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2.   Inleiding 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het kalenderjaar 2017 . In het jaarverslag doet het bestuur 
verslag van de gang van zaken, het gevoerde beleid en de stand van zaken per einde 
verslagjaar. Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening en de zogeheten overige 
gegevens het bestuursverslag. Het jaarverslag beschrijft alle relevante ontwikkelingen 
gedurende het verslagjaar. Hiermee heeft het bestuursverslag een financiële, een 
materiële, een personele en een onderwijskundige component. Het verslag is daarom te 
lezen als een brede verantwoording en als het sociaal jaarverslag. 
 
De Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (SKOM) biedt u hierbij het rapport inzake de 
jaarrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 aan. Het rapport 
bestaat uit een balans per 31 december 2017 en een exploitatierekening over de periode 1 
januari 2017 tot en met 31 december 2017. Beiden zijn voorzien van de nodige specificaties 
en toelichtingen. Het rapport inzake de jaarrekening maakt onderdeel uit van het 
bestuursverslag.  
 
 
 
Mei 2018 
Jan-Jos Janssen, algemeen directeur a.i.  
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3.  Gegevens 

 

Naam:   Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal 
Adres:   Postbus 5104 
   6097 ZJ Heel 
Telefoon:  0475-518055 
E-mail:   info@skomaasdal.nl 
Website:  www.skomaasdal.nl 
Bestuursnummer: 42577 
KvK:   41066506 
 

SKOM wordt gevormd door 4 scholen in de gemeente Maasgouw: 

Basisschool St Medardus in Wessem 

 

Basisschool De Sleye in Heel 
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Basisschool De Koningsspil in Thorn 

 

Basisschool St Martinus in Beegden 
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4.   Bestuursverslag 

4.1 Strategische highlights 

De Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal, kortweg SKO-Maasdal, verzorgt als bevoegd 
gezag onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in de kerkdorpen Beegden, Heel, Thorn 
en Wessem. De scholen kennen een katholieke grondslag, zijn gesitueerd in overwegend 
kleinere gemeenschappen en zijn te karakteriseren als dorpsscholen. Daarmee vervullen de 
scholen een wezenlijke rol. Naast de kerntaak, kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, 
kennen zij ook een maatschappelijk-culturele taak.  

In het spectrum van schoolbesturen voor primair onderwijs behoort SKO Maasdal van de 
besturen met meerdere scholen tot de kleinere besturen. Ruim 40% van de schoolbesturen 
zijn verantwoordelijk voor één school. Van de besturen met meerdere scholen behoort SKO 
Maasdal tot de kleinere besturen. 

In 2014 heeft het visietraject op bestuursniveau plaatsgevonden waarbij kernwaarden 
(eigenaarschap, ontwikkeling en samenwerking) en middellange doelen voor de komende 
periode zijn geformuleerd. Als mensen en als scholen willen we Samen Krachtig Onderwijs 
Maken. In het toekomstbeeld is een groter aandeel voor leerlingen weggelegd in hun leren. 
Ook medewerkers krijgen ruimte voor eigenaarschap en meer verantwoordelijkheid. 
Ouders nemen hun aandeel in het leerproces van hun kind en in de ondersteuning van de 
school. Om dit eigenaarschap van alle betrokkenen te realiseren zullen de scholen in de 
komende jaren royaal aandacht besteden aan sociale en emotionele ontwikkeling. 

In 2015 is gestart met de vertaling van het strategisch beleidsplan naar concrete acties (zie 
verderop in dit verslag). Verder is gestart met de doorvertaling van het beleidsplan naar het 
schoolplan. Over het schoolplan is veel overlegd met de vier schoolteams. Ook hierbij gaat 
het om eigenaarschap (van de doelen in het plan door alle medewerkers). In 2016 zijn we 
verder gegaan met de implementatie van onze voornemens vanuit het strategisch 
beleidsplan en de diverse schoolplannen. In 2017 is gestart met de verkenning van de 
bestuurlijke fusie met Stichting Katholiek Onderwijs Echt en Maasbracht (kortweg SKOEM) 
in Echt-Susteren. Hierover zal verderop informatie worden gegeven. 

SKO Maasdal wil: een nog beter resultaat voor alle leerlingen. 

Wat verder uitgewerkt denken we aan het volgende: 

 Goede onderwijsresultaten in brede zin  

 Sociale vaardigheden en een gezond zelfvertrouwen 

 Vaardigheden voor samenwerken 

Verder groeien scholen van SKOM in : 

 Omgaan met verschillen tussen kinderen 

 Het bieden van ondersteuning aan kinderen met een speciale ondersteuningsvraag 

 Inzetten en gebruiken van de andere manieren van onderwijs aanbieden (waaronder 
inzetten van ICT) 
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Wat gaan we aanpakken: 

1. Onderwijsthema’s die moeten leiden tot nog betere resultaten voor alle leerlingen 
a. Ontwikkelen van eigenaarschap van leerlingen en hun ouders (o.a.   

passend onderwijs) 
b. Realisatie van een leerlijn persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling 
c.   Ontwikkeling van hogere denkvaardigheden 

2. Andere thema’s die bijdragen aan nog betere resultaten voor alle leerlingen 
a. SKOM en haar positie in het onderwijsveld en besturing 
b. Personeelsbeleid (eigenaarschap van leerkrachten) 
c. Voorzieningen (materialen, huisvesting en financieel beleid) 

3.  Verkenning van een mogelijke bestuurlijke fusie met SKOEM in Echt-Susteren 

In het hoofdstuk “Onderwijs highlights” wordt meer ingegaan op de onderwijs 

ontwikkelingen in 2017. 

4.2 Highlights organisatiestructuur 

SKO Maasdal is een stichting. Het bestuur handelt als een bestuur op passende afstand . 
Dat wil zeggen dat zij naast een aantal vastgelegde bevoegdheden de dagelijkse leiding van 
de stichting aan de Algemeen Directeur toevertrouwt. De dagelijkse leiding van de school 
ligt in handen van de schoolleider, ondersteund door een teamcoördinator in Wessem en 
Thorn. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten, 
het beleidskader bestuur- AD en het managementstatuut. Ruimte en verantwoordelijkheid 
krijgen gaat samen met verantwoording afleggen. Dit geldt voor alle medewerkers. E.e.a. is 
geregeld in de kwaliteitscyclus (kwaliteitsstandaarden die bewaakt worden via de 
periodisering als vermeld in het kwaliteitshandboek). 

De bestuurssamenstelling op 31-12-2017 was als volgt: 

- Dhr. R. Sniekers, voorzitter 

- Mevr. T. Claessen, secretaris 

- Dhr. R. Aelen, penningmeester 

- Dhr. J. Cox, vice voorzitter 

- Dhr. E. Philippens, bestuurslid 

 
indiensttreding zittingstermijn vervallen herkozen 

R. Sniekers 30-01-13 30-01-16 18-01-16 

J. Cox 30-01-13 30-01-16 20-04-17 

R. Aelen 01-01-14 01-01-17 28-12-16 

T. Claessen 22-04-15 22-04-18   

E. Philippens 22-04-17 22-02-20  
 

De bestuursleden van het algemeen bestuur van SKO-Maasdal zien af van de hen wettelijke 

toegestane vrijwilligersvergoeding. 

Bestuur 

Algemeen directeur a.i. 

