPOpGyDqlXM8w&ust=1469007688802402
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Visitatie 
 
Zoals in het jaarverslag 2015 verwoord heeft SKOEM de afgelopen jaren werk gemaakt van een 
ontwikkeling naar een “lerende organisatie”, ook wel aangeduid als een professionele 
leergemeenschap met een onderzoekende houding. Deze leergemeenschap kenmerkt zich 
middels betrokkenheid van alle lagen binnen de organisatie SKOEM. 
 
In het specifieke geval van de RvT heeft voornoemde betekend: een individuele zelfevaluatie, 
welke vervolgens heeft geleid tot een evaluatie op het niveau van RvT en CvB. Als basis voor deze 
zelfevaluatie heeft het in samenwerking met de NSO ontwikkelde zelfevaluatiekader gediend. 
Mede n.a.v. de zelfevaluatie heeft SKOEM de uitdaging aangenomen om bestuurlijk 
geaccrediteerd te worden. Deze accreditatie heeft in juni 2016, onder leiding van prof. F. Geijsel, 
plaatsgevonden. De bevindingen van de accreditatiecommissie, die documenten heeft bestudeerd, 
gesprekken heeft gevoerd met diverse geledingen en partijen, zijn weergegeven in een rapport.  
Ook zijn in het rapport een aantal adviezen verwoord, waarmee de organisatie zich naar de 
toekomst toe nog meer kan versterken om uiteindelijk het predicaat “Excellent Bestuur” te krijgen. 
 
De belangrijkste adviezen 
 
 Heb aandacht voor de verdieping van de visie op leren en de visie op onderwijs als basis voor 

de ontwikkeling van de meerjarencyclus; 
 Verstevig de cultuur waarin je niet alleen zegt wat je denkt, maar elkaar ook bevraagt en 

doorvraagt; 
 Voer meer dialoog over de inzet van middelen voor de realisatie van de strategische doelen. 
 Werk door aan de ontwikkeling van de leernetwerken en laat ze uitgroeien tot het niveau van 

inzicht en vaardigheid; 
 Laat navraag en dialoog over strategische keuzes en lijnen nog nadrukkelijker terugkomen in 

verslagen; 
 De verbinding met de “buitenwereld” kan pro-actiever opgezocht worden; 
 Organiseer uitwisselingsdagen met aanpalende netwerkpartners; 
 Versterk het meer informele samen leren van specifieke lagen binnen de organisatie. 
 
Het rapport en de aanbevelingen zijn inmiddels uitgebreid binnen de organisatie besproken en 
hebben geleid tot de keuze gefaseerd aan de slag te gaan. Te starten met het verdiepen van de 
visie op leren en de visie op onderwijs. Begin 2017 zal hiermee aan de slag worden gegaan. 
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Jaarrekening en jaarverslag 
 
De externe accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven m.b.t. de jaarrekening 2015. 
Geconstateerd is dat de cijfers een getrouw beeld geven van de werkelijkheid en er financieel 
rechtmatig is gehandeld. Ook wordt geconstateerd dat de stichting, toekomstgerelateerd, over een 
gezonde financiële positie beschikt. In de mondelinge toelichting op de jaarrekening heeft de 
accountant geadviseerd: 
 
 Aandacht te schenken aan de VOG ’s bij vervangingsdienstverbanden; 
 De vergoeding van de toezichthouders niet meer als (vrijwilligers)vergoeding uit te betalen. 
 

Honorering 
 
In 2016 hebben de leden van de RvT een (vrijwilligers)vergoeding ontvangen van € 100,- per 
bijgewoonde vergadering. Hierin niet inbegrepen de vergoedingen voor gemaakte kosten, welke 
seperaat zijn uitbetaald. 
Per 1 mei 2016 is de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” van kracht geworden. 
Genoemde wet heeft consequenties voor de vergoeding aan de leden van de RvT ingaande 
uiterlijk 1 januari 2017. Daarom heeft de Raad kennis genomen van de onderscheiden 
mogelijkheden om per januari 2017 het lidmaatschap van de RvT te honoreren. De keuze is 
daarbij gevallen op honoreren via de financiële administratie van het administratiekantoor. Dit te 
laten verlopen via facturatie. 
 

Tot slot 
 
De RvT constateert dat de stichting ook in 2016 koersvast is gebleken en de nodige interventies 
zijn uitgezet om blijvend te kunnen voldoen aan het ambitie- en kwaliteitsniveau welke de stichting 
voorstaat. Zij realiseert zich dat veel wordt gevraagd van CvB, leidinggevenden en overige 
medewerkers. Zeker in een tijd waarin veel maatschappelijke ontwikkelingen invloed uitoefenen op 
de inrichting en inhoud van het onderwijs. Het is dan ook bijzonder te waarderen dat ondanks de 
veelheid van zaken die zich aandienen, onze medewerkers met passie en gedrevenheid blijven 
werken om onze leerlingen de maximale kansen te bieden om later in de maatschappij te kunnen 
floreren. Waarvoor onze dank. 
 
Namens de Raad van Toezicht 
Drs. J. Claessen, voorzitter. 
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SKOEM e.o. is een zelfstandige stichting voor primair onderwijs waartoe een zevental scholen 
behoren, welke zijn gesitueerd in de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. Het zijn scholen 
met elk hun eigen identiteit, schoolcultuur, -klimaat en functie in relatie tot de directe omgeving. Zij 
zijn allen gericht op het ontwikkelen van ieders individuele talenten. Dat betekent dat zij niet alleen 
aandacht besteden aan het opdoen van kennis, maar ook aan de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid. 
 
Actuele speerpunten van gezamenlijk beleid zijn: attractieve onderwijsarrangementen, een hoog 
niveau van leerlingenzorg, deskundigheid, samen werken en samen leren. De daarbij 
kenmerkende diversiteit tussen de scholen wordt met elkaar gedeeld en leidt tot inspiratie voor 
toekomstig handelen. 
 
SKOEM e.o. kent een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). De facto betekent dit dat het CvB 
alle portefeuilles beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid. Belangrijke taken van het 
CvB zijn daarbij: het stimuleren, faciliteren en richting geven ter bevordering van de kwaliteit van 
het onderwijs. Het CvB wordt  bijgestaan door twee clusterdirecteuren die elk verantwoordelijkheid 
dragen voor de SKOEM scholen gelegen in een van de voornoemde gemeenten. Zij vormen de 
schakel tussen de locatiedirecteuren op de afzonderlijke scholen en het CvB. De locatiedirecteuren 
zijn belast met de dagelijkse leiding van de school en de uitvoering van taken m.b.t. de organisatie, 
het onderwijs, personeel en financieel beheer. Voornoemde functionarissen leggen trapsgewijs 
verantwoording af middels diverse rapportages, welke ook met elkaar worden besproken. 
 
De functie clusterdirectie – locatiedirectie dateert van januari 2015. De inmiddels opgedane 
ervaringen m.b.t. de rollen en taken van beide functies heeft de organisatie geleerd dat op 
sommige beleidsterreinen nog sprake is van “grijs gebied”. Dit heeft de organisatie genoodzaakt 
opnieuw het gesprek te voeren over rollen en taken. Afronding hiervan wordt verwacht begin 2017. 
 
Op het bestuursbureau zijn, naast het College van Bestuur (1 fte) per 31 december 1,6 fte’s 
werkzaam ter ondersteuning en advisering van de scholen, de clusterdirecteuren en het CvB. De 
medewerkers van het bestuursbureau voeren geen eigen beleidsagenda, maar kunnen wel 
project- en beleidsvoorstellen aandragen. De beslissing over uitvoering daarvan is aan het CvB in 
samenspraak met het directieoverleg. Het bestuursbureau vormt tevens de uitvalsbasis voor de 
clusterdirecteuren. 
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Voor de verwerking van de personele- en salarisadministratie, de financiële administratie, het 
bouwbeheer en de bestuursondersteuning is in 2016 weer gebruik gemaakt van het 
administratiekantoor Vizyr te Heerlen. 
Diensten ter ondersteuning van organisatievraagstukken en onderwijsinnovaties zijn verleend door  
Onderwijs Maak Je Samen, en O2-Onderwijsadvies. Daarnaast is de Open Universiteit en de 
Nederlandse School voor Onderwijsmanagement actief betrokken bij de organisatie. 
 

Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie 
 
Onze scholen staan midden in de samenleving; een samenleving die voortdurend verandert. 
Veranderingen die van ons vragen zo optimaal mogelijk in te spelen op de ontwikkelings- en 
leerbehoeften van onze leerlingen. Daarbij sluit het aanbod van ons onderwijs, de methodes 
waarmee wij werken en de inrichting van onze gebouwen zoveel mogelijk aan bij hun 
belevingswereld. Dit betekent enerzijds rekening houden met meervoudige intelligenties en 
verschillende leerstijlen van onze leerlingen. Anderzijds met het ontdekken van (eigen) talenten, 
het behalen van succeservaringen en het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Uitgangspunt 
daarbij is een goed pedagogisch klimaat, effectieve instructie en een gedegen 
klassenmanagement.  

College van Bestuur 

GMR Bestuursbureau 

Clusterdirecteur 

Echt-Susteren 

Locatiedirecteur Locatiedirecteur Locatiedirecteur Locatiedirecteur 

Clusterdirecteur 

Maasgouw 

Raad van Toezicht 
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Modern en eigentijds onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeftes van onze leerlingen vraagt ook om 
veranderingsbekwaamheid van ons personeel. Veranderingen komen tot stand op basis van 
passie en (intensieve) samenwerking. Daarom verdienen onze medewerkers het om ruimte te 
krijgen om zich constant te professionaliseren en te ontwikkelen, zowel individueel als collectief 
van lerende mensen in een lerende organisatie. 
 

Missie 
 
Op iedere school van onze stichting staan betrokkenheid en welbevinden hoog in het vaandel. 
Naast cognitieve ontwikkeling is er ruim aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve 
ontwikkeling. SKOEM scholen vinden het belangrijk dat leerlingen daarbij hun talenten optimaal 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij nodigen wij ouders nadrukkelijk uit om met ons mee te 
denken en samen met ons de ontwikkeling van hun kinderen te volgen. 
 
Op onze scholen werken deskundige leerkrachten en leidinggevenden, die aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Veiligheid, respect en het delen van succeservaringen 
staan voorop.  
 
Alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging of cultuur zijn welkom op onze 
scholen. Wij accepteren daarbij verschillen, zolang onze normen en waarden gerespecteerd 
worden. SKOEM e.o. werkt vanuit wederzijds respect, oprechte nieuwsgierigheid, openheid en 
veiligheid. Iedereen voelt zich eigenaar en verantwoordelijk voor het onderwijs dat we aanbieden 
en staat daar ook voor. De leerling is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces. 
 
Vanuit het besef dat maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op ons onderwijs toont de 
stichting zich ambitieus en toekomstgericht. Om succesvol te zijn en te blijven richt zij haar focus 
op: 
 
 Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van haar scholen en het vergroten van de 

autonomie om schoolontwikkeling verder vorm te kunnen geven. 
 Het realiseren van een kansrijke leeromgeving die een brede ontwikkeling voor al haar 

leerlingen mogelijk maakt. 
 De versterking van de positie van de stichting en haar scholen in de regio. 
 Een effectieve samenwerking met al haar partners, zowel intern als extern, en de directe 

schoolomgeving. 
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Strategie 
 
In 2015 is het strategisch beleidsplan 2015-2019 van kracht geworden. In dit plan zijn de vier 
hieronder weergegeven beleidsthema ’s opgenomen.  
 
Thema 1: Leren, leren:  
 
In dit thema staat de vier kernwaardes: competentie, relatie, autonomie en groei centraal. Zij 
vormen de basis voor een goed pedagogisch klimaat, waarin iedereen zich veilig en 
verantwoordelijk voelt en gelooft in eigen kracht. 
 
Thema 2: Samen:   
 
Iedereen leert van en met elkaar. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor medewerkers. 
Samenwerken, eigen initiatief en het dragen van verantwoordelijkheid zijn daarbij zowel intern als 
extern gericht. 
 
Thema 3: Om ons heen: 
 
Scholen staan midden in de samenleving die onderhevig is aan voortdurende veranderingen. Dat 
dwingt tot nadenken over verbeteringen en veranderingen in ons onderwijs om zodoende onze 
leerlingen de maximale ontplooiingskansen te kunnen bieden. 
 
Thema 4: Onze horizon: 
 
Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen zullen de komende jaren van invloed zijn op scholen. 
Hoewel het niet zeker is wat de toekomst zal brengen, de ontwikkeling en het welbevinden van 
onze leerlingen blijven altijd centraal staan. 
 