Schoolleider 

Secretaresse alg.dir. 
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4.3 Organisatorische highlights 

- Bestuur en Algemeen Directeur 

Het bestuur van SKO Maasdal functioneert als een bestuur op afstand . In het beleidskader 
“Toezichthoudend besturen” zijn zaken als besturingsfilosofie, rollen en kaders van de 
bestuursleden en van de algemeen directeur vastgelegd.  
De voorzitter van het bestuur en de algemeen directeur a.i. bereiden samen de agenda 
voor. De algemeen directeur a.i. zorgt voor toezending van agenda, stukken en de 
afsprakenlijst. 
Het bestuur is in de periode januari t/m december 2017 10 keer in vergadering bijeen 
geweest. Belangrijke onderwerpen die besproken zijn:  

- personele zaken (WWZ, casussen, beleid) 
- formatie 
- herbenoeming bestuursleden 
- opheffingsnorm en consequenties voor de scholen 
- samenwerking omliggende besturen in het kader van de Flexpool 
- faillissement Vizyr en door start ONS Onderwijsbureau 
- jaarrekening 2016, jaarverslag 2017 
- accountantscontrole  
- beleidskader 
- financiële voortgang  
- afwikkeling mediation 
- onderwijsvernieuwing 
- afwikkeling O4NT 
- bespreken begroting 2018 
- overleg met de GMR SKO-Maasdal 
- onderhoud van de gebouwen en MOP 
- bespreking afstemming taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de AD 

en de relatie met het algemeen bestuur en de daarmee samenhangende 
rechtspositionele consequenties 

- verkenning bestuurlijke fusie met SKOEM 
 
Daarnaast zijn drie bijeenkomsten geweest met de Raad van Toezicht van SKOEM in 
verband met de verkenning van de voorgenomen besturenfusie tussen beide organisaties 
 

- Onderzoek naar bestuurlijke fusie 
 
De stichting heeft in het voorjaar van 2017 samen met de Stichting Katholiek Onderwijs 
Echt Maasbracht (SKOEM) te Echt-Susteren oriënterende gesprekken gevoerd over de 
kansen en bedreigingen van een intensieve en duurzame samenwerking / fusie in het kader 
van de versterking van bestuurlijke schaalvergroting. Het doel van deze samenwerking / 
fusie is gelegen in het versterken van de bestuurlijke slagkracht en ten dienste van de 
versterking en de borging van de onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft een dergelijke 
bestuurlijke samenwerking / fusie als doel om hiermee de eventuele financiële en 
personele risico’s beter te spreiden. Een verder belangrijk motief om deze verkenning aan 
te gaan is de leerlingendaling (krimp) en de instandhouding van scholen geweest, i.c. 
basisschool Martinus in Beegden. 
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Nadat een eerste verkenning succesvol is verlopen, is door de beide bevoegde gezagen van 
SKO-Maasdal en SKOEM een intentieverklaring ondertekend.  Vanuit deze 
intentieverklaring zijn vervolgens een vijftal werkgroepen aan de slag gegaan. De thema’s 
voor deze werkgroepen zijn: 

 bestuur en organisatie 

 identiteit en eigenheid 

 onderwijs 

 financiën en huisvesting 

 personeel en rechtspositie 

In de werkgroepen zijn beide stichtingen vertegenwoordigd geweest. Dat geldt eveneens 
voor de klankbordgroep die als sparringpartner heeft gefungeerd voor de stuurgroep die 
namens de bevoegde gezagen belast is met de aansturing en monitoring van het proces. De 
eerder genoemde werkgroepen hebben in november 2017 hun bijdrages aangeleverd. 
Aangezien lopende het proces zich steeds meer aftekende dat het onderzoek als 
voornoemd zal leiden tot bestuurlijke fusie zijn het Algemeen Bestuur van SKO-Maasdal en 
de RvT van SKOEM in drie sessies bijeen geweest om stil te staan bij de mogelijke invulling 
van de toekomstige RvT. Deze sessies hebben onder leiding van een externe deskundige 
plaatsgevonden. Leidend voor de invulling van de toekomstige RvT zijn competentie en 
kwaliteit geweest. Daarom hebben alle leden RvT en Algemeen Bestuur op basis van 
zelfevaluatie de keuze gemaakt al dan niet toe te willen treden tot de nieuw te vormen 
Raad. Een en ander heeft geleid tot een managementpaper ter besluitvorming inzake de 
zetels en bezetting van de zetels.  December 2017 is het concept fusie-effectrapportage 
opgeleverd en aangeboden aan de GMR-en van beide stichtingen. Formele instemming en 
besluitvorming is voorzien in februari 2018. 

 
- Directieoverleg 

In het directieoverleg van SKOM (algemeen directeur a.i. schoolleider en locatieleiders) 
komt men met enige regelmaat bij elkaar om zaken te bespreken. Alle betrokkenen kunnen 
agendapunten inbrengen . Afspraken en besluiten worden (voorzien van datum en persoon 
die actie moet nemen) vastgelegd.  
 

- GMR 

Binnen SKO-Maasdal heeft elke school haar eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR-en 
behandelen zaken die zich op schoolniveau afspelen. De zaken van bovenschools niveau 
worden behartigd door de GMR. Daartoe zijn een aantal MR-bevoegdheden middels het 
GMR-reglement overgedragen aan de GMR. De GMR houdt zich dus bezig met - en zet zich 
in voor alle gezamenlijke belangen van medewerkers, ouders en leerlingen die school 
overstijgend zijn. 
 
De GMR had op 31-12-2017 de volgende leden: 

- Ineke van der Stoel ouderafgevaardigde De Sleye Heel, (secretaris) 
- Jantine van der Ham personeelsafgevaardigde St. Medardus Wessem 
- Lizette Egas  ouderafgevaardigde St. Medardus Wessem 
- René Smeets  personeelsafgevaardigde de Koningsspil Thorn (penningm.) 
- Rob Burhenne  ouderafgevaardigde de Koningsspil Thorn (voorzitter) 
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- Bart Backes  personeelsafgevaardigde De Sleye Heel 
- Gabby Sniekers  personeelsafgevaardigde St. Martinus Beegden  
- Johan van der Sanden ouderafgevaardigde St. Martinus Beegden 

In het jaar 2017 heeft de GMR vergaderd op 17 januari, 9 maart, 20 april, 8 juni, 29 juni, 6 
september, 4 oktober, 13 november en 18 december. 

datum Geagendeerd Advies/ 
instemming/informerend 

17 jan. Bezoek bestuur aan GMR informerend 

9 mrt. Gebrek aan reactie vanuit bestuur op advies GMR t.a.v. 
voorgenomen beëindiging dienstverband BvL 

- 

 Kennismaking Jan-Jos Janssen algemeen directeur a.i. informerend 

 Status Beegden informerend 

 Fusie: gesprekken met mogelijke fusiepartners Informerend 

 O4NT: standpunten MR’en t.a.v. stopzetting - 

20 april Toelichting bestuur in reactie op advies GMR m.b.t. 
dienstverband BvL en m.b.t. stopzetting O4NT 

- 

 Fusie: meeting succesfactoren en toets bij 2 mogelijke 
partners 

Informerend 

 Veiligheidsbeleidsplan Informerend 

8 juni Fusie: gesprek met RvT SKOEM Informerend 

 Fusie: gesprek met ouders Beegden, communicatie 
over open blijven 

Informerend 

 Fusie: intentieverklaring om fusie te onderzoeken Instemming (positief) 

 Communicatie vanuit bestuur stopzetting O4NT niet in 
overleg met GMR 

- 

 Vakantierooster Instemming (positief) 

29 juni Communicatie na stopzetting O4NT - 

 Fusie: aankondiging nieuwe statuten, positieve intentie 
SKOEM  

informerend 

 Beleid schorsing en klachten instemming (positief) 

6 sept. Activiteitenplan GMR informerend 

 Fusie: proces richting fusie effectrapportage informerend 

 Fusie: plannen t.a.v. stuurgroep, klankbordgroep en 
werkgroepen 

informerend 

4 okt. Fusie: terugblik op startbijeenkomst, governance 
model 

informerend 

11 nov. Protocol grensoverschrijdend gedrag Instemming (positief) 

 Fusie: financiën en rechtspositie informerend 

 Fusie: proces, voortgang werkgroepen, terugblik 
klankbordgroep 1, samenwerking GMR-SKOM en GMR-
SKOEM 

informerend 

18 dec. Reflectie op functioneren GMR - 

 Fusie: oplevering werkgroepen, terugblik 
klankbordgroep 2 en 3, aankondiging aanlevering fusie-
effectrapportage en procesafspraken 

informerend 
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- Wet Goed Onderwijs en Code Goed Bestuur 

De minister, de Inspectie, ouders, partners, maar ook de verschillende partijen binnen de 
onderwijsinstelling – leraren, schoolleiding, toezichthouders – verwachten steeds meer van 
het bestuur. Verantwoordelijkheden nemen toe en er komt meer nadruk te liggen op het 
afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en de uitoefening van 
bevoegdheden. In het verlengde hiervan is de Code Goed Bestuur vastgesteld. Hierin is 
opgenomen dat schoolbesturen de beschikbare middelen op een effectieve en 
verantwoorde wijze moeten inzetten ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs. 
Uitgangspunt is dat goed bestuur bijdraagt tot goed onderwijs voor ieder kind. Aspecten als 
reflectie, functiescheiding, verantwoording en actueel strategisch beleid met heldere 
doelen die gelden als leidraad voor de organisatie hebben continu aandacht. Governance 
ontwikkelingen hebben nadrukkelijk de aandacht. SKO Maasdal hanteert deze Code Goed 
Bestuur in het Primair Onderwijs. De juiste toepassing van de code Goed Bestuur heeft in 
2017 veel aandacht gehad van zowel de algemeen directeur a.i. en het algemeen bestuur. 
In de voorbereiding van de verkenning van de fusie met SKOEM is specifieke aandacht 
besteed aan de mogelijke invulling van het toekomstig bestuursmodel. 

 
- Leerlingenaantallen 

Landelijk is in de periode tussen 2009 en 2014 het aantal leerlingen in het primair 
onderwijs met 5,7 procent gedaald. Er zijn sterke regionale verschillen. In het merendeel 
van de regio’s is sprake van krimp, hoewel de mate van krimp varieert. Naar verwachting 
zal deze daling de komende jaren doorzetten: in de periode tussen 2016 en 2021 zal het 
aantal leerlingen in de sector naar verwachting met 3,3 procent dalen. 
SKOM ziet zich vanaf 2009 geconfronteerd met een aanzienlijke leerlingendaling. Het 
aantal leerlingen in het voedingsgebied van de scholen neemt flink af. Over de langere 
termijn (1 okt 2013 tot 1 okt 2017 ) is er een daling van 126 leerlingen (649 naar 523). 
Onderstaande tabel laat zien dat de daling per jaar verschilt maar wel aanhoudt. Prognoses 
geven een verdere daling voor de SKOM scholen alsook voor de scholen in de regio. Ook is 
er sprake van een geprognosticeerde afvlakking in die daling voor de komende jaren.  
 
Schema leerlingenprognose 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal 
leerlingen 
SKOM 

 
649 

 
631 

 
587 

 
553 

 
550 

 
541 

 
531 

 
523 

 
514 

 
Naar verwachting zal de leerlingendaling ook na 2020 doorzetten. Het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 31-02 telde per oktober 2013 13.262 leerlingen 
in het primair onderwijs. Volgens prognose daalt dit aantal tot 11.628 per 1 oktober 2019. 
Een daling van 12% over 6 jaar. 
Het lijkt erop dat SKO Maasdal een sterkere daling kent dan de regioprognose aangeeft.  
Dat is in lijn met de landelijke tendens dat in stedelijke gebieden sprake is van een 
minimale daling en in de dorpen de daling sterk merkbaar is.  
De dalende leerlingaantallen vragen om aanpassing en flexibiliteit op en van de scholen. De 
daling zorgt voor veranderende schoolorganisaties voor combinatiegroepen en daarmee 
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voor een andere werkwijze van de leerkrachten. Ook op het gebied van taken en 
activiteiten vraagt de leerlingendaling om aanpassingen. 
De in eerdere bestuursverslagen geconstateerde leerlingendaling op b.s. St. Martinus in 
Beegden is nog niet tot stilstand gekomen. De dreigende sluiting van deze school is niet 
meer aan de orde vanwege de voorgenomen fusie met SKOEM per augustus 2018. De 
school kan open blijven als gevolg van een hogere gemiddelde schoolgrootte na fusie.  
 

- Informatie en Communicatie 

De stichting en de scholen communiceren op vele wijzen met de ouders. Persoonlijk en 
schriftelijk. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind, 
activiteiten in de klas en gebeurtenissen op de school. De website en communicatie via 
email zorgen voor veel actuele informatie. Algemene informatie over de school en de 
stichting is terug te vinden op de website, in het schoolplan en in de schoolgids. Verder 
hebben de scholen informatie- en ouderavonden. Door de platte organisatiestructuur is er 
sprake van korte lijnen tussen SL en AD en naar de teams, GMR en MR-en. 
 

- Omgeving 

In onze visie staat: “Onze scholen zijn goede en fijne scholen voor leerlingen, leerkrachten 
en ouders”. De scholen zijn verbonden met het dorp en haar inwoners. Dit wordt 
onderstreept door onze kernwaarde “Samenwerking”. Scholen groeien tot brede scholen 
door de samenwerking met kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. Jeugdbibliotheken 
maken deel uit van de schoolgebouwen. Waar van meerwaarde sluit de school aan bij 
zaken die binnen de dorpsgemeenschap leven. Verder werken we samen met scholen in 
Midden Limburg in het kader van de realisatie van Passend onderwijs. Ook hebben we een 
samenwerkingsrelatie met de opleiding voor leerkrachten in de vorm van Opleiden In 
School (O.I.S.) voor pabo studenten en met het MBO voor MBO studenten. Verder werken 
we samen met de gemeenten in de vorm van weerbaarheidstrainingen en de inzet van de 
combinatiefunctionarissen. 
 