De beleidsthema’s hebben de basis gevormd voor de centrale doelen welke de onderligger 
vormen voor de ambities die de stichting voor de komende jaren nastreeft.  
Gedurende het jaar 2016 heeft concretisering van de centrale doelen plaatsgevonden. Dat 
betekent dat prestatie-indicatoren en in relatie daarmee normstellingen zijn geformuleerd en 
vastgelegd. Toetsing van behaalde resultaten in deze door de scholen geschiedt o.a. aan de hand 
van rapportages welke zijn opgenomen in de database van de stichting. 
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Medezeggenschap 
 
De scholen van SKOEM e.o. hebben allen een Medezeggenschapsraad (MR) en op 
bestuursniveau functioneert een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR 
bestaat uit maximaal 14 stemgerechtigde leden, waarvan 7 ouders en 7 personeelsleden. De 
voorzitter van de GMR is afkomstig uit de personeelsgeleding en wordt ondersteund door een 
secretaris afkomstig uit de oudergeleding. De voorzitter van het CvB is de gesprekspartner van de 
GMR. Op verzoek van de GMR bezoekt hij de vergadering om toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden inzake door hem ingediende stukken en organisatieaangelegenheden. 
 
In het verslagjaar 2016 zijn in de GMR o.a. navolgende punten onderwerp van gesprek geweest 
en, indien van toepassing van advies of instemming voorzien. 
 
 Aanbestedingsbeleid incl. algemene voorwaarden. 
 Begroting 2016 incl. meerjarenbegroting. 
 Begroting 2017 incl. meerjarenbegroting. 
 Allocatiemodel schooljaar 2016-2017. 
 Bestuursformatieplan schooljaar 2016-2017. 
 Projectplan flexpool. 
 Vervangingsbeleid. 
 Eigen Risicodragerschap. 
 Profiel en werving lid RvT met financiële expertise 
 Gewijzigde gesprekkencyclus. 
 

Klachtenregeling 
 
De afhandeling van klachten gebeurt op basis van de door de stichting vastgestelde 
klachtenregeling. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, 
waarmee het belang van betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (veilig 
schoolklimaat). Voor de behandeling van klachten die ook na tussenkomst van het College van 
Bestuur niet worden opgelost is SKOEM e.o. aangesloten bij: 
 

Geschillencommissie Bijzonder onderwijs 
Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE 

 
In 2016 hebben SKOEM e.o. en haar scholen geen klachten ontvangen. 
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De scholen 
 
Onder SKOEM e.o. ressorteren een viertal scholen in de gemeente Echt-Susteren en een drietal 
scholen in de gemeente Maasgouw. Het betreft de scholen: 
 
03RS De Violier Julianastraat 33 6101 HH  Echt 0475-481719 
     
17KU Patricius Hubertusstraat 1 6102 AS  Pey - Echt 0475-482225 
     
17JP Op de Slek Rutsekovenstraat 8 6102 VM  Slek - Echt 0475-481877 
     
17XX De Toermalijn Neutrale Hoek 4 6051 KX  Maasbracht 0475-462026 
     
17WZ ’t Breerke Ankerstraat 1 6051 GG  Maasbracht 0475-463197 
     
00AR De Maasparel Nieuwendijk 22 6107 AW  Stevensweert 0475-551618 
     
06LO Maria Goretti Kantstraat 1 6111 AH  St. Joost 0475-470168 
 

Leerlingenaantallen 
 
Het concrete leerlingenaantal per 1 oktober 2016 bedraagt 1156. Ten opzichte van de teldatum 1 
oktober 2015 is dit een stijging van 86 leerlingen, hetgeen neerkomt op 8%. Een en ander is het 
gevolg van de fusie van twee “met opheffing bedreigde” scholen in het Maasbrachtse met 
basisschool De Toermalijn (tot 1 augustus 2016 De Tweesprong geheten) welke ressorteert onder 
SKOEM e.o. Indien er geen sprake zou zijn geweest van een fusie zou het concrete 
leerlingenaantal 1074 bedragen, hetgeen een stijging van 4 leerlingen c.q. 0,37% betekent. Van 
het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2016 hebben 21 leerlingen een weging van 0,3 en 
hebben 23 leerlingen een weging van 1,2. Zij maken 3,8% uit van het totaal aantal leerlingen. 
Het betreft vooral de specifieke doelgroepen: schipperskinderen en Sinti/Roma kinderen. 
Voornoemde specifieke doelgroepen bezoeken successievelijk de basisscholen:  De Toermalijn en 
’t Breerke. 
 
Gezien het afwijkende beeld t.a.v. de leerlingenontwikkeling zal in 2017 opnieuw opdracht worden 
verstrekt aan bureau Pronexus om een prognose leerlingenaantallen voor de komende jaren op te 
stellen. Voor de jaren 2017 t/m 2020 is vooralsnog gerekend met een daling van 2% per jaar 
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De aantallen 
 
 Teldatum  Prognose Pronexus  
        
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
        
De Violier 170 162 188 185 181 177 172 
        
Patricius 264 258 258 254 249 244 238 
        
Op de Slek 78 75 69 69 69 68 65 
        
De Toermalijn 200 188 252 249 244 239 232 
        
‘t Breerke 153 168 181 177 173 170 171 
        
De Maasparel 141 139 135 132 129 126 123 
        
Maria Goretti 85 80 73 72 71 70 69 
        
Totaal 1091 1070 1156 1138 1116 1094 1070 
 

Scholen fusies 
 
Nadat in 2015 het intentiebesluit m.b.t. de voorgenomen fusie van de basisscholen: De Vlinder  
(pc-school), Het Palet (openbaar) en de Tweesprong (rk) de instemming heeft verkregen van de 
onderscheiden Medezeggenschapsraden, is begin 2016 ook ingestemd met de fusie-
effectrapportage. Voorafgaande aan deze instemming is middels een uitgebreide mondelinge 
toelichting geanticipeerd op alle nog levende vragen t.a.v. de voorgenomen fusie. Vervolgens heeft 
op 15 maart het Decentraal Georganiseerd Overleg met de vakcentrales plaatsgevonden. Gezien 
het meerjarenperspectief voor het personeel, de waarborgen t.a.v. de rechtspositie en de positieve 
meerjarige cijfers hebben de bonden hun akkoord gegeven aan de fusie. In de periode 15 maart 
t/m einde schooljaar 2015/2016 is vervolgens invulling gegeven aan praktische zaken en specifiek 
aan de inrichting die recht doet aan de drie denominaties die in de fusieschool bijeen zijn 
gekomen. Per 1 augustus 2016 is de fusieschool officieel van start gegaan onder de nieuwe naam: 
De Toermalijn. 
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Ook bij het fusietraject basisschool Patricius en basisschool Op de Slek (beiden ressorterende 
onder de stichting) is een fusie-effectrapportage aan de Medezeggenschapsraden aangeboden. 
Tijdens de bespreking van deze rapportage door CvB en MR-en is gebleken dat er m.b.t. de 
inhoud van de rapportage geen overeenstemming kon worden bereikt. Een en ander heeft geleid 
tot het besluit het fusietraject stop te zetten. Gezien de krimp en de effecten daarvan op twee van 
de kleine scholen binnen de stichting is de verwachting dat 2017 opnieuw in het teken zal staan 
van fusie. 
 

Regionale procesbegeleiding 
 
In de regio waarin de scholen van SKOEM e.o. zijn gesitueerd zal in de komende jaren het aantal 
leerlingen nog verder krimpen. Het gevolg daarvan is dat niet alle scholen in de huidige omvang 
kunnen blijven bestaan. Om toch voor de toekomst duurzame bestendige onderwijsvoorzieningen 
te kunnen waarborgen, die voldoen aan: thuisnabij en passend bij verschillen in overtuiging van 
ouders, hebben de besturen van de stichting Kindante, Triade en SKOEM e.o. de samenwerking 
opgezocht. Deze samenwerking heeft zich vertaald in een aanvraag bekostiging regionale 
procesbegeleiding, welke door DUO positief is beschikt. Inmiddels heeft werving van de regionale 
procesbegeleider plaatsgevonden en is de opdracht gegund aan “Beekveld en Terpstra”, die in 
2016 in eerste instantie actief aan de slag is gegaan met het in kaart brengen van de huidige 
situatie binnen de onderscheiden besturen. 
 

Verbonden partijen 
 
Samenwerkingsverband PO 31-02 Midden-Limburg 
 
Het samenwerkingsverband Midden-Limburg, waarvan SKOEM e.o. deel uitmaakt rekent op 
kwalitatief goede scholen die in 2019 aangemerkt kunnen worden als “brede zorgscholen” ofwel 
scholen die een krachtige basisondersteuning bieden. Daarom heeft het samenwerkingsverband in 
het ondersteuningsplan een dertiental ijkpunten opgenomen, die richting geven om de gestelde 
doelen 2019 binnen de afzonderlijke scholen te realiseren. Middels het jaarlijkse activiteitenplan en 
evaluaties volgt en stuurt het verband op de gestelde doelen.  
 
Een belangrijk aspect in het functioneren van het verband is de bestuurlijke inrichting. Hoewel in 
2015 reeds aandacht aan dit onderwerp is besteed, heeft het verband in 2016 het thema 
Governance opnieuw opgepakt.  
Alvorens over te gaan tot het gesprek over de bestuurlijke inrichting is het daarbij nodig gebleken 
een gestructureerde dialoog te voeren over ingrediënten ten behoeve van een gedeelde visie.  
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Deze gedeelde visie moet recht doen aan de gezamenlijke strategische belangen van het 
samenwerkingsverband én de individuele belangen van de scholen. Een en ander als bouwstenen 
voor een duidelijke positionering van het verband. Eind 2016 heeft dit nog niet geresulteerd in een 
eenduidig beeld en concretisering en afspraken.  
 
De algemene ledenvergadering heeft in 2016 een vijftal keren vergaderd. Gespreksonderwerpen 
tijdens de algemene ledenvergadering zijn o.a. geweest: 
 
 Jaarverslag en accountantsverslag 2015 
 Treasurystatuut 
 Uitvoering groeiregeling 
 Aanbestedingsprocedure  
 Groeiregeling (V)SO/SBO; 
 Activiteitenplan. 
 Regionale procesbegeleiding 
 
 
Wetenschap en technologie: 
 
In 2014 hebben SKOEM e.o. evenals de stichting Kindante zich middels een convenant verbonden 
aan de uitvoering van een driejaarlijks professionaliseringstraject voor de leerkrachten van de 
scholen met als doel het onderzoekend en ontwerpend leren in het kader van wetenschap en 
technologie onderdeel te laten worden van het lesrooster in 2020. Een stuurgroep bestaande uit 
een leerkracht techniek van de stichting Kindante, een clusterdirecteur van SKOEM e.o. en een 
docent van het Connect College (VO), is verantwoordelijk voor de aansturing en organisatie van de 
scholingsbijeenkomsten die worden verzorgd door docenten van de nieuwste Pabo. Op het 
Connect College vinden de scholingsbijeenkomsten plaats en zijn de leerkrachten van de 
basisscholen in de gelegenheid met hun leerlingen aan de slag te gaan met activiteiten rondom 
W&T. Het traject wordt bekostigd vanuit subsidie van de Provincie. 
 
In het schooljaar 2014-2015 hebben twee maal vier bijeenkomsten plaatsgevonden waarin 
leerkrachten kennis hebben gemaakt met onderzoekend en ontwerpend leren. Vervolgens zijn er 
binnen de eigen school voor de leerlingen activiteiten georganiseerd. In de schooljaren 2015-2016 
en 2016-2017 zijn telkens weer twee maal vier bijeenkomsten uitgevoerd c.q. gepland. Om de 
implementatie en borging beter mogelijk te maken is er een netwerk W&T met leerkrachten die de 
scholing al hebben gevolgd en worden leerkrachten die de scholing volgen en gaan volgen 
expliciet uitgenodigd hierin te participeren om zo nieuwe ideeën op te doen en ervaringen te delen. 
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Gemeenten: 
 
Ook in het verslagjaar 2015 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de gemeente Echt-
Susteren en de gemeente Maasgouw. Bij dit overleg zijn niet alleen de bestuurders van het primair 
onderwijs betrokken geweest, maar ook de vertegenwoordigers van de voorschoolse 
voorzieningen. Belangrijke agendapunten daarbij waren o.a.: 
 
 Gebiedsplitsing in relatie tot opheffingsnorm; 
 Evaluatie samenwerking met het CJG; 
 Voortzetting inzet combinatiefunctionarissen; 
 Ontwikkelingen in de kinderopvang. 
 
Voorts zijn er overlegmomenten geweest op ambtelijk niveau, met de Vereniging voor het katholiek 
en protestants-christelijk onderwijs (Verus) en de inspectie voor het onderwijs.  
 