- Samenwerkingsverband Passend onderwijs 

Per augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking gegaan. Vanaf dat moment 
maakt SKOM deel uit van het Samenwerkingsverband Midden Limburg (31-02). Het 
schoolbestuur heeft door de wet passend onderwijs een zorgplicht voor elk kind. Kort 
gezegd komt het erop neer dat voor elk kind een passende plaats gevonden moet worden 
die de juiste ondersteuning kan bieden voor een succesvolle (basis-)schoolloopbaan. Om 
deze plicht goed waar te kunnen maken is samenwerking noodzakelijk tussen 
schoolbesturen. Enerzijds om te zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod binnen de 
regio en anderzijds om te kijken waar het onderwijs nog uitdagingen heeft om de 
deelnamepercentages in SO en SBO in evenwicht te brengen met de landelijke 
gemiddelden. 
Het Samenwerkingsverband 31-02 wordt gevormd door 14 PO en SO schoolbesturen. Via 
een nulmeting zijn ijkpunten voor passend onderwijs per school in kaart gebracht. Op basis 
van deze informatie hebben scholen een SchoolOntwikkelingsProfiel (SOP) opgesteld en 
wordt op bestuursniveau met een BestuursOntwikkelingsPlan (BOP) gewerkt. Het SOP 
heeft als doel inzichtelijk te maken tot aan welk niveau de school ondersteuning aan 
leerlingen kan bieden en het BOP beschrijft op welke gebieden de zorgbreedte van de 
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gezamenlijke scholen (het bestuur) verder wordt ontwikkeld. In de afgelopen periode is 
gewerkt aan de invulling van de zorgstructuur van het samenwerkingsverband. De trend 
binnen het SO en SBO in ons samenwerkingsverband is dat de SBO norm wel gehaald zal 
worden, maar de SO norm niet. In het kader van de verevening, is wel uitgesproken hier 
stevig op in te zetten. In 2017 zijn aanvullende acties uitgezet vanuit het 
samenwerkingsverband om het tij trachten te keren. 
 

- Kwaliteitsbeleid 
 

Binnen SKO-Maasdal is veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en de processen 
die het onderwijs faciliteren. Dit geldt voor de leerling resultaten, voor het personeel, voor 
de kwaliteit van de apparatuur en het inventaris en voor de financiën. 
Bij het bepalen van kwaliteit stellen we ons de volgende vragen:  

o Doen we de goede dingen? 
o Doen we die dingen goed? 
o Hoe weten we dat? 
o Vinden anderen dat ook? 
o Wat doen we met die wetenschap? 

 
Allereerst gaat het daarbij om “de goede dingen”. Deze worden bepaald via de missie, visie 
en de middellange termijndoelen. Op stichtingsniveau het strategisch beleidsplan en op 
schoolniveau het schoolplan. In de jaarplannen worden de doelen per jaar uitgewerkt. 
Monitoring en evaluatie vinden plaats in de evaluaties van die jaarplannen.  
Naast ontwikkeling zetten we ook in op borging van de reeds behaalde kwaliteit. Dit doen 
we door de gesprekkencyclus, monitoring van de leerling resultaten, benchmarks en 
enquêtering. Overleg georganiseerd in verschillen vormen speelt hier een belangrijke rol. 
De kwaliteit van het onderwijs wordt dagelijks gemonitord door de leerkracht. Door te 
werken volgens de aanpak van HGW wordt het aanbod afgestemd op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Zo wordt aan vooraf gestelde doelen gewerkt. 
Deze doelen worden gemonitord. Dit gebeurt aan het eind van de les en op termijn via de 
methode gebonden toetsen en via de Cito toetsen. Deze laatste worden voor de vakken 
technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen/wiskunde van de 
groepen 3 t/m 8 gevolgd. De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden gevolgd via het 
registratieprogramma KIJK!. Voor alle leerlingen volgen we de sociale en emotionele 
ontwikkeling via het programma SCOL. 
De resultaten van de toetsen en waarnemingen worden weer vertaald naar de 
groepsplannen en soms naar een individuele planning. Bevindingen worden in het team 
gedeeld en vertaald naar actie. Op deze wijze werken we planmatig en structureel aan de 
onderwijskwaliteit. 
In 2014 is het kwaliteitsbeleid verder worden vormgegeven. Leidende gedachte hierbij was 
dat verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de uitvoerende wordt gelegd. Dat wil zeggen 
dat deze zich via een vooraf afgesproken wijze verantwoord over de bereikte kwaliteit.  
Om het kwaliteitsbeleid verder te ondersteunen is een kwaliteitshandboek opgesteld dat 
de planmatige bewaking en borging van kwaliteit moet ondersteunen. 
De in 2014 vastgestelde kernwaarden vertaald naar een strategisch beleidsplan zijn 
aangevuld met “de 7 gewoonten”, met de SKOM skills en met het kwaliteitsinstrument het 
SKOMpas. Met deze aanvullingen komt het eigenaarschap voor groei naar de visie nog 
meer in het zicht (en in handen) van de individuele medewerker van SKO Maasdal.  
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Verdere uitwerking en invulling van kwaliteit en kwaliteitszorg werd opgenomen in het 
schoolplan dat in 2016 is voltooid.  
Kracht wordt gevonden in gezamenlijke ontwikkeling die samengaat met eigenaarschap. 
Daarom zijn individuele doelen en schooldoelen met elkaar verbonden. Op schoolniveau is 
eigenaarschap ingezet door doelgesprekken en door het werken met werkgroepen die 
verantwoordelijkheid nemen voor uitvoering en bewaking van een ontwikkeldoel. 
Eigenaarschap gaat in onze beleving samen met verantwoording afleggen.  

4.4 Onderwijs highlights 

De doelen van het strategisch beleidsplan worden vertaald in jaarplannen. De scholen 
vertalen en concretiseren de doelen van het strategisch beleidsplan naar het schoolplan. 
De jaarplannen bestaan uit een mix van doelen die voor alle vier de scholen gelden en 
specifieke schooldoelen. Vanuit het gezamenlijke traject naar strategisch beleid en naar het 
schoolplan, is er vooral sprake van gezamenlijke doelen. Voor elk gezamenlijk doel is een 
werkgroep of een persoon verantwoordelijk. Dit om zowel draagkracht en het 
eigenaarschap te vergroten. 

De werkgroepen/ verantwoordelijken leggen hun doelen en activiteiten vast en evalueren 
halfjaarlijks de voortgang. 

Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende doelen: 

Eigenaarschap - Deelname aan schoolse werkgroep (eigenaarschap leerlingen 
– leerkrachten en – ouders) 

- Opzetten van een leerlijn persoonlijke en sociale ontwikkeling 
voor leerlingen 

Begrijpend lezen en 
woordenschat 

- Woordenschat opnemen in het lesrooster 
- Aandacht voor leesstrategieën 
- Afspraken over gebruik methode Nieuwsbegrip 
- Aandacht voor doorgaande lijn 

Hogere 
denkvaardigheden 

- Aandacht voor aanbod kritisch denken, analytisch denken en 
creatief denken (informatie, leerlijn ontwikkelen) 

Inzet ICT - Verkenning Wifi mogelijkheden 
- Keuze voor hardware 
- Keuze voor inzet ICT ter ondersteuning van doelen 
- Gebruik administratieprogramma Esis 

Onderwijsvernieuwing - Op alle vier de scholen is gezocht naar een manier om op een 
andere manier onderwijs te geven, waarmee we meer 
tegemoet kunnen komen aan de individuele behoeften van de 
leerlingen. We zoeken naar manieren om meer geïntegreerd 
onderwijs te bieden. Door de denkelijk aanstaande fusie met 
SKOEM willen we ook van en met hen gaan leren 
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Naar aanleiding van het bovenstaande heeft elke school ruimte voor school specifieke 
invulling van bovenstaande doelen en is het mogelijk dat er andere (aan de schoolsituatie 
gekoppelde) doelen zijn uitgevoerd. 

School Onderwijs ontwikkelingen 

De Sleye Heel  Box 56 en 78, een onderwijsconcept voor 
meerleerjarenklassen / Box 1-2,3-4,5-6,7-8. 

 Weerbaarheid met Rots en Water training vanaf groep 6 en 
vervolgens naar de daaronder liggende groepen 

 Ouder-Kind gesprekken 

St. Medardus Wessem  Oriëntatie op zelfontdekkend leren, in samenwerking met 
SIEN 

 Oriëntatie op gebruik ICT middelen, in samenwerking met 
Heutink (DNA profiel) 

 Oriëntatie op thematisch werken.  

 Start pilot met groepsdoorbrekend rekenen.  

 Vergroten betrokkenheid ouders en leerlingen . 
Aansluiting zoeken bij verenigingen en dorpsraad van 
Wessem 

De Koningsspil Thorn 

 

 

 Versterken van Executieve functies 

 Betrokkenheid bij onderwijsproces van ouders en kinderen 
vergroten 

 Nieuwe gesprekkencyclus groep 1/2 

 Talentontwikkeling vormgeven 
Orientatie op gebruik ICT middelen en gepersonaliseerd 
leren, d.m.v. pilots Snappet en Chromebooks  

St. Martinus Beegden  Leerlijn thematisch werken uitgewerkt met onderzoeks- en 
ontwerpvragen 

 Ouder-Kind gesprekken 

 Uitwerking gepersonaliseerde leerlijn in combinatie met ICT 
ontwikkeling 

 
- Leerling opbrengsten  

Cito-eindtoets Scores scholen SKOM*: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Landelijk 
gemiddelde 

537,7 534,4 534,8 534,9 535,1 

Thorn 
 

540,4 540,6 542,0 536,7 540,6 

Wessem 
 

538,7 535,5 537,8 534,3 532,5 

Heel 
 

536,5 537,0 534,6 Route 8** Route 8** 

Beegden 539,4 539,2 535,8 536,1 536,6 
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* Vanaf 2015 wordt de cito-eindtoets vervangen door de landelijke eindtoets. Deze wordt 
eind april afgenomen 

**In Heel wordt gewerkt met de Eindtoets Route 8. Voor de tweede maal afgenomen op de 
Sleye. Het landelijk gemiddelde was 206. De A groep scoorde 197,2 en de B groep scoorde 
195,5. Beide groepen hebben onder het landelijk gemiddelde gescoord maar wel naar 
verwachting van de leerkrachten.  

 

- Tussentoetsen  

Het Cito LVS geeft voor medio 2016-2017 de navolgende (gemiddelde vaardigheid) scores: 

toets groep norm Score 

Sleye 

Score 

Medardus 

Score   

Koningsspil 

Score 

Martinus 

Begr lezen 6 32,00 31,28 34,63 38,8 39,0 

Lezen/DMT 3 21,00 25,62 22,67 26,9 44,2 

Lezen DMT 4 48,00 57,30 50,82 59,1 57,1 

Rek/ wisk 3.0 4  180,00 194 177,3 183,4 

Rekenen/ wisk 6 84,00 91,39 83,75 92,2 96,0 

   4 x boven 
norm 

4 x boven 
norm 

5 x boven 
norm 

5 x boven 
norm 

   1 x onder 
norm 

1 x onder 
norm 

0 x onder 
de norm 

0 x onder 
norm 

conclusie   voldoende voldoende voldoende voldoende 
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- Adviezen VO 

Onderstaand antwoord op de vraag of leerlingen begin derde leerjaar nog op het 
adviesniveau zitten. 

 Adviezen schooljaar  
2012-2013 

Adviezen schooljaar  
2013-2014 

Adviezen schooljaar  
2014-2015 

 aan
tal ll 

% 
gelijk 

% + % - aan
tal 
ll 

% 
gelijk 

% + % - aan
tal ll 

% 
gelij
k 

% + % - 

De Sleye 45 89 2 9 39 76,9 0 17.9 43 62,8 9,3 27,9 

St 
Medardus 

25 84  4 12  19 84,2 10,5 5,3 18 88,9 11,1 0 

Konings-
spil 

23 95 0 5 23 95 0 5 18 77,8 16,7 5,5 

St 
Martinus 

20 95 5 0 14 86 7 7 13 100 0 0 

 

- Verwijzingen naar SBO  

Einde schooljaar 

    

  

Schooljaar 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18* 

Aantal naar SBO 2 5 1 4 3 1 

* tot en met december 2017 

-  Verwijzingen naar SO 

Einde schooljaar 

   

  

Schooljaar 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17* 17/18* 

totaal 4 4 2 2 0 1 

* tot en met december 2017 

 

- Onderwijsinspectie 

Jaarlijks stelt de inspectie op basis van een risicoanalyse het arrangement voor het bestuur 
en de scholen vast. Alle scholen van SKOM hebben op dit moment een basisarrangement. 
Dat wil zeggen dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen 
zijn in de kwaliteit van het onderwijs en/of in de naleving van wet- en regelgeving. Het 
basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse. Er is een gesprek geweest met de 
inspectie in juni 2017in de persoon Hans van den Berg. Dit gesprek ging over de verdere 
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ontwikkelingen binnen SKO-Maasdal en de verkenning van de voorgenomen fusie met 
SKOEM. 

AFSPRAKEN EN RISICO’S  

brin school Risico’s Arrangement/ 

afspraken 

03QZ De 

Sleye 

Eindresultaten:  

- 2017: liggen onder de ondergrens (Route 8) 

- 2016:liggen boven de ondergrens (Route 8) 

- 2015 liggen boven de ondergrens.  

De eindresultaten zijn van een voldoende 
niveau.  

Zie extra notitie Route 8 bij Cito eindtoetsscores 

Het 
basisarrangement 
blijft geldig.  

 

06KT St 

Medardus 

Eindresultaten:  

- 2017: liggen de ondergrens 

- 2016:liggen op de ondergrens 

- 2015 liggen boven de ondergrens.  

De eindresultaten zijn wisselend, maar op 
voldoende niveau. 

Het 
basisarrangement 
blijft geldig.  

 

08MB De 
Koningsspil 

Eindresultaten:  

- 2017: liggen boven landelijk gemiddelde 

- 2016: liggen boven landelijk gemiddelde 

- 2015: liggen boven landelijk gemiddelde  

De eindresultaten lijken van een hoog niveau te 
zijn.  

Het 
basisarrangement 
blijft geldig.  

 

25DE  

 

St 

Martinus 

Eindresultaten:  

- 2017: liggen boven de ondergrens. 

- 2016: liggen boven de ondergrens. 

- 2015 liggen boven de ondergrens.  

De eindresultaten lijken van voldoende niveau te 
zijn.  

Het 
basisarrangement 
blijft geldig.  
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4.5 Personele highlights 

- Medewerkers per 31-12-2017 

Op 31 december 2017 telde SKOM 59 medewerkers. Samen goed voor 35,19 FTE aan 
formatie. Hiervan zijn 46 medewerkers vrouw en 13 medewerkers zijn man. In de 
leeftijdsopbouw valt het hoge aantal personen tussen 55 en 60 jaar op.  

 
Personeelsbestand per 31-12-2017 

 

 
 

Uitsplitsing 50 jaar en ouder 
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Naast de Algemeen directeur a.i. en de (waarnemend) schoolleiders is binnen de stichting 
administratieve ondersteuning actief. Van de leerkrachten zijn enkele leerkrachten voor de 
uitvoer van hun taken (als IB- er of stagebegeleider) ambulant.  
 