IKC: 
 
In 2015 zijn de eerste stappen gezet om in de brede voorziening “De Hoeksteen” te Maasbracht te 
komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC). De partners in voornoemde voorziening (zie 
jaarverslag 2015) beogen daarmee kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden door 
onderwijs, opvang, zorg, welzijn en opvoeding met elkaar te verbinden en af te stemmen. Daarmee 
anticiperen zij op de basisbehoeften van kinderen als investering t.b.v. de samenleving van 
morgen. De eerste stappen in 2015 hebben in 2016 geleid tot de vorming van een stuurgroep. 
Deze groep is verantwoordelijk voor de aansturing en het bewaken van het proces dat moet leiden 
tot de realisatie van het IKC. Haar eerste opdracht heeft bestaan uit het opstellen van een 
“ingrediëntenlijst” t.b.v. een visie en het inrichten van diverse werkgroepen. 
 
Aanbestedingen: 
 
Nadat in 2015 het inkoop- en aanbestedingsbeleid door SKOEM e.o. is vastgelegd hebben in 2016 
conform dit beleid een tweetal aanbestedingstrajecten plaatsgevonden. Het betreft: 
 De schoonmaakdienstverlening: een Europese aanbesteding, welke is begeleid door de 

afdeling inkoop en aanbesteden van Verus. Deze aanbesteding heeft geleid tot een gunning 
voor de periode van drie jaar aan GOM. 

 Kopieercontract: een meervoudig onderhandse aanbesteding, welke is begeleid door “Docu 
Consult” en heeft geleid tot een gunning voor de periode van vijf jaar aan Toshiba. 
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Kwaliteitzorg 
 
Kwaliteitzorg mag geen toeval zijn. Binnen de stichting is dan ook oog voor de wijze waarop de 
scholen hun onderwijskundige doelstellingen vormgeven en de wijze waarop zij de kwaliteit van 
het geboden onderwijs bewaken. Via diverse rapportages en interne audits wordt zicht behouden 
op de voortgang van de ontwikkelingen binnen de afzonderlijke scholen. Daarbij vormt o.a. het 
leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument om leerresultaten van alle leerlingen in beeld te 
brengen om mede te dienen als sturingsmiddel voor het opbrengstgericht werken. Zowel op 
schoolniveau als (gebundeld) op stichtingsniveau worden opbrengsten besproken en daar waar 
nodig of gewenst vertaald naar acties. Een en ander op basis van normen die recht doen aan de 
populatie leerlingen die onze scholen bezoeken. In 2016 zijn daarbij de volgende resultaten 
geboekt. 
 

                                                      
 
De Violier    
 
Patricius    
 
Op de Slek    
 
De Tweesprong    
 
Maria Goretti    
 
De Maasparel    
 
‘t Breerke    
 
 
      = Onvoldoende          = voldoende, maar nadert de ondergrens         = goed 
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Naast de resultaten zoals op voorgaande pagina vermeld worden tevens de opbrengsten van 
spelling niet werkwoorden, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling groep 8  in beeld 
gebracht. Ter beoordeling van deze onderdelen is een SKOEM-norm bepaald en wordt de scholen 
tevens de mogelijkheid geboden een schoolnorm te bepalen.  
Tot aan schooljaar 2016-2017 werden de opbrengsten, analyses en acties weergegeven in een 
exelbestand gekoppeld aan een worddocument. Vanaf schooljaar 2016-2017 is er sprake van een 
webbased database.  
 
Ook de resultaten van de Cito eindtoets behoren tot de opbrengsten welke ter analyse worden 
opgenomen in het resultatenoverzicht. Van de resultaten 2016 treft u hieronder een overzicht aan. 
 
Scholen Ondergrens Bovengrens Landelijk 

Gemiddelde 
Score school 

     
De Violier 535,1 539,1 537,1 535,0 
     
Patricius 535,1 539,1 537,1 532,0 
     
Op de Slek 534,5 538,5 536,5 533,2 
     
Maria Goretti 535,2 539,2 537,2 540,9 
     
’t Breerke 534,3 538,3 536,3 537,8 
     
De Toermalijn 533,9 537,9 535,9 537,4 
     
De Maasparel 534,9 538,9 536,9 538,4 
 
Twee van de zeven scholen hebben in 2016 niet het gewenst resultaat behaald. Beide scholen 
hebben, als gevolg daarvan, in opdracht van het College van Bestuur een risicoanalyse en naar 
aanleiding daarvan een plan van aanpak opgesteld. Voorts worden de resultaten van de 
methodegebonden toetsen tussentijds besproken om daar waar nodig sturing te geven om in 2017 
weer tot een gewenst resultaat te komen. 
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Inspectie 
 
Ook in 2016 is een van de scholen SKOEM e.o. bezocht in het kader van het Periodiek Kwaliteits 
Onderzoek (PKO). Het betreft basisschool De Violier. Ook deze school heeft voorafgaande aan het 
inspectiebezoek een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van de tien standaarden welke door de 
inspectie, als pilot van het veranderend inspectietoezicht, zijn geformuleerd. Op elk der 
standaarden kan worden gescoord op:  
 
> zeer zwak  > zwak  > voldoende  > goed  > niet te beoordelen. 
 
Basisschool De Violier scoorde op één standaard een goed en op de overige standaarden een 
voldoende. Een mooi resultaat. Tezamen met voornoemd resultaat genieten alle scholen SKOEM 
e.o. een basisarrangement. 
 
Normaliter vindt elk jaar ook het bestuursgesprek met de inspectie plaats. Om moverende reden 
heeft dit gesprek in 2016 niet plaatsgevonden. Het eerstvolgende bestuursgesprek staat gepland 
op 10 januari 2017. 
 

Uitstroom naar het VO 
 
Scholen VMBO 

B of K 
VMBO 
G of T 

HAVO VWO Praktijk 
onderwijs 

Buiten- 
land 

       
De Violier 3 2 1 3   
       
Patricius 5 11 11 12   
       
Op de Slek  6 7 4   
       
Maria Goretti 4 1 4 7   
       
’t Breerke 2 1 2 9  1 
       
De Toermalijn 4 7 9 6  1 
       
De Maasparel 3 5 2 7   
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Peergroep 
 
Evenals in voorgaande jaren is ook vanaf het schooljaar 2016-2017 gekozen om met een 
peergroep te werken. De peergroep functioneert als een gesprekspartner voor de 
managementteams, die vanuit de schoolzelfevaluatie gesprekken houden rondom de 
schoolontwikkeling. Omdat er geen externe partijen bij betrokken zijn, is een keuze gemaakt voor 
de wijze waarop scholen vorm en inhoud geven aan het in beeld brengen van de 
ondersteuningsbehoefte van kinderen en het planmatig omgaan met het onderwijsaanbod binnen 
de groep. 
 
In de gekozen werkwijze wordt een koppeling gelegd naar het vernieuwde inspectiekader om 
vanuit zelfsturing of eigenaarschap te kijken naar schoolspecifieke ambities, wijze van 
leidinggeven aan ontwikkelingen en continue verbeteringen bij “zicht op onderwijsbehoeften”. Een 
inhoudelijk aandachtspunt voor schooljaar 2016-2017 is het bevragen van de scholen op een 
zodanige manier dat er meer reflectie mogelijk is en nieuwe stappen in de ontwikkelingen worden 
gezet. Hiervoor hebben de peergroepleden voor zichzelf het streven geformuleerd om meer 
diepgang in de gesprekken te brengen en kernvragen te (durven) stellen. 
 
Om de bedoelingen van de gesprekken te verduidelijken en de betrokkenheid van de teamleden te 
vergroten heeft meer tussentijds overleg plaatsgevonden. Daarnaast heeft de peergroep vanaf 
schooljaar 2016-2017 een nieuwe deelnemer aan de groep toegevoegd om de continuïteit op de 
langere termijn te kunnen waarborgen. 
 

Expertgroep 
 
Bij de evaluatie van schooljaar 2015-2016 is de meerwaarde uitgesproken van geanalyseerde 
gegevens. Mede naar aanleiding daarvan is in samenspraak met de zorgcoördinatoren gezocht 
naar een mogelijkheid om de leerkracht meer in te schakelen bij het formuleren van 
ondersteuningsvragen door bijv. de koppeling te leggen met groepsbesprekingen. 
 
De expertgroep ontvangt in schooljaar 2016-2017 met regelmaat de ondersteuningsformulieren 
van de verschillende zorgcoördinatoren, waardoor binnen de monitoring een betere en passender 
analyse kan plaatsvinden. 
 
Er is een procesmodel gemaakt, dat een transparant beeld geeft van de manier waarop met 
ondersteuningsvragen wordt omgegaan. En hoe deze kunnen leiden tot gerichte verbeter- en 
scholingsacties bij leerkrachten. 
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Veiligheidsplan 
 
In 2014 heeft SKOEM e.o. een eerste versie veiligheidsplan opgesteld. Met dit plan wil de stichting 
de veiligheid van alle bij de scholen van de stichting betrokkenen zo goed mogelijk bevorderen en 
zo mogelijk alle vormen van agressie en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van 
de scholen voorkomen. De eerste versie van het plan was gebaseerd op de Arbo-wet, de Wet 
Beroepen in het Onderwijs en de toen geldende CAO-PO. Inmiddels heeft het Ministerie van 
Sociale Zaken richtlijnen verstrekt welke aangeven dat er gecontroleerd gaat worden op het 
gegeven of scholen voldoende inspanningen verrichten om psychosociale arbeidsbelasting te 
voorkomen. Daarbij acht het Ministerie het noodzakelijk dat scholen gestructureerd vorm geven 
aan werkdruk om zodoende meer zicht te krijgen op de oorzaken van werkdruk en de effecten van 
maatregelen. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat de stichting haar veiligheidsplan in 2016 
heeft bijgesteld. 
 

Tussenschoolse opvang 
 
De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht 
kunnen overblijven. Als gevolg van een wijziging in deze wet ingaande 1 augustus 2006 is het 
bevoegd gezag (eind)verantwoordelijke geworden voor de organisatie van de tussenschoolse 
opvang. Voor SKOEM e.o. heeft dit betekend dat de stichting het toezicht, op basis van het 
makelaarsmodel, in handen heeft gelegd van ouders.  Hoewel t.b.v. de tussenschoolse opvang 
destijds een beleidsstuk is opgesteld dat handvat en richting biedt voor de school en de 
overblijfouders is in 2016 toch gebleken dat het beleid aanpassingen behoeft. Daarom is in eerste 
instantie een protocol overblijven opgesteld waarin wordt beschreven hoe in onderscheiden 
situaties met het overblijven om te gaan. Voorts heeft scholing plaatsgevonden van de 
overblijfouders en zijn afspraken gemaakt om in 2017 gezamenlijk vorm te geven aan uniform 
beleid t.b.v. het overblijven. 
 

ICT 
 
ICT neemt in onze samenleving en in de leefwereld van kinderen een steeds belangrijkere plaats 
in. Het behoort dan ook tot de taak van de school om leerlingen voor te bereiden op een vlot en 
correct hanteren van ICT mogelijkheden en hen tevens zicht te bieden op het belang en functie 
daarvan in hun dagelijks leven. Tot de voornoemde mogelijkheden behoort het bieden van digitaal 
onderwijs. Daarom zijn in 2016 een tweetal scholen gestart met een pilot: “werken met Snappet”. 
Middels “Snappet’ kunnen leerlingen het reken- en taalonderwijs digitaal en op eigen niveau 
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oppakken en zijn opbrengsten daarvan snel in beeld. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot 
kan gefaseerde invoering van “Snappet” op de scholen SKOEM plaatsvinden. 
Om de onderzoekende en lerende houding van onze leerlingen te stimuleren en te bevorderen 
moet SKOEM e.o. zorg dragen voor een dynamische leeromgeving. Dat betekent dat de stichting 
op de hoogte moet blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT en deze weet te 
vertalen naar infrastructuur en onderwijs. Daarom heeft zij in 2016 de keuze gemaakt een 
medewerker  gedurende een dagdeel per week te belasten met bovenschoolse ICT taken.  
Voorts is een opdracht verstrekt aan een externe designorganisatie om een extranet te bouwen 
t.b.v. de verschillende leernetwerken. Dit extranet wordt begin 2017 opgeleverd en geeft elke 
medewerker de mogelijkheid antwoorden te vinden op vragen waarmee hij/zij zich in het dagelijks 
functioneren geconfronteerd ziet. 
 

Samenwerking PO-VO 
 
Voor het welslagen van de schoolloopbaan 
van onze leerlingen is een goede afstemming  
met het voortgezet onderwijs van belang. Voor 
SKOEM e.o. heeft dit betekend dat zij de  
samenwerking heeft opgezocht met het  
Connect College. Een aantal doelen die beide 
partijen zich daarbij hebben gesteld zijn: 
 
 De realisatie van een doorgaande leerlijn 

groep zeven t/m het tweede leerjaar VO; 
 Het monitoren van de voortgang VO in  

relatie tot het schooladvies; 
 De realisatie van leernetwerken tussen medewerkers PO en VO; 
 De realisatie van digitale leermiddelen; 
 Het vorm en inhoud geven aan talentontwikkeling; 
 Samenwerking op het gebied van Wetenschap en technologie tussen PO en VO. 
 