- Functiegebouw SKO Maasdal  
 

Het bestaande functiegebouw bevat momenteel de volgende functies:  

Functie Inschaling 

Algemeen directeur DC  

Schoolleider DB 

Leraar LA LA 

Leraar LB LB 

Secretaresse Algemeen directeur  6 

Administratief medewerker 5 

Conciërge  4 

- Werkgelegenheid 

In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in het PO sterk gedaald. Het sterkst in het 
noorden, oosten en zuiden van ons land. Midden Limburg behoort tot de gebieden met 
een hoge werkgelegenheidsdaling. Tussen 2009 en 2013 is de werkgelegenheid met 11 
procent afgenomen, tot 123.600 fte in 2013. De werkgelegenheid in personen daalde 
eveneens, maar minder sterk dan de daling in fte: 9 procent. Wel is de werkgelegenheid 
sterker teruggelopen dan het aantal leerlingen. Door deze ontwikkelingen (en het 
aantrekken van de economie) daalt de instroom in de pabo’s. Afgestudeerde leerkrachten 
zoeken ander werk en raken verloren voor de arbeidsmarkt. Binnen SKOM zet zich de 
leerlingendaling door (zie leerlingenaantallen). Door deze trend kan SKOM nauwelijks 
ruimte bieden aan nieuwe krachten Binnen de stichting zorgt de voortdurende leerlingen 
daling voor stagnatie in de doorgroei van personeel. Elk jaar opnieuw is het spannend of 
het personeel in vaste benoeming behouden kan blijven. Door de denkelijk aanstaande 
fusie met SKOEM ontstaan weer nieuwe mogelijkheden om met vertrouwen de toekomst 
in te gaan. 
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- Mobiliteit 

SKO-Maasdal is met 4 scholen en 50 medewerkers een relatief kleine stichting. 3 Van de 4 
scholen ontvangen vanuit het rijk een kleine scholentoeslag. Door het leerlingenaantal op 
de scholen zijn er klassen die uit meerdere leeftijdsgroepen bestaan. Op de drie kleinere 
scholen zijn er geen parallelcollega’s en is overleg over het aanbod aan eenzelfde leeftijds- 
of stamgroep niet mogelijk. In elke organisatie is het goed wanneer eigen werkprocessen 
getoetst en afgestemd kunnen worden op die van anderen. Het is goed om gebruik te 
maken van elkaars ervaringen en expertise. Dit uitwisselen wordt gefaciliteerd door elkaar 
kennen en bij elkaar terecht kunnen. Mobiliteit speelt in dit proces een stimulerende rol. In 
de laatste 5 jaar zijn meer dan 15 medewerkers mobiel geweest tussen SKO Maasdal 
scholen. Zo’n 22 leerkrachten hebben op 2 of meer van de SKO Maasdal scholen gewerkt. 
Het kennen van elkaar en het elkaar kunnen vinden wordt hierdoor een stuk eenvoudiger. 
 

- Werkoverleg en participatie 

Het leveren van goed onderwijs is naast een individuele prestatie vooral ook een 
teamprestatie. Aanpak afstemmen, ervaringen uitwisselen en kennis delen zijn van groot 
belang. Dat maakt dat in en om de scholen veel overleg plaatsvindt. Intern via 
teamvergadering/bouwvergadering, in collegiale consultatie/leerlingbespreking, in de vorm 
van werkgroepen en projectgroepen, enz.  

 

- Websites 

In 2014 zijn de websites van de scholen en van de stichting herzien. Onderdelen van 
personeelsbeleid zijn zichtbaar na de inlog als medewerker. In belangrijke trajecten zoals 
beschrijving LA en LB en de sollicitatieprocedure zijn medewerkers actief betrokken. Dat 
geldt ook voor de totstandkoming van de visie, en voor ontwikkeldoelen zoals begrijpend 
lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling, ICT- ontwikkelingen en eigenaarschap. 

Vanuit de directie wordt zowel mondeling alsook via email uitvoerig en veel 
gecommuniceerd. Eigenaarschap bloeit op uit kennis van - en betrokken zijn bij. Dat geldt 
ook voor de geledingen van de school (MR) en de stichting (GMR). 

Met ouders vindt (naast individuele contacten) overleg plaats in de vorm van 
informatieavonden, overleg met de ouderraad, de MR en de GMR. Ouders worden 
regelmatig ingeschakeld om mee te denken en om mee te doen. Daar waar zaken niet naar 
wens verlopen, volgen we de koers dat dit eerst besproken wordt tussen de mensen die 
het betreft. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kan de leidinggevende een rol 
spelen of treedt de klachtenregeling in werking. 
 
Door de te verwachten fusie met SKOEM zullen op een aantal aspecten inverdieneffecten 

gaan ontstaan. In de fusie effect rapportage ter verdere verkenning van de 

fusiemogelijkheden wordt hier op ingegaan. 

- Taakbelasting 

Qua inzetbreedte van medewerkers heeft SKO Maasdal de lat hoog liggen. Dit door 
beperking van het management, van de formatie die niet met kinderen werkt en door de 

 

 

 

 

Gevolgde scholing  
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verwachting dat medewerkers ook meedenken en meedoen op schoolniveau. De 
combinatie van deze verwachting en de wens tot tegemoetkomen aan de verschillen in 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen maakt dat een andere manier van werken van 
medewerkers gevraagd wordt. Het gegeven dat de scholen minder leerkrachten tellen en 
de wens tot handhaven van het activiteitenprogramma bevestigt de noodzaak van een 
andere werkwijze. De grondgedachte zit opgesloten in het streven naar eigenaarschap (van 
leerlingen, ouders en medewerkers). Met name de grotere rollen van leerlingen en ouders 
moet voor ruimte zorgen. 
Voor elke medewerker is een takenpakket vastgesteld. Hierin staan de lesgevende taken, 
voor- en nazorg, scholing en overleg en de zgn. schooltaken.  
 

- Personeelsbeleid 

De in 2014 opgestelde visie geeft richting aan het personeelsbeleid van de komende jaren. 
In het kader van eigenaarschap is in 2014 het doelgesprek geïntroduceerd. Deze doelen 
betreffen doelen die te maken hebben met de klas en de leerlingen, doelen die verbonden 
zijn aan de schoolontwikkeling en persoonlijke doelen. In februari maakt de medewerker 
een tussenevaluatie; de doelen komen terug in het jaargesprek (functionerings- of 
beoordelingsgesprek). Betrokkene houdt de ontwikkeling bij in zijn (bekwaamheids-) 
dossier.  
Binnen de stichting wordt geen gebruik gemaakt van uitzendarbeid en er zijn geen 
incidentele beloningen verstrekt. 
 

- Deskundigheidsbevordering/professionalisering 

De scholingsdoelen van de leerkrachten verbonden aan de scholen van SKO- Maasdal zijn 

afgeleid van de scholingsdoelen op bestuursniveau. De doelen op bestuursniveau zijn de 

volgende: 

 Eigenaarschap, weerbaarheid en sociaal emotionele ontwikkeling. 

 Ontwikkeling van hogere denkvaardigheden. 

 Besturenfusie van SKO-Maasdal 

 Inzet van ICT 

De concretisering per school is in handen van het team en de medezeggenschapsraad. 

Scholen hebben daarbij een zo maximaal mogelijke autonomie.  De (waarnemend) 

schoolleider bespreekt de jaardoelen met iedere afzonderlijke leerkracht. Daarbij wordt 

een koppeling gemaakt van de doelen van de organisatie met die van de school. Een 

overzicht van de realisatie van de schooldoelen is terug te vinden in de jaarverslagen van 

iedere school. 