Naast bovenstaande is inmiddels ook vanuit het Samenwerkingsverband, PO en VO een 
kerngroep overdracht en overgang PO-VO ingesteld. Skoem is in deze kerngroep 
vertegenwoordigd. De eerste opdracht die door deze kerngroep is opgepakt is te komen tot een 
handreiking/handleiding t.b.v. het overdragen van leerlingengegevens. 
 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq9vybm__NAhVbF8AKHT4pBI8QjRwIBw&url=http://blog.ted.com/playlist-the-perfect-back-to-school-talks-from-a-ted-intern/&psig=AFQjCNEgQdXpXP5-NA29QQVHD96FIsJLSg&ust=1469006389641478
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 Onderwijsontwikkelingen 
 
Ook in 2016 hebben de scholen SKOEM e.o. gewerkt aan de verbetering en versterking van het 
onderwijs middels onderstaande trajecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bs. Op de Slek 

- Invoeren van het Digitaal Handelingsprotocol    

  Begaafdheid; 

- Verbeteren aanbod meer- en hoogbegaafde  

  leerlingen; 

- Nieuw format werkplan/groepsplan; 

- Werken met tablets (Snappet); 

- Formeren leerlingenraad en ouderpanel. 

Bs. Maria Goretti 

- Kansrijke combinatiegroepen waardoor meer 

  differentiatie mogelijk wordt; 

- KIVA, het onderdeel ouderbetrokkenheid; 

Bs. Patricius 

- Doorgaande lijn in afstemming op meer- en  

  hoogbegaafde leerlingen; 

- Verbeteren uitdagende leeromgeving; 

- Invoeren van het Digitaal Handelingsprotocol  

  Begaafdheid; 

 

Bs. De Violier 

- Taal; keuze van een nieuwe methode; 

- Positive Behavior Support gericht op creëren 

  van een omgeving die leren bevordert en  

  gedragsproblemen voorkomt; 

- Groepsdoorbrekend werken; 

- Techniek;  

- Meer- en hoogbegaafdheid; 

Bs. De Toermalijn 

- N.a.v. de fusie vorm en inhoud gegeven aan      

  cultuur in de klas, de zorgstructuur,  

  rapportages en invoering nieuwe methodes; 

- Het nieuwe schoolplan t.b.v. de fusieschool; 

- Het organiseren van lessen  identiteit (rk,  

  openbaar en pc) als gevolg van de fusie 

Bs. De Maasparel 

- Het voeren van kindgesprekken; 

- Invoering van het portfolio voor leerlingen; 

- Doorontwikkeling van de planning en  

  administratie van de zorg; 

- Opzetten van een themaplan voor de  

  kleutergroepen. 

Bs. ‘t Breerke 

- De invoering van een beloningssysteem 

  gekoppeld aan de Breerboomregels; 

- Doorgaande lijn en visie meer- en hoog- 

  begaafde leerlingen; 

- Werken met het Digitaal Handelingsprotocol 

  Begaafdheid; 

- Pilot werken met “Snappet” 
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Personeelsbestand per 31-12-2016 
                 Vrouw     Man       Totaal 
     
College van Bestuur  1 1 
    
Clusterdirecteur 1 1 2 
    
Locatiedirecteur 7  7 
    
Zorgcoördinator/groepsleerkracht 7  7 
    
Groepsleerkracht 66 12 78 
    
Onderwijsondersteunend personeel 2 1 3 
    
Promovendus Open Universiteit  1 1 
    
Totaal 83 16 99 
 

Leeftijdsopbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2

7

18

7 7
5 5

14
17

1

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65>

Vrouwen

 

5

1
2

1
2

5

25-30 30-35 35-40 45-50 50-55 60-65

Mannen

 



 

27 

Uitsplitsing 50 jaar en ouder 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De promovendus van de Open Universiteit heeft een aanstelling voor bepaalde tijd. De 

bekostiging van de inzet van deze promovendus geschiedt op basis van de beschikking van de 
NRO. 

 Van het totale personeelsbestand heeft 44,44% een leeftijd van 50 jaar of ouder. Dat is een 
daling van 3,83% ten opzichte van het voorgaande verslagjaar. Het aandeel werknemers 
jonger dan 50 jaar bedraagt 55,56%. Dat is een stijging van 3,83% ten opzichte van voorgaand 
verslagjaar. 

 Van het totale personeelsbestand is 16,16% man en 83,84% vrouw. Het percentage mannen is 
daarmee 1,21% toegenomen. Het percentage vrouwen is daarmee 1,21% afgenomen. 

 In de categorie 50 jaar en ouder heeft 52,27% een leeftijd van 60 jaar of ouder. Dat is een 
toename van 10,81% ten opzichte van voorgaand verslagjaar. 
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Ziekteverzuim 
 
Het ziekteverzuimpercentage in 2015 bedraagt 6,03%. Dat is een daling van 0,99% t.o.v. het 
verslagjaar 2015. Ten opzichte van het verslagjaar 2014 is dit een daling van 1,53%. Het 
ziekteverzuimpercentage 2016 is vooral veroorzaakt door het aantal dagen verzuim lang ( 43 
dagen t/m 365 dagen) en het verzuim extra lang (365 dagen t/m 730 dagen). Genoemd verzuim is 
grotendeels te verklaren als gevolg van: 
 
 Medische aandoeningen die behandeling van een specialist vergen en/of een herstelperiode 

van minimaal 3 maanden in beslag nemen. 
 Het niet meer kunnen voldoen aan de eisen, zoals die door SKOEM aan het werk worden 

gesteld. 
 
Voor 6 medewerkers is het onder het eerste gedachtestreepje genoemde in 2016 van toepassing 
geweest. Zij vertegenwoordigen 6,06% van het totale personeelsbestand. Voor 1 medewerker is 
het onder het tweede gedachtestreepje genoemde in 2016 van toepassing geweest. Dit 
vertegenwoordigt 1,01% van het totale personeelsbestand. 
 

Eigen risicodragerschap 
 
Vanaf 1 augustus 2015 is het voor schoolbesturen met een lumpsumbudget van minder dan 20 
miljoen euro mogelijk om eigen risicodrager (ERD) te worden voor de kosten van vervanging. Om 
het ERD te verkrijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder: 
 
 Het verkrijgen van instemming voor het ERD van de PGMR; 
 Het verkrijgen van instemming van de PGMR m.b.t. een vastgesteld verzuim- en 

vervangersbeleid; 
 Een ziekteverzuimpercentage van minder dan 10% 
 
Aan deze en overige voorwaarden heeft SKOEM e.o. ruimschoots voldaan. Daarom heeft zij in 
oktober 2016 een verzoek tot eigen risicodragerschap per 1 januari 2017 ingediend bij het 
Vervangingsfonds. Aangezien SKOEM e.o. voldoet aan alle voorwaarden heeft het fonds SKOEM 
e.o. de status van eigen risicodrager verleend per 1 januari 2017. De keuze voor het eigen 
risicodragerschap geldt daarbij voor een periode van drie jaar. De toekenning van het ERD heeft 
tot gevolg gehad dat de stichting is overgegaan tot de aanstelling van een aantal personeelsleden 
in een min-max contract, welke in noodzakelijke vervangingen per 2017 gaan voorzien. Deze min-
maxers maken deel uit van de flexpool, waarover meer op de volgende pagina. 
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Flexpool 
 
De besturen in Midden-Limburg, waaronder SKOEM e.o., weten zich reeds geruime tijd 
geconfronteerd met daling van het leerlingenaantal. Een ontwikkeling die druk uitoefent op de 
werkgelegenheid. In 2016 is daar voor het onderwijs het effect van de Wet Werk en Zekerheid 
bijgekomen. Een en ander heeft bij de zes besturen geleid tot bundeling van krachten. Dit in de 
vorm van een samenwerking, waarbij in eerste instantie is ingezet op de organisatie van een 
flexpool. Deze pool regelt alle vervangingen voor de deelnemende besturen. De wijze waarop en 
de condities waaronder dat gebeurt zijn beschreven in het projectplan Flexpool Midden-Limburg. 
Naast het voornoemde hebben de besturen in het plan de ambitie voor een gezamenlijke, 
kwalitatieve en kwantitatieve aanpak van het (onderling) (ver)plaatsen van (flexibel) personeel en 
op het gebied van personeelsvoorzieningen in de breedste zin van het woord vastgelegd. 
 

Vervangersbeleid  
 
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is de ketenbepaling in het onderwijs veranderd. In 
concreto richt de regeling zich op vervanging, waarbij het aangaan van 6 of meer contracten 
binnen een tijdsbestek van 3 jaar er voor de vervanger automatisch een contract voor onbepaalde 
tijd ontstaat. Gezien de risico’s die als gevolg van het voorgaande aan de inzet van vervangers zijn 
verbonden hebben de zes besturen Midden-Limburg gezamenlijk een integraal vervangersbeleid 
opgesteld en vastgesteld. In dit plan worden de verschillende vervangingsmogelijkheden nader 
omschreven. Met het beleid beogen de besturen tevens: 
 
 Werkgelegenheid in de regio te behouden; 
 Instroom van talentvolle leerkrachten te bevorderen; 
 Aansluiting te realiseren tussen vervangingsbeleid en formatiebeleid. 
 

NRO  
 
Nadat in 2015 naast het organiseren van commitment en de inhoudelijke voorbereiding van het 
onderzoek naar “wat werkt” als het gaat om leiding geven aan een school als 21ste eeuwse 
leergemeenschap heeft plaatsgevonden, heeft 2016 in het teken gestaan van het uitdiepen van het 
thema: gespreid leiderschap. Voor de leidinggevenden het startsignaal om een casus op te stellen 
gerelateerd aan een persoonlijke leervraag. Voornoemde leervraag is vervolgens uitgewerkt in een 
persoonlijk actieplan, gericht op de bevordering van de competenties en het handelingsrepertoire. 
Hierbij worden de leidinggevenden door een coach en de onderzoeker van de Open Universiteit in 
de praktijk begeleid. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: 
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 Transformationeel leiderschap; 
 Omgaan met dilemma’s; 
 Resultaten van de 360 graden feedback. 
 

Netwerkleren  
 
Sinds de professionalisering van de leerkrachten via netwerkleren wordt vorm gegeven, zijn 
meerdere stappen gezet. In 2016 zijn daarbij de twee belangrijkste stappen geweest: 
 Het aan elkaar presenteren welke leer-/hulpvraag de netwerken zich hebben gesteld, welk 

proces zij hebben doorlopen en wat er op dat moment is bereikt. Vervolgens zijn er naar 
behoefte in september 2016 nieuwe netwerken ontstaan en hebben bestaande netwerken juist 
de verdieping gezocht. 

 Om overzicht te kunnen behouden hebben alle netwerkgroepen middels een nieuw ingevoerd 
actieplan de leer- hulp-onderzoeksvraag geformuleerd. Binnen een netwerkgroep zijn ook 
subgroepen ontstaan die zich met een specifiek onderwerp binnen een groter netwerk bezig 
houden. 

Daar waar behoefte is aan input van externe deskundigheid wordt gebruik gemaakt van BCO of in 
overleg met de CD door andere specialisten. Omwille van de borging worden de verschillende 
actieplannen met de procesbeschrijving en de uiteindelijke opbrengsten opgenomen in Extranet, 
een digitale omgeving die voor iedereen toegankelijk is en waaruit iedereen kan putten. 
Ieder individuele collega houdt via de eigen portfolio de eigen voortgang als deelnemer van een 
netwerk bij die dan o.a. ook onderwerp van gesprek is met de eigen locatiedirecteur. 

 
Formatiebeleid  
 
SKOEM e.o. stelt, in het kader van het formatiebeleid, jaarlijks een op de actualiteit gebaseerd 
formatieplan op. Met dit plan legt zij verantwoording af m.b.t. de inzet van de beschikbare 
personele middelen en de besteding c.q. inzet van de middelen op stichtings- en schoolniveau. 
Daar waar de beschikbare personele middelen niet toereikend blijken vindt, conform vastgesteld 
beleid, onttrekking plaats uit het budget P&A. Ondanks de ambities en voorgenomen 
kwaliteitsimpulsen van de stichting is deze onttrekking gemaximaliseerd op 25%. Daarbij is het 
streven voornoemde onttrekking in de komende jaren af te bouwen. Ook voor het schooljaar 2015-
2016 heeft onttrekking aan het budget P&A plaatsgevonden ten bedrage van € 108.612,- Daarmee 
blijft de onttrekking met 15,90% wederom binnen de gestelde grens van 25%.  
 
 
 

 



 

31 

  
 
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat met regelmaat wordt geactualiseerd, vindt 
planmatig onderhoud plaats. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden in samenspraak met de 
directie van de scholen en na vaststelling van de begroting uitgevoerd. Voor 2016 betekent dit dat 
conform de lopende contracten jaarlijks onderhoud heeft plaatsgevonden t.b.v. o.a. de centrale 
verwarming, alarm- en ontruimingsinstallaties en speeltoestellen. Tevens zijn onderstaande 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 
 
Alle scholen: 
 
Medio 2015 zijn de scholen SKOEM e.o. door de brandweer bezocht i.k.v. de brandveiligheid. 
Daarbij is gebleken dat bij een aantal scholen de alarm- en ontruimingsinstallatie niet volledig 
voldeed aan de geldende norm. Daarom heeft in 2016, daar waar van toepassing, door de firma 
“Intergarde’ het up to date maken van de installaties plaatsgevonden. 
 
Basisschool ’t Breerke: 
 
Fasegewijs worden op deze school de verouderde toiletgroepen geheel vernieuwd. In 2015 is de 
eerste fase gerealiseerd en in 2016 de tweede fase. De laatste en afrondende fase zal in 2017 
plaatsvinden. Voorts is bij deze school in 2016 de fietsenstalling verplaatst, waardoor de toegang 
tot het schoolterrein toegankelijker is gemaakt en is daarbij tevens de afrastering vernieuwd. 
 
Basisschool Maria Goretti: 
 
Gezien het feit dat de plafonds uit verschillende plafondplaten bestonden en er sprake was van 
verminderde lichtopbrengst zijn alle plafonds vernieuwd waarbij de verlichtingsarmaturen in de 
plafonds zijn verwerkt. Omdat de oude plafondisolatie bestond uit steenwol waardoor steenmarters 
werden aangetrokken is deze isolatielaag verwijderd en gebruik gemaakt van dikkere isolerende 
plafondplaten. 
 
Basisschool  Patricius: 
 
Bij deze school is gestart met de vernieuwing van de toiletgroepen. Als eerste zijn de 
kleutertoiletten vernieuwd. Voor 2017 staat de tweede toiletgroep gepland en de gedeeltelijke 
vernieuwing van de marmoleum.  
 

 



 

32 

 
 

 
 
 
        Realisatie  Begroot  Realisatie 
           2016         2016       2015 
           Euro      Euro       Euro 
Baten: 
(Rijks)bijdragen OCW    5.788.003  5.308.274  5.402.017 
Overige overheidsbijdragen        12.604          4.000       20.171 
Overige baten           79.779     106.702     117.570 
 
Totaal baten      5.880.386  5.418.976  5.539.758 
 
Lasten: 
Personele lasten     4.633.122  4.347.006  4.559.289 
Afschrijvingen         109.976     105.063     100.920 
Huisvestingslasten        489.969     469.051     440.625 
Overige instellingslasten      290.395     260.526     361.300 
Leermiddelen (PO)        255.072     238.580     201.724 
 
Totaal lasten      5.778.534  5.420.226  5.564.399 
 
Saldo baten en lasten       101.852      -  1.250     - 24.641 
 
Financiële baten en lasten 
Financiële baten          10.392       10.000       14.210 
Financiële lasten               904            500            689 
 
Saldo financiële baten en lasten        9.488         9.500       13.521 
 
Resultaat baten en lasten      111.340         8.250     - 11.120 
 
 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
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        31-12-2016   31-12-2015 
            Euro         Euro 
 
Vaste activa: 
 
Materiële vaste activa 
Installaties             69.867                     65.745 
Inventaris en apparatuur       498.174         512.222 
 
              568.041      577.967 
                    
 
Vlottende activa: 
 
Vorderingen 
Ministerie van OCW        295.343         276.553 
Overige vorderingen en          64.276           74.171 
overlopende activa 
 
              359.619      350.724 
 
Liquide middelen        1.863.276   1.239.373 
 
 
Totaal activa:         2.790.936   2.168.064 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

ACTIVA 

 



 

34 

 
                                         
 
 
 
        31-12-2016   31-12-2015 
            Euro         Euro 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve     1.395.847    1.055.910 
Bestemmingsreserves       230.063       204.601 
(publiek en privaat) 
          1.625.910    1.260.511 
 
Voorzieningen 
Onderhoudsvoorziening     273.718       298.249 
Overige voorzieningen      145.801         61.623 
 
             419.519                           359.872 
 
Kortlopende schulden                                   
Crediteuren          88.359         21.989 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen      284.839       223.429 
Overige schulden en 
overlopende passiva      377.309        302.263 
 
             745.507       547.681 
 
 
Totaal passiva:       2.790.936    2.168.064 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVA 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
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Financiën op balansdatum: 
 

De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële 

verslaglegging, zoals weergegeven in titel: 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de 

jaarverslaglegging, met in het bijzonder RJ 660 (onderwijsinstellingen). Onderstaand een overzicht 

en analyse van de financiële situatie op de balansdatum. Aangezien de sturing plaats vindt over 

jaren heen, is een trend in de ontwikkeling inzichtelijk gemaakt. Het totaal per balansdatum is: 

 

Balans totaal Realisatie Mutatie t.o.v. vorig jaar % 

   

2016 € 2.790.936 + 28,7 % 

2015 € 2.168.064 -/-  0,5 % 

2014 € 2.179.152 -/-  0,7 % 

2013 € 2.193.878  

 

Een positief resultaat aan baten en lasten van € 111.340 volgend op een tekort van -/- € 11.121 in 

2015 en volgend op 2014 -/- € 27.275. Er was begroot een overschot van € 8.250. Er is sprake van 

een gunstige ontwikkeling. De flinke groei van het balanstotaal in 2016 is veroorzaakt door het 

positieve exploitatieresultaat in combinatie met de fusie (zoals de overname van activa). 

 

 Kengetallen  
 

In de door OC&W vastgestelde beleidsregel “financieel toezicht po en vo 2011” staat vermeld dat  

het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s op het niveau van bevoegd gezag van de 

scholen en betreft de aspecten: financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.  

 

De risicogerichte opzet van het toezicht houdt in dat de Inspectie een onderzoek instelt bij 

besturen wanneer zij financiële risico’s constateert of vermoedt. Hierbij fungeert het rapport van de 

commissie “Don” over het financiële beleid bij onderwijsinstellingen als kapstok. Hierin hanteert de 

commissie twee belangrijke uitgangspunten: vermogensbeheer en budget beheer. 

 

Bij vermogensbeheer staat de vraag centraal: wat is de kapitaalsbehoefte van de instelling? Om dit 

te kunnen berekenen stelt de commissie het begrip kapitalisatiefactor centraal.  
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 Kengetallen Vermogensbeheer 

 

Het ministerie van OC&W hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal om te signaleren of 

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

 De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als (TK/TB): 

 Totaal Kapitaal (excl. boekwaarde gebouwen en terreinen) / gedeeld door totale Baten. 
 

 bovengrens van 60% voor kleine instellingen met < € 5 mln. jaarlijkse baten. 

 bovengrens van 35% voor grote instellingen met > € 8 mln. jaarlijkse baten. 
 

Normatieve Kapitalisatiefactor, besturen < € 5 mln. baten  > € 8 mln. baten 

Bufferliquiditeit 10.0% 5.0% 

Transactieliquiditeit 13.8% 8.5% 

Financieringsfunctie 31.5% 20.5% 

 55.3% 34.0% 

Afgeronde signaleringsgrens  60.0% 35.0% 

       Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 

 
Concreet voor SKOEM betekent dat bij jaarlijkse baten van € 5,9 mln. een bovengrens van 
52% van kracht is, wat betekent normatief € 3,1 mln. aan kapitaal. 
Realisatie jaarrekening 2016 geeft aan activa op balansdatum van € 2,8 mln. 
 

Investeringsbeleid / financieringsfunctie: 

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven is het belang van investeringsruimte onderkend. 

De investeringsplannen worden door de directie ingediend en besproken met College van Bestuur. 

Als activeringsgrens is een drempelbedrag van € 500 bepaald. Naast de overname van de vaste 

activa van de fusie scholen van ca. € 69.000 is er in het jaar 2016 voor ca. € 44.000 geïnvesteerd. 

Vorig boekjaar is geïnvesteerd voor € 50.261. Voor een overzicht per school wordt verwezen naar 

de bijlage. De boekwaarde in het verslagjaar is nagenoeg gelijk gebleven met circa € 570.000.  

Normatief is de benodigde investeringsbuffer 30% van de totale baten zijnde:  € 1,76 mln. 
 

Transactieliquiditeit: 
Normatief 12% van de totale baten van € 5,9 mln. is € 0,71 mln. 
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Bufferliquiditeit: 

Er is financiële buffer benodigd om niet beheersbare risico’s op te vangen. Afhankelijk van de 

grootte van de instelling wordt een percentage van ± 10% van de totale baten geadviseerd.  Voor 

SKOEM een normatief financieel benodigde buffer van € 0,59 mln. Aspecten die hier in acht 

worden genomen, zijn overheidsbezuinigingen of krimpende aantallen leerlingen en baten.  
 
Kapitalisatiefactor is: (totaal kapitaal excl. Boekw. Gebouw & Terreinen) / totale baten 
 

Kapitalisatie 
factor 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde 

6 tot 10 scholen  

Commissie Don 
Vermogensbeheer 

Bovengrens 

    

2016 46.19 % Nog niet bekend < 52 % 

2015 37.85 % 45.84 % < 52 % 

2014 37.48 % 46.14 % < 52 % 

2013 36.13 % 46.21 % < 52 % 

 
De tabel laat zien dat SKOEM in 2016 het landelijk gemiddelde evenaart. De Inspectie houdt 
financieel toezicht op de resultaten. Met een kapitalisatiefactor van 46% is de conclusie dat geen 
sprake is van onderbenutting van kapitaal (plafond 52%). Nader onderzoek is niet te verwachten.  
 
Solvabiliteit: 
 
Het tweede kengetal dat OC&W hanteert om een beeld te krijgen bij het vermogensbeheer van 
onderwijsinstellingen is de solvabiliteit. Een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid. Het 
geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor het onderwijs zijn 
er 2 solvabiliteit ratio’s. Het verschil tussen beide ratio’s wordt veroorzaakt door voorzieningen.  
 
Doordat de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw, met 
ingang van 1 januari 2015 bij het bevoegd gezag van het schoolbestuur ligt (doordecentralisatie), 
is in de eindbalans van 2015 de bestaande voorziening onderhoud uitgebreid met dit onderdeel. 
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Solvabiliteit 1 is:  eigen vermogen / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 1 Realisatie Landelijk gemiddelde BaO 
6 tot 10 scholen 

Ondergrens “Don” 

PO-raad Normering 

    

2016 58.26 % Nog niet bekend > 20 % 

2015 58.14 % 60.91 % > 20 % 

2014 58.35 % 62.28 % > 20 % 

2013 59.21 % 62.49 % > 20 % 

 
Voorziening voor groot onderhoud en personeel vormt 15% van het totale vermogen in 2016.  
 
Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 2 Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

DUO  
norm 

    

2016 73.29 % Nog niet bekend 50 % 

2015 74.74 % 73.50 % 50 % 

2014 74.14 % 73.78 % 50 % 

2013 75.99 % 73.36 % 50 % 

 
Solvabiliteit is een indicator, die aangeeft in hoeverre bezittingen op de activa zijde van de balans 
gefinancierd zijn met eigen vermogen. Hoewel het financiële beleid gericht is op risicobeheersing 
en niet op oppotten, lijkt de DUO- norm in deze te minimaal. Het bestuur hanteert als streefwaarde 
voor solvabiliteit 1 de waarde 50% en voor solvabiliteit 2 de waarde 70%.  
 
De resultaten van SKOEM laten de laatste jaren een stabiel beeld zien rondom de interne norm. 
Uit benchmarking blijkt dat de resultaten van de stichting voor solvabiliteit 1 en 2 afgelopen jaren 
dikwijls iets lager waren dan bij besturen van vergelijkbare grootte, maar dat is niet verontrustend.  

 

Voor de korte termijn adviseert de commissie “Don” om te kijken naar budgetbeheer. 
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  Kengetallen Budgetbeheer 
 
Liquiditeit: 
 
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct 
opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert het 
vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen.  
 