 

Ook in 2017 zijn er meerdere studiemomenten geweest voor alle medewerkers. Zo waren 
er in het kader van verdere uitwerking van de visie en de vertaling naar de jaarplannen 
studiedagen op school. In de vorm van werkgroepen die ontwikkeling initiëren, begeleiden 
en monitoren hebben medewerkers de gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen. 
IB-ers en directie participeren in netwerken. De studiedagen zijn  intern verzorgd.  
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Scholing/instantie Aantal deelnemers  

BHV basis en herhaling Alle leerkrachten 

Leerlijn sociale en persoonlijke ontwikkeling Werkgroep 

Intervisie / netwerken Schoolleider 

Mentoren cursus 5 leerkrachten 

MR cursus 4 leerkrachten 

IB- netwerk Alle IB-ers 

Collegiale consultatie OpMaat IB-ers en lkr 

Weerbaarheidstrainingen  Groep 7 en lkr gr 7 

Rots en water trainer 1 leerkracht 

Cursus groep 2-3 2 leerkrachten 

Studiedag Synergieschool 15 leerkrachten 

Plan V + Schoolleiders en 

teamcoördinatoren 

Begrijpend lezen 1 leerkracht 

Coaching muziekonderwijs 1 leerkracht 

Magistrum vakbekwaam 2 leerkrachten 

Hoog-sensitiviteit 1 leerkracht 

Workshop bewegingsonderwijs 1 leerkracht 

DNA Heutink ICT-Visie Team Thorn 

Teaminterview  Team Thorn 

 
- Verzuim en preventie 

Personeel dat niet op het werk kan komen in verband met. ziekte is voor alle betrokkenen 
erg vervelend. Allereerst voor betrokkene zelf. Voor de organisatie betekent verzuim 
wegens ziekte – ondanks alle goede voorzorg, overdracht en inzet van de vervanger- 
discontinuïteit. Verzuim is dus niet wenselijk en allereerst de individuele medewerker moet 
zich inspannen om gezond te blijven en de school moet dit ondersteunen. De gemiddelde 
werknemer in Nederland meldt zich jaarlijks één keer ziek. Om langdurige ziekte te 
voorkomen is het van belang om alert te zijn om mensen die regelmatig verzuimen wegens 
ziekte. 
 

Ziekteverzuim 2017 

Ziekteverzuimanalyse van de stichting wordt hieronder inzichtelijk gemaakt in diverse 
doorsneden. In vergelijking tot 2016 zien we dat alle percentages en kengetallen zijn 
verbeterd. Het ziekteverzuim percentage over 2017 bedraagt 3,22% (2016: 5,49%). In 
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onderstaande grafiek is te zien dat circa 25% van het verzuim (blauwe kleur) afkomstig is 
van kort verzuim van 1 tot 7 dagen. Het langdurig verzuim is moeilijker beïnvloedbaar.  
Bijna 40% van de medewerkers is gedurende 2017 niet ziek geweest (2016: 39%).  
De meldfrequentie daalt licht naar 1,11 (2016: 1,25). Met een piek in het eerste kwartaal 
en de maand september en december. 
De gemiddelde verzuimduur daalde in 2017 eveneens naar 23,8 dagen (2016: 25,4) 
De verzuimkosten daalden naar € 71.400 (2016: € 119.000). 
 
Verzuimpercentage van 1 januari t/m 31 december 2017 
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Verzuimfrequentie van 1 januari t/m 31 december 2017 

 

 

Verzuimduur van 1 januari t/m 31 december 2017 en 2016 

  

Geen verzuim van 1 januari t/m 31 december 2017 
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Kosten verzuim van 1 januari t/m 31 december 2017 

 
Onderstaand de meerjarenontwikkeling van SKO-Maasdal 

Kengetallen Realisatie  

2014 

Realisatie 

2015 

Realisatie 

2016 

Realisatie 

2017 

Verzuimpercentage 10,46% 8,03% 5,49% 3,22% 

Meldingsfrequentie per jaar 1,27 1,19 1,25 1,11 

Gemiddelde verzuimduur dagen 18.57** 35,78** 25,4 23,8 

Nulverzuim percentage Niet beschikbaar 40,4% 39,0% 39,6% 

** formule is gebaseerd op aantal herstel meldingen conform definitie Vervangingsfonds. 
Er wordt in de definitie geen rekening gehouden met langdurige zieken, zolang ze niet 
hersteld zijn bij de gemiddelde verzuimduur.  

Benchmarking van ziekteverzuim in het primair onderwijs onderstreept de positieve 
ontwikkeling bij SKO-Maasdal. Het landelijke verzuimpercentage is 6,3%. Een verschil van 
ongeveer 3%. 

 
Bron: Eindrapportage Verzuimonderzoek PO en VO 2016, in opdracht v. ministerie van OC&W 19 oktober 2017. 
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4.6 Financiële highlights 

- Financiën op balansdatum  
Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op balansdatum voor SKO-
Maasdal. Aangezien financiën op balansdatum een momentopname betreft en sturing 
plaats dient te vinden over jaren heen, is de trend ontwikkeling van de verhoudingscijfers 
inzichtelijk gemaakt. Het totaal per balansdatum (lees bezittingen van de stichting) is 
gedaald: 
 

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

2017 € 1.729.521 -  9,8 % 

2016 € 1.918.390    9,8 % 

2015 € 1.747.856   19,5 % 

2014 € 1.462.147    4,2 % 

2013 € 1.402.665   10,7 % 

 
De staat van baten en lasten eindigt in 2017 met een negatief resultaat van € 142.845.  
Het begrote tekort is € 31.940. Realisatie 2016 gaf een positief resultaat aan baten en 
lasten van € 29.776.  
 
Zowel het exploitatie tekort als de afname van de balanswaarde is voor een groot deel toe 
te schrijven aan incidentele oorzaken. Een meer uitgebreide analyse volgt later.  
 

- Bestuurlijk fusieonderzoek 
De stichting heeft in het voorjaar 2017 samen met de Stichting Katholiek Onderwijs Echt 
Maasbracht  (SKOEM) een verkennende oriëntatie uitgevoerd naar de mogelijkheid en 
eventuele risico ’s van een intensieve en duurzame bestuurlijke samenwerking/fusie in het 
kader van bestuurlijke schaalvergroting. Het doel van deze samenwerking/fusie is gelegen 
in het versterken van de bestuurskracht ten dienste van borging en versterking van de 
onderwijskwaliteit en het beter spreiden van de personele en financiële risico ‘s. Een 
belangrijk motief in deze is de leerling daling (krimpgebied) en de instandhouding van de 
(kleine) scholen geweest.   

Na de verkenning zijn interne werkgroepen aangevuld met externe deskundigen aan de 
slag gegaan op diverse werkvelden.   

In december 2017 is de concept fusie-effectrapportage opgeleverd en aangeboden aan de 
GMR-en van beide stichtingen ter formele instemming en besluitvorming.  
 

Gezien de reële mogelijkheid tot fusie is in het najaar 2017 het meerjarenbegrotingsproces 

tussen beide stichtingen al gezamenlijk verlopen. Verschillen die de werkgroep Financiën 

en Huisvesting in financiële procesvoering geconstateerd heeft, zijn onderzocht en zoveel 

mogelijk gesynchroniseerd. Uiteraard ging dit proces hand in hand met analyse en 

besluitvorming. Lijnen met bestuur zijn kort.  
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Deze synchronisatie heeft tot gevolg dat zowel in 2017 in de realisatie van de staat van 

baten en lasten (niet begrote) kosten zijn opgenomen, maar ook op de balans zijn op het 

gebied van materiele vaste activa, reserves en voorzieningen financiële  effecten zichtbaar. 