Liquiditeit (current ratio) is: 

(kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden 
 

Liquiditeit 
Current ratio 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Normering “Don” 

PO-raad 

    

2016 2.98 Nog niet bekend 1.5 > L > 0.5 

2015 2.90 2.88 1.5 > L > 0.5 

2014 2.75 2.85 1.5 > L > 0.5 

2013 3.12 2.82 1.5 > L > 0.5 

 
Het CvB hanteert als streefwaarde de norm van 1.2. Met een score van 2.98 blijkt dat SKOEM 
zeker in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het resultaat is 
beter dan de streefwaarde en de normering volgens commissie “Don”. De benchmarkcijfers 
illustreren dat SKOEM niet veel afwijkt van de landelijke trend.  
 
Dat het saldo aan liquide middelen groeit met 50% van € 1,24 naar € 1,86 mln. komt niet duidelijk 
tot uiting in de liquiditeitsratio. Dit is terug te voeren op de kortlopende schulden. Ook die stijgen 
met ca. € 0,2 mln.(36%). Dit is deels veroorzaakt door het project NRO. Het project met het thema 
“Leren voor de toekomst” is gestart in 2015 en hiervan wordt de afronding verwacht in 2018. 
Verder is de stijging van het saldo aan kortlopende schulden medewerker / loonkosten gebonden. 
De toename in Fte heeft ook effect op de af te dragen loonheffing en pensioenpremies eind januari 
2017 en het nog te betalen vakantiegeld in mei. Het kasstroomoverzicht geeft beter inzicht in de 
liquide geldstroom.  
 

Kasstroomoverzicht: 
Het positieve exploitatieresultaat laat het saldo aan liquide middelen aanwassen. Verder heeft, 
naast het bovenstaande, de overname van het vermogen door de fusie een gunstig effect op het 
saldo aan liquide middelen.   
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Rentabiliteit: 
 
Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan 
wel negatief bedrijfsresultaat uit bedrijfsvoering in relatie tot de baten. 
 

Rentabiliteit is:  
Resultaat van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering / totale baten. 
 

Rentabiliteit Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Norm “Don”  

PO-raad 

    

2016     1.89 % Nog niet bekend 5% > R > 0% 

2015 -/- 0.20 % -/-  0.03 % 5% > R > 0% 

2014 -/- 0.49 % -/-  1.10 % 5% > R > 0% 

2013     4.23 %      3.16 % 5% > R > 0% 

 
Door de laat ontvangen extra gelden “NOA / Herfstakkoord” is de rentabiliteit in 2013 uitzonderlijk.  
 
Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt gekozen dat mogelijke fusies geen negatieve 
gevolgen op het exploitatieresultaat mag hebben en dat er geen vermogensverlies mag optreden. 
In de begroting is het effect van eventuele fusies buiten beschouwing gelaten, wat in december 
2015 bij de vaststelling van de begroting over 2016 de vergelijkbaarheid ten goede kwam. De 
begrote rentabiliteit voor 2016 was 0.15%.  

In dat perspectief is de realisatie van 1.89% beduidend beter. Om enig jaar een negatieve 
rentabiliteit te scoren is niet direct verontrustend. De situatie wordt echt precair als de rentabiliteit 
scores structureel negatief zijn en tevens naar verwachting negatief blijven in de toekomst. Dan 
blijf je interen op reserves en voorzieningen en is het risicovol. De PO raad adviseert, dat 
gemiddelde rentabiliteit berekent over de afgelopen jaren, dient uit te komen tussen 0% en 5%. 
Voor SKOEM was de gemiddelde score over de laatste vier jaren 1.4%. Een prachtig gemiddelde, 
er is geen aanvullende actie noodzakelijk.  
 
Bij het waarderingskader financiële continuïteit is door OC&W het toekomstbeeld als voornaam 
bestempeld. De meerjarenbegroting 2017 t/m 2020 laat elk jaar een licht positieve rentabiliteit zien. 
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 Waarderingskader financiële continuïteit 

 

Gezien de resultaten van de laatste jaren voor zowel vermogens- als budgetbeheer zal naar 
verwachting de Inspectie geen nader onderzoek instellen. Het financiële beleid is gericht op 
risicobeheersing en niet op oppotten. De cijfers bevestigen dat er grip is op de financiële situatie.  
 
Reserves, voorzieningen en investeringen: 
 
Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende reserves en voorzieningen per school en 
bovenschools wordt verwezen naar de bijlage. In totaliteit een zeer stabiel beeld. Het saldo aan 
reserves en voorzieningen wijzigt in het verslagjaar van € 1.620.385 naar € 2.045.429 (26%). 
 

Ontwikkelingen / besluiten reserves en voorzieningen in verslagjaar 2016 

De éénpitter PC-school De Vlinder is door de fusie met de Toermalijn geliquideerd. Het vermogen 
is toegevoegd aan SKOEM. Dit heeft een gunstig effect op de balanswaarde van SKOEM. Echter, 
om te komen tot het gewenste onderwijsconcept voor de nieuwe school zijn niet alle noodzakelijke 
investeringen in het verslagjaar uitgevoerd. Daarom is in de winstbestemming over 2016 door het 
CvB een bestemmingsreserve gevormd voor € 62.000, conform besluit van Raad van Toezicht.  
Om bij eigen risico dragerschap aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, is rekening 
houdend met het uitzicht op herstel, voor langdurig zieke medewerkers een voorziening gevormd. 
 
Algemene reserve 
Het  saldo aan algemene reserves groeit van € 1.055.907 naar € 1.395.847. Gebaseerd op 1.160 
leerlingen per 1 oktober 2016 is deze reserve gegroeid naar € 1.203 per leerling (2015 € 987). 
 
Bestemmingsreserves 
Er zijn bestemmingsreserves voor ICT, fusie en niet subsidiabel € 230.063, € 198 per leerling 
(2015 € 191). 
 
Voorziening P&A beleid 
Het saldo aan voorziening P&A voor jubilea en langdurig zieken groeit eind 2016 € 61.623 naar € 
145.800. Per leerling een bedrag € 126 (2015 € 58).  
 
Voorziening preventief binnen- en buitenonderhoud 
Er wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd door 
de directies met CvB. Per leerling een voorziening van € 236 (2015 € 279).  
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In het verslag jaar zijn onderhoudsuitgaven betaald aan projecten bij de scholen zoals renovatie 
toiletgroep bij ’t Breerke en Patricius en plafondsysteem vervangen bij Maria Goretti. 
 
Resumé, per leerling geven de reserves en voorziening een stabiel, groeiend beeld. 
 

 € 2016 2015 2014 2013 

     

Algemene reserve 1.203   987   264    167 

Bestemmingsreserves   198   191   901    972 

Subtotaal 1.401 1.178 1.165 1.139 

Voorziening P&A   126   58   63      68   

Voorziening onderhoud   236  279   253    254 

Subtotaal  362  337   316    322 

Totaal 1.763 1.515 1.481 1.461 

 

Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 
 
SKOEM realiseert een positief resultaat van € 111.340. Een resultaat dat hoofdzakelijk als gevolg 
van de fusie, hoger uitvalt dan begroot. Daarentegen zijn in 2016 rondom de fusie niet alle 
benodigde uitgaven en investeringen op bijvoorbeeld het gebied van methodische vervangingen, 
spel- en ontwikkelmaterialen, de aanschaf van extra LCD schermen uitgevoerd. Bovendien is het 
herzien van de zorgstructuur door extra instroom van leerlingen met zorgbehoefte naar 2017 
verschoven. Daarvoor is voor deze activiteiten een bestemmingsreserve van € 62.000 gevormd.  
Bevoegd gezag heeft sturing gegeven aan het resultaat. 
 

 Realisatie 
2016 

Begroting 
2016 

Afwijking 
2016 

Realisatie 
2015 

Afwijking 
‘16 vs ‘15 

      

Baten  € 5.880.386 € 5.418.976     8.5 % € 5.539.757     6.1 % 

Lasten € 5.778.534 € 5.420.226   6.6 % € 5.564.399     3.8 % 

Finan.Baten/lasten  € 9.488 € 9.500  € 13.521   

      

Resultaat jaarrek. € 111.340 € 8.250   - € 11.121   

Bestemmingsreserve    -  € 62.000  € 0   + € 50.000   

Resultaat regulier € 49.340 € 8.250   € 38.879   

 

 



 

43 

Verhouding baten en lasten 
 

Skoem 2016 2016 2015 

 Realisatie Begroting Realisatie 

verhouding baten : lasten 101.8 %   100.0 % 99.6 % 

 
De beleidsvoering slaagt er in om baten en lasten mooi in balans te houden en indien noodzakelijk 
wordt er bijgestuurd. De realisatie is de laatste jaren steeds een stapje verbeterd.  
 
Financiële beschouwing baten: 
 
De personele rijksbijdragen worden ontvangen per schooljaar, gebaseerd op het aantal leerlingen 
per 1 oktober van voorgaand jaar. De materiële instandhouding wordt ontvangen per kalenderjaar.  
 

 Realisatie 
2016 

Begroting 
2016 

Afwijking 
2016 

Realisatie 
2015 

Afwijking 
‘16 vs ‘15 

Rijksbijdragen € 5.788.003 € 5.308.274    9 % € 5.402.017        7 % 

Ov.  overheidsbijdr.  € 12.604 € 4.000 215 % € 20.171      - 37 % 

Overige baten € 79.779  € 106.702     - 25 % € 117.570        - 32  % 

 
Rijksbijdragen: 
Door de fusie van de scholen De Vlinder, Het Palet en De Tweesprong tot De Toermalijn is er per 
1 oktober 2016 geen sprake van leerling-daling maar een toename van het aantal van ruim 8%. 
Verwacht wordt dat in de toekomst het aantal leerlingen jaarlijks binnen SKOEM zal dalen met 
circa 2%. De baten zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen en staan hierdoor continu onder 
druk. Bevoegd gezag slaagt er prima in om de personele bezetting tijdig aan te passen aan de 
vergoeding. Dit blijkt ook uit de verhouding baten en lasten. 
 
In de begroting is het effect van eventuele fusies buiten beschouwing gelaten. De ruime afwijking 
tussen realisatie en begroting van rijksbijdragen is mede veroorzaakt door de fusie. 
 

Met ingang van 1 augustus 2016 heeft SKOEM een samenvoegingsbekostiging personeel 
ontvangen voor in totaal € 192.708 voor schooljaar 2016-2017. Dit genereert een positief effect op 
de rijksbijdragen in 2016 van ruim € 80.000. Een bekostiging als compensatie. Deze medewerkers 
staan immers bij SKOEM op de loonlijst.  
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Verder heeft het CvB bij de begroting 2016 het standpunt gekozen dat subsidies waarvan het 
voortbestaan onzeker was, om deze niet in de begroting op te nemen (voorzichtigheidsprincipe).  
 
Voor de begrote personele bekostiging is de bekostiging van Min.v. OC&W van 26 okt. 2015 
leidend geweest. Doordat bij opmaak van de begroting de uitwerking van de diverse akkoorden, 
nog onduidelijk waren, zijn er enkele aannames gemaakt. De uiteindelijke bijstelling van de 
personele bekostiging is gunstiger uitgevallen dan de begrote € 10 per leerling. Dit komt in het 
bijzonder tot uitdrukking bij Prestatiebox gelden. 
 
Daarnaast is er in realisatie sprake van meer dan begrote inkomsten voor:  
schippers- zigeunerkinderen € 27.000 (begroot voor zeven maanden) 
SWV / Passend Onderwijs € 65.000 (begroot voor € 45 per leerling, realisatie ruim € 75) 
Voor 13 leerlingen groeibekostiging periode april tot en met juli 2016, realisatie € 13.000. 
 
Tegenover sommige voorzichtig begrote rijksbijdragen staan in de bedrijfsvoering ook lasten. 
 
Overige overheidsbijdragen: 
De gemeentelijke bijdragen voor schoolbegeleiding zijn hoger dan begroot, maar lager dan de 
realisatie van vorig jaar. 
 
Overige baten: 
De realisatie aan baten voor verhuur van onroerende zaken loopt volgens begroting.  
Het project NRO heeft een looptijd tot en met 2018 en is als kortlopende schuld verantwoord. 
Sommige baten worden omwille van het budget neutrale karakter niet begroot, zoals. 
ouderbijdragen. De lasten zorgen ook voor afwijkingen bij de overige instellingslasten. 
 
Financiële beschouwing kosten: 
 
Realisatie van de materiële lasten wijkt € 72.000 af van begroting.  
 
Afschrijvingen         109.976     105.063     100.920 
Huisvestingslasten        489.969     469.051     440.625 
Overige instellingslasten      290.395     260.526     361.300 
Leermiddelen (PO)        255.072     238.580     201.724 
 
Totaal lasten      1.145.412  1.073.220  1.104.569 
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Dit bevestigt dat de begroting als taakstellend wordt beschouwd en er strakke sturing plaats vindt.  
 
Door de overstap van het administratie systeem Exact naar AFAS, zijn sommige posten anders 
gerubriceerd. Omwille van vergelijkbaarheid is dit doorgevoerd in 2016 en 2015.  
 
Gebouwafhankelijke kosten: 
 

Voor SKOEM geldt gebaseerd op 47 groepen per teldatum 1 oktober 2015 een Londo vergoeding 

2015 van € 8.869 per groep. Per 1 okt. 2014 waren er 46 groepen met een vergoeding € 8.588.  

Realisatie van de huisvestingslasten is € 20.000 hoger.  Veroorzaakt door klein onderhoud bij de 

scholen. Strakke sturing werpt zijn vruchten af.  

 

Kosten € per groep  Begroting 
SKOEM in € 

2016 

Begroting 
SKOEM in € 

2016 

Realisatie  
SKOEM in € 

2015 

Lasten per groep 10.425 9.980 9.579 

Baten per groep 8.869 8.869 8.588 

 
Leerlingafhankelijke kosten: 
 
Er geldt voor 1.070 leerlingen per 1 okt. 2015 een Londo vergoeding 2015 van € 416 per leerling. 
Vorig jaar € 402. Onderstaande tabel bevestigt dat er in het beleid keuzes worden gemaakt, waar 
het geld aan wordt uitgegeven, maar dat de begroting daar toch steeds taakstellend is.  
De trend dat de materiële bekostiging tekort schiet, is bij diverse landelijke gremia bekend.   
 

Kosten € per leerling Begroting 
SKOEM in € 

2016 

Begroting 
SKOEM in € 

2016 

Realisatie  
SKOEM in € 

2015 

Lasten per leerling 1.070 1.003 1.012 

Baten per leerling 416 416 402 

 
Niet subsidiabele baten en lasten zijn niet begroot. In het verslagjaar is geïnvesteerd in het 
aanpassen van de telefooncentrale. Doel is om over te stappen op VoIP, wat telefoonkosten zal 
reduceren. Daarnaast heeft de stichting in 2016 extra kosten gemaakt voor de websites. 
Verder heeft de fusie naast extra leerlingen en baten ook extra materiële lasten veroorzaakt. Denk 
aan kosten verhuizing, OLP jaarbestelling, ICT en advies.  
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Personele lasten: 
 

Het aandeel van de personele lasten uitgedrukt als aandeel van de totale lasten. Verhouding in 

bestedingspatroon aan personele lasten en materiële lasten. Begroot aandeel is 80,20%. 

 

Aandeel 
Personeelslasten % 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

   

2016 80.18 Nog niet bekend 

2015 80.15 85.58 

2014 82.24 88.62 

2013 82.07 85.24 

 
Hoeveelheidverschil: 

De ontwikkeling van het aantal FTE’s blijft een voornaam sturingsgegeven. Als sturingsmiddel 

wordt het formatieplan ingezet op schooljaar. Ontslaguitkeringen zijn niet aan de orde geweest. 

 

Het aantal is in het huidige verslagjaar gestegen met 1,7 Fte t.o.v. vorig jaar. Veroorzaakt door 

enerzijds de fusie en anderzijds is door het eigen risicodragerschap de stichting overgegaan tot de 

aanstelling van een aantal personeelsleden met een min-max contract in een flexpool, welke in 

noodzakelijke vervangingen per 2017 gaan voorzien.  

Onderstaand een overzicht van de instroom over het kalenderjaar 2016, met die piek in augustus. 
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FTE’s Realisatie  afname t.o.v. vorig jaar % 

   

2016 70.03      2.4 % 

2015 68.37 -/- 1.5 % 

2014 69.39 -/- 3.7 % 

2013 72.05 -/- 1.7 % 

 

Opgemerkt dat met ingang van 2015, de Fte’s die rechtspositioneel verlof genoten hebben niet 

meer als vergoeding gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds (VVF). Hiervoor zijn in 

de begroting kosten opgenomen € 36.000.  

 

Prijsverschil: 

De premie aanpassing bij het VVF veroorzaken prijsverschillen op de op loon en salarissen. 

 

 

     
 
In de begroting 2016 is uit gegaan van 6% premie. Bovendien was er door de aangekondigde 
modernisering bij het VVF eerder een verdere premiedaling verwacht dan een premiestijging. 
 
Loonkostenontwikkeling: 
Op 27 april 2016 hebben werkgeversorganisatie PO-Raad en vakorganisaties een 
onderhandelaarsakkoord voor een cao voor het primair onderwijs 2016 - 2017 afgesloten.  
Dit akkoord geeft uitvoering aan het loonruimteakkoord, de wet werk en zekerheid (WWZ)  en het 
sociaal akkoord. De hoofdpunten van het akkoord zijn:  

 M.i.v. 1 juli 2016 een structurele salarisverhoging van 3,8%. 
 Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige 

uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016.  
 Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro. 
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 De aangepaste salaristabellen met 1,25% loonsverhoging worden opgenomen in de cao.  
 Hiermee bedraagt de totale structurele loonsverhoging in 2015 en 2016 5,05%.  

 

Op moment van opmaak van de begroting voor 2016 was nog niet duidelijk wanneer alles exact 
verwerkt zou worden in salaristabellen en hoe de vrijval van pensioenpremie gestalte zou krijgen. 
Als uitgangspunt in de loonkosten begroting 2016 is rekening gehouden met een additionele 
verhoging van 3,65%. Deze is opgebouwd uit:  

 de structurele loonsverhoging van 2015 á 1,25%,  
 structurele loonsverhoging 2016 á 1,60%, 
 vrijval ABP 2015 á 0,80%. 

 
Daarnaast is bij opmaak van de begroting het advies van de PO-raad gevolgd dat deze totale 
loonsverhoging van 5,05% aanvullend gedekt zou worden door een toekomstige vrijval premie 
ABP van 1,4% per 1 januari 2016. Voor de totale dekking van het loonruimteakkoord zou dit 
betekenen dat uiteindelijk 0,18% van de 5,05% voor rekening van bevoegd gezag komt. 
 

Terugkijkend over realisatie 2016, kan gesteld worden dat de verwachte vrijval van de ABP premie 
tegenviel. Dit wordt veroorzaakt doordat ABP in januari 2016 besloot om per 1 april 2016 een 
premieopslag van 1% te gaan heffen. Hiermee kwamen in eerste instantie de afspraken van het 
loonruimteakkoord inzake loonsverhoging in gevaar. In tweede instantie heeft het kabinet besloten 
om deze stijging te compenseren.  
 
Van de totale € 4.6 mln. aan personele lasten, is € 209.456 overige personele lasten. Dit is 
beduidend meer dan begroot en vorig jaar. Reden is de dotatie aan de voorziening voor langdurig 
zieken, maar ook meer kosten voor nascholing en kosten Arbodienst. Er is een beheerste situatie. 
 
Het kengetal: Personeel / Rijksbijdragen benadert de personele lasten vanuit de baten kant.   
 

Personele lasten /  
Rijksbijdragen 

Realisatie  Landelijk 
Gemiddelde 
6-10 scholen 

   

2016 80.05 % niet bekend 

2015 82.56 % niet bekend 

2014 86.08 % 88.66 % 

2013 80.74 % 85.22 % 
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Het kengetal laat in 2013 een afwijkend beeld zien, door de pas in december ontvangen 

rijksbijdragen “Herfstakkoord” gelden. Wat betreft 2015 is het kengetal beïnvloed doordat de 

stichting in 2015 voor € 85.000 aan rijksbijdragen heeft ontvangen voor het buitenonderhoud.  

 

Uit de resultaten blijkt eveneens dat de bedrijfsvoering van SKOEM de laatste jaren goede stappen 

heeft gezet. De personele lasten zijn beteugeld en de afhankelijkheid van de rijksbijdragen is 

verlaagd. Resultaten zijn gunstiger dan de landelijke cijfers. Een mooie, gezonde ontwikkeling.  

De Inspectie hanteert als plafond een norm van 95 %. Boven die signaleringsgrens is de 

continuïteit mogelijk in gevaar. Kortom, momenteel geen risico voor SKOEM. 
 

Treasury:           
 

Treasury statuut: 

Het treasurystatuut is vastgesteld begin 2014.  
Het doel van het beheer is het verzekeren van een 
gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling.  
Door middel van het statuut en de hierin beschreven 
uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk 
beheer van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd 
 
Regelgeving: 
Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing. 
Eventuele koerswinsten en -verliezen worden verantwoord binnen de staat van baten en lasten. 
Per balansdatum is dit momenteel niet aan de orde. SKOEM heeft geen effectenportefeuille meer. 
De geldmiddelen zijn ondergebracht op spaarrekeningen.  
 
Ontwikkelingen: 
Het College van Bestuur beoordeelt regulier de ontwikkeling van de rekening-courant. Tijdelijke 
overschotten of dreigende tekorten worden tijdig toegevoegd of afgeroomd van de spaarrekening.  
 
Het saldo aan financiële baten en lasten is met € 9.488 lager dan vorig jaar € 13.521, maar 
nagenoeg gelijk aan begroting met het begrote rendement van 1%.  
 
 
 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz8ui_3a3TAhXMJ1AKHXDoAA4QjRwIBw&url=http://www.girlscene.nl/blog/48934/schoolspullen_halen.._maar_waar&psig=AFQjCNHdHNr1acos8oquoBbg8cVZA2gBFQ&ust=1492595419769828
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Continuïteitsparagraaf / Toekomstige ontwikkelingen: 
 

A. Gegevensset 
 
De meerjarenbegroting is begin december 2016 door het CvB met RVT vastgesteld.  
 
De begroting 2017 is opgesteld als onderdeel van een meerjarenbegroting over de jaren 2017 tot 
en met 2020. Onderdelen van deze begroting zijn: 
 

 Inkomstenbegroting 

 Loonkostenbegroting 

 Materiële kostenbegroting (overige kosten) 

 Investeringsbegroting / meerjaren onderhoud 

 Balansprognose en ontwikkeling kengetallen 

 
 
Toelichting op de Staat van baten en lasten: 
 
Voor de materiële bekostiging is de bekostiging van ministerie v. OC&W van 4 oktober 2016 
leidend. Bij de reguliere bekostiging voor Lumpsum, Personeel & Arbeid (P&A), Prestatiebox, 
Impulsgebieden en voor bekostiging aanwezigheid schipppers-, zigeunerkinderen en trekkend 
bestaan is de regelgeving gehanteerd van 25 oktober 2016.  
Verder ontvangt de stichting de komende jaren € 192.708 bijzondere bekostiging wegens 
samenvoeging van de eerder vernoemde scholen. 
 
Vanuit de PO-Raad is gebaseerd op diverse onderwijsakkoorden het advies gegeven hoeveel 
aanvullende nieuwe bekostiging schoolbesturen de komende schooljaren zouden kunnen 
verwachten. Voor met name Convenant Leerkracht en Prestatiebox. Deze  bijstelling is met enige 
terughoudendheid (80 % aanname) verwerkt in de SKOEM meerjarenbegroting 
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De ICT bijdrage van de scholen is de komende jaren stabiel begroot voor € 25 per leerling. De lasten 

van het bestuursbureau dalen stapsgewijs. Er is 0,8 % rente opbrengst begroot op de 
vermogensspaarrekening voor 2017.  
 
De loonkostenbegroting is gebaseerd op de afgesloten cao voor het primair onderwijs van april 
2016. Denk hierbij aan de eenmalige uitkering van € 500 per FTE op 1 april 2017. De 
loonkostenbegroting is opgesteld op medewerker niveau rekening houdend met eventuele 
periodieken en toeslagen. In de loonkostenbegroting is rekening gehouden met het eigen risico 
dragerschap (ERD) en rechtspositioneel verlof. Met medewerkers waarvan bekend is dat ze 
uitstromen, is rekening gehouden en beoordeeld of herbezetting noodzakelijk is. Ook na 2017 is er 
sprake van natuurlijke uitstroom. 
 
De verhouding personele lasten t.o.v. rijksbijdragen laat over de jaren heen een stabiel beeld zien.  
Vergelijking met realisatie 2016 is door de fusie minder zuiver en omdat sommige budget neutrale 
posten zoals baten en lasten niet subsidiabele (ouderbijdragen) en projecten niet begroot worden.  

 
 
Het kengetal personeelslasten t.o.v. rijksbijdragen wordt door de Inspectie gehanteerd om te 
oordelen of de continuïteit niet in gevaar is. Als norm is het plafond bepaald op 95%. De 
verhouding onderstreept dat er sturing wordt gegeven aan de formatie binnen SKOEM. Bevoegd 
gezag slaagt er in om de personele inkomsten in balans te houden met de personele uitgaven. 
Afname in bezetting wordt gerealiseerd door natuurlijke uitstroom en door niet meer te vervangen. 
 
Wat over de jaren opvalt is, dat het genereren van positieve exploitatie saldo’s steeds moeilijker 
wordt voor de scholen door de inkomstendaling. Dit is een trend die op landelijk gebied ook 
terugkomt. De materiële kosten zijn (semi)-vast, ook bij een teruglopende leerling aantal. De 
bezuiniging dient steeds in deze bekostigingssystematiek te komen uit Personeel. 
 
De begrote aanschaf aan leermethoden is opgenomen in de exploitatie. De meerjaren raming voor 
binnen en buiten onderhoud gebeurt aan de hand van meerjaren onderhoud programma’s (MOP). 
Zaken zoals schilderwerk (06LO), dekvloeren, waterinstallaties (17KU) en toiletrenovatie (17WZ).  
Prioriteitstelling wordt besproken tussen College van Bestuur, clusterdirecteur en locatiedirecteur. 
Hierbij wordt de liquiditeitspositie van de stichting niet uit het oog verloren. 
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De extra kosten als gevolg van de fusie en de inzet van de in de realisatie 2016 gevormde 
bestemmingsreserve fusie, was bij opmaak van de begroting 2017 nog niet opgenomen. 
 
Meerjaren exploitatiebegroting realisatie 2016 & begroting 2017 - 2020: 
 

 
 
Toelichting op de Balans: 
 
Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen in financieringsstructuur. Jaarlijks zal het 
begrote saldo aan liquide middelen toenemen. De activa overname als gevolg van de fusie in 
2016, is bij opmaak van de meerjarenbegroting 2017 -2020 buiten beschouwing gelaten. 
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Er zijn investeringen begroot op school en bovenschools voor circa € 60.000. Variërend van 
bureau stoelen tot digitale borden. Onderhoudsuitgaven worden jaarlijks kritisch beoordeeld.  
 
Meerjaren balans realisatie 2016 en prognose 2017 t/m 2020 & kengetal ontwikkeling: 
 
De bovenstaande begrote meerjaren exploitatie 2017 t/m 2020 leidt, tot de vastgestelde balans en 
ontwikkeling van kengetallen voor de begroting 2017 t/m  2020. 
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Reductie van formatie is de laatste jaren speerpunt in het beleid geweest en heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Ook naar de toekomst toe zal hier het accent op blijven liggen. Bovendien heeft de 
directie de intentie om impulsen te blijven geven aan de onderwijsontwikkeling en niet het oppotten 
van gelden. De meerjaren rentabiliteit is licht positief en de reserves zullen beperkt groeien. 

Waarbij de ontwikkeling van de liquiditeit ook steeds is meegenomen bij het maken van de keuzes 

in de meerjarenbegroting. Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting geen gevaar 

zal lopen en risico’s beheerst zijn.  

 
 
Onderstaand de trendmatige ontwikkeling weergegeven. De signaleringsgrenzen zijn door PO-
raad bepaald en geven een indicatie over de vermogenspositie op korte en middenlange termijn. 
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  B.   Overige rapportages 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem: 
 
Binnen de stichting wordt intern gewerkt met een risicobeheersings- en controlesysteem. De 
financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het administratiekantoor. 
 
Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het 
management. Bij het administratiekantoor vindt er een controle plaats op juistheid codering en 
autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en 
verantwoord aan het ministerie. Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de realisatie 
van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde begroting.  
 
Meerjarenbegroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten. 
Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en onderbouwd met meerjarenplannen. 
Afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende actie noodzakelijk is om op koers 
te blijven.  
 
Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als leeftijdsopbouw, ziekteverzuim en 
de begroting en uitputting van FTE’ s. Het kostenbewustzijn bij de directeuren is meer en meer 
vergroot. Vooraf zoveel mogelijk grip krijgen op ontwikkelingen, is een constant aandachtspunt in 
de beleidsvoering. Afstemming met betrokkenen is geïntensiveerd.  
 
Je mag concluderen dat de Planning & Control cyclus steeds meer inbedding heeft gekregen  
binnen SKOEM. De online managementinformatie is constant actueel aanwezig. 
Daarnaast wordt er gewerkt met een 4-maandsanalyse. Hierbij worden op hoofdlijnen 
gerapporteerd aan RvT over de ontwikkelingen omtrent baten, lasten en investeringen. Aangevuld 
met een prognose voor het gehele kalenderjaar, waarbij de budgetten als targets dienen. 
 
Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden: 
 
Aangezien de activiteiten binnen het SKOEM redelijk overzichtelijk zijn en er korte 
communicatielijnen bestaan is het optuigen van een uitgebreid risicobeheersing- en 
controlesysteem niet noodzakelijk. Communicatie met betrokkenen over potentiële en eventuele 
beheersing van risico’s vindt plaats bij het reguliere besluitvormingsproces. Zoals het verkrijgen en 
geven van eigenaarschap aan diverse betrokkenen.  
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Ook denkend aan de financiële risico’s ten aanzien van ontwikkelingen, op  gebied 

 krimp van leerling aantallen  

 passend onderwijs 

 samenwerking (fusie) trajecten 

 wijziging in regelgeving (de Wet Werk en Zekerheid) 

 eigen risico drager schap 
 
Risicobeheersing: 
 
Ad. Krimp van leerling aantallen: 
Zoals op pagina 14 van dit jaarverslag vermeld is het leerlingenaantal per 1 oktober 2016  
toegenomen t.o.v. het jaar 2015. Dit zowel inclusief als exclusief de leerlingen die n.a.v. de fusie 
tussen de scholen Maasbracht zijn ingestroomd in de SKOEM school: de Toermalijn. Het 
leerlingenaantal per 1 oktober 2017 zal, op basis van de reeds voor handen zijnde gegevens 
stabiliseren op het niveau van 2016. Toch heeft de stichting uit voorzichtigheidsoverwegingen in de 
meerjarenbegroting gerekend met een reductie van het leerlingenaantal met 2% per jaar. Ondanks 
het rekenen met een reductie van 2% per jaar laat de stichting over de periode 2017 t/m 2020  
zwarte cijfers zien. 
Voorts is tijdens het lokaal onderwijs overleg gemeente Maasgouw d.d. oktober 2016 afgesproken 
dat de gemeente nieuwe prognosecijfers zal laten opstellen. Voor de scholen SKOEM in de 
gemeente Echt-Susteren zal het bestuur in 2017 opdracht verstrekken aan bureau Pronexus, 
zodat beleidsmatig op de cijfers kan worden geanticipeerd. 
 
Ad. Passend onderwijs: 
De (zorg)middelen welke de stichting jaarlijks ontvangt vanuit het Samenwerkingsverband worden 
in de begroting slechts gedeeltelijk meegenomen. Ook hier het voorzichtigheidsprincipe. Aan deze 
middelen verbindt de stichting overigens géén structurele personele verplichtingen. Daarnaast 
heeft het  Samenwerkingsverband beleid geformuleerd dat gericht is op het behalen van de 
vereveningsopdracht in 2019 i.p.v. 2020. De keuze van het naar voren halen van het jaar waarin 
de verevening rond moet zijn, is een bewuste gezamenlijke keuze geweest om daarmee een jaar 
respijt te realiseren indien de opdracht in 2019 niet behaald gaat worden. Het uitgezette beleid van 
het samenwerkingsverband laat anno 2016 reeds een dalend beeld deelnemende leerlingen SBO 
zien. Voor SKOEM geldt dat de stichting beduidend lager ligt qua deelnemende leerlingen SO en 
SBO dan voor de verevening vereist. 
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Ad. Samenwerking (fusie)trajecten: 
Hoewel de stichting zich mag kenmerken als een gezonde organisatie is zij van mening dat 
opschaling kan bijdragen aan het verkleinen van risico’s. Daarom heeft zij op het verzoek van een 
aanpalend bestuur om het gesprek te openen inzake bestuurlijke fusie positief geanticipeerd. Een 
en ander zal in 2017 geconcretiseerd worden middels o.a. een intentieverklaring. De belangrijke 
aspecten, financiën, meerjarenonderhoud, personele opbouw e.d. zullen daarvan deel uitmaken. 
Uitgangspunt is dat bij het (mogelijke) fusieproces een externe deskundige zal worden gevraagd 
zorg te dragen voor de adequate begeleiding. 
De relatief kleine scholen van SKOEM voldoen nu nog aan de opheffingsnorm. Indien zij in de 
komende jaren niet meer aan deze norm voldoen kunnen zij in stand gehouden worden middels de 
gemiddelde schoolgrootte. Over de financiële en inhoudelijke consequenties daarvan wordt binnen 
de stichting momenteel het gesprek gevoerd, hetgeen antwoord moet geven of de gemiddelde 
schoolgrootte in voorkomende gevallen toegepast moet worden of dat een scholenfusie aan de 
orde is. 
 
 Ad. Wijziging in regelgeving (Wet Werk en Zekerheid) 
Zoals op pagina 29 van dit verslag is weergegeven, wordt middels een Flexpool voorzien in de 
vervangingen. SKOEM participeert in deze Flexpool hetgeen betekent dat zij een aantal min-max 
medewerkers in dienst heeft genomen die voor de noodzakelijke vervangingen ingezet worden. De 
loonsom van deze min max medewerkers maakt integraal deel uit van de loonkostenbegroting 
2017 en is tevens doorberekend in de meerjarenbegroting. Het min max contract voorkomt dat er 
structurele verplichtingen voor de stichting ontstaan. Indien er een vervangersbehoefte ontstaat die 
niet vanuit de eigen min-max medewerkers kan worden voorzien, kan beroep gedaan worden op 
de collegabesturen. In gevallen waarin geen min max medewerker meer beschikbaar is, hanteert 
de stichting een interne procedure. Daarnaast blijft de stichting actief in het werven van min max 
medewerkers. 
 
Ad. Eigen risico dragerschap: 
Vanaf 1 januari 2017 is de stichting eigen risicodrager. De daarmee vrijgekomen premie 
Vervangingsfonds is voor 70% vertaald naar de loonkostenbegroting om daarmee de loonkosten 
van de min max medewerkers te kunnen afdekken. Omdat niet in alle gevallen vanuit de min max 
medewerkers en/of de Flexpool in vervangingen voorzien kan worden is in de begroting 30% van 
voornoemde premie opgenomen om in vervangingskosten door derden te kunnen voorzien. 
Voorts is het beleid m.b.t. het voorkomen van ziekteverzuim, in samenwerking met het 
casemanagement, preventief van aard.  
 
 
 

 



 

58 

Rapportage en verantwoording toezichthoudend orgaan: 
 

Er is frequent overleg tussen RvT en CvB. Communicatie met betrokkenen over lopende 

ontwikkelingen, potentiële en eventuele beheersing van risico’s vindt plaats bij het reguliere 

besluitvormingsproces. 

 

De Raad van Toezicht (RvT) beoordeelt of de financiële realisatie binnen de kaders van het 

financiële meerjarenbeleidsplan past en of de uitvoering nog financiële ruimte biedt of niet. Gaat 

alles naar wens en is de inzet van middelen passend? Geldstromen worden gevolgd en in verband 

gebracht met toekomstige investeringen. Het College van Bestuur (CvB) legt onder meer 

verantwoording af aan het rijk, ouders en personeel over het gevoerde beleid en of de inzet van 

personeel, huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaats gevonden.  

 

Verwezen wordt ook naar de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur. Bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van RvT, CvB en de schooldirecteuren zijn expliciet vastgelegd in het 

managementstatuut. Het statuut dient als basis voor een weloverwogen inbedding van het 

financiële beleid op basis van beginselen van een verantwoord beheer. Denkend aan 

controleerbaarheid, functiescheiding en afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

De stichting hanteert deze code in het primair onderwijs. Er zijn geen afwijkingen te melden. 
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Het jaarverslag 2016 is vastgesteld door het College van Bestuur op 18 april 2017 
 
 
 
 
W. Winkens 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 24 mei 2017 
 
 
 
 
 
 
Drs. J. Claessen          
Voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage: Overzicht reserves en voorzieningen: 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dit jaarverslag is samengesteld door: 

 
Drs. J. Claessen,  
Voorzitter Raad van Toezicht. 
 
W. Winkens,  
Voorzitter College van Bestuur SKOEM 
 
H. Bours, bestuursondersteuner Ons Onderwijsbureau 
 
 
Lay-out door: 
 
W. Winkens. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 
 
 
 
 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Aan de Raad van Toezicht van 
Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o.  
Postbus 57 
6100 AB ECHT 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. te ECHT 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. op 31 
december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2016; 
(2) de staat van baten en lasten over 2016; en 
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op gronde hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o., zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 

 



 

 

 
 
 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige 
OCW wet- en regelgeving. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij  
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het  
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Eindhoven,  31 mei 2017  
Govers Onderwijs Accountants 
 
 
 
 
Was getekend 
Drs. A.A.J. Vogels RA 
  



 

 

 
 
 
 
Bijlage bij de controleverklaring:  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
 
 



 



 