Dit biedt in 2018 de mogelijkheid om beide administraties eenvoudiger te vergelijken en in 

elkaar te schuiven. Voor beide stichtingen geldt dat er een eigen individuele begroting is 

voorgelegd aan het bestuur. 
 

- Kengetallen vermogensbeheer en budgetbeheer 
Benchmark 2016 betreft het landelijk gemiddelde van schoolbesturen uit de categorie van 
besturen met 3-5 scholen (PO3). Wat opvalt vanuit de benchmarkgegevens over 2016 is, 
dat SKO-Maasdal in 2016 dikwijls beter scoorde dan de benchmark. In 2017 heeft het 
negatieve exploitatieresultaat effect op de kengetallen, toch zijn de resultaten als goed en 
als gezond te kwalificeren. De resultaten zijn immers ook beter dan de streefwaarden. Ze 
wijken weinig af van het landelijke beeld. Details volgen.  
 
De ontwikkeling van de financiële kengetallen SKO-Maasdal, streefwaarden en landelijk 
gemiddelde 2016 staan hieronder weergegeven: 

  Streef 
(min.) 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Landelijk 
gemidd. 
2016 
PO3 

Kapitalisatie 
Factor 

(Balanstotaal-/-bw 
g&t) totale baten 

< 60 % 
 
47,7 % 

 
56,4 %  

 
61,5 % 

 
 55,2 % 

 
54,8 % 

 eigen vermogen       
Solvabiliteit 1 

balanstotaal  x 100% 
> 20 % 
 

74,8 % 68,5 % 64,0 %  57,8 % 67,0 % 

 
Solvabiliteit 2 

vermogen+ voorz 
balanstotaal x 100% 

>20 % 
 
81,5 % 

 
84,4 % 

 
79,3 % 

 
 83,2 % 

 
79,0 % 

Liquiditeit vlottende activa        
(current ratio) kortlopende schuld 

 < 1,0 
3,77 4,89 3,93 5,24 3,34 

 Resultaat       
Rentabiliteit totale baten x 100% 0 % (*) 2,7 % 3,4 % 1,0 %  -4,6 %  1,6 % 

Weerstands- (Eigen vermogen– 
mva) 

 
     

Vermogen tot. rijksbijdragen x 
100% 

< 20 % 
21,5 % 25,5 % 28,5 %  26,1 % 24,8 % 

(*) gemiddelde rentabiliteit over de periode van  vier jaren 
BW G&T = boekwaarde van gebouwen en terreinen 
 

- Beleidsregel: Financieel toezicht op het onderwijs 
In de Staatscourant van 24 november 2011 heeft de Minister van OC&W de beleidsregel 
financieel toezicht po en vo vastgesteld. Het financiële toezicht is gericht op financiële 
risico’s op het niveau van bevoegd gezag (bestuur) 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 
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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. 

- 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 Inspectie kan de mogelijkheid van excessief spaargedrag nader onderzoeken, 
indien instellingen de bovenste signaleringsgrenzen overschrijden. 
 
De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als (TK/TB):  
Totaal Kapitaal (excl. boekwaarde gebouwen en terreinen) / gedeeld door Totale Baten. 
Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen “Don” adviseert als benadering voor 
kapitalisatiefactor een:  
bovengrens van 60% voor kleine instellingen met < € 5 mln. jaarlijkse baten 
bovengrens van 35% voor grote instellingen met > € 8 mln. jaarlijkse baten 
 

Normatieve kapitalisatiefactor, kleinere besturen < € 5 mln. baten 

Financieringsfunctie 31.5% 

Transactieliquiditeit 13.8% 

Bufferliquiditeit 10.0% 

 55.3% 

Afgeronde signaleringsgrens  60.0% 

Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 
 
Concreet voor SKOM betekent dat bij jaarlijkse baten van € 3.1 mln. de bovengrens van 
60% van kracht is, wat betekent normatief € 1,88 mln. aan kapitaal (excl. geb. & terrein). 
 

 Investeringsbeleid / financieringsfunctie: 
Er wordt binnen SKOM met meerjaren investeringsplannen voor OLP, ICT en Inventaris 
gewerkt. Als activerings-grens geldt een drempelbedrag van € 500. Om goed kwalitatief 
onderwijs te kunnen blijven geven is het belang van investeringsruimte onderkend.  
 
In 2017 was begroot aan investeringen € 71.630 en is er in afwachting van de fusie-
ontwikkelingen, geïnvesteerd voor een bedrag van € 26.958. (2016: € 42.863 en 2015: € 
61.426). Het geïnvesteerde bedrag in verhouding tot de totale baten is 2017: 0,84% en 
2016: 1,38%. Benchmarkgegevens over 2016 laten een ratio zien over 2016 van 2,2%. 
Doordat de afschrijvingskosten met € 88.144 hoger zijn dan de investeringen is de 
boekwaarde einde verslagjaar verder gedaald. Doordat de afgelopen jaren de prioriteit lag 
bij het realiseren van positieve exploitatieresultaten, is er relatief weinig geïnvesteerd.  
Normatief advies OC&W kapitaal voor financieringsfunctie 35% v € 3.1 mln.= € 1,10 mln. 
 

 Transactieliquiditeit:  
Normatief 15% van de totale baten van € 3.1 mln. is € 0,47 mln. 

 Bufferliquiditeit: 
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Dat betekent voor SKOM een normatief financieel benodigde buffer voor risico-opvang van 
10% van de totale baten van € 3.1 mln. is € 0,31 mln. 
 
Een financiële buffer is benodigd om niet beheersbare risico’s op te vangen. Bij 
kleinschaligheid is er maar beperkte mogelijkheid tot bepaalde risico spreiding. Afhankelijk 
van de grootte van de onderwijsinstelling wordt door de commissie een percentage van de 
totale baten geadviseerd als buffer. Een dergelijke normatieve kwantificering is bruikbaar 
voor een eerste indicatie, maar kan en mag niet in de plaats komen van een op maat 
toegesneden risico analyse.  
De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de resultaten. De bovengrens 
voor de kapitalisatiefactor is bepaald op 60%. Dit is financieel vertaald € 1,88 mln.  
Het totale gerealiseerde kapitaal bedraagt einde 2017: € 1,73 mln. (2016: € 1,92 mln.) 
 
Door de daling van de balanswaarde daalt de kapitalisatiefactor van 61,5% naar 55,2%. 
Hoofdoorzaken:  
 Conform bestuurlijk besluit van 8 nov 2017 is de boekwaarde van het 

Onderwijsleerpakket € 84.570 gedesinvesteerd. Een effect op het kapitaal van 4,4%.  
Bij de toekomstige fusie partner worden deze kosten jaar rechtstreeks in de 
exploitatie verwerkt. Deze procesgang is met ingang van 2018 identiek en 
veroorzaakt een stelselwijziging in de jaarrekening voor 2017. 

 Bovendien was eind 2016 nog geld gereserveerd voor de vaststellingsovereenkomst. 
Deze is in 2017 verder afgewikkeld en heeft een effect van 5,2% op het kapitaal.  

 Waar eind 2016 de betaalde borg voor Scoolsuite 04NT nog op de balans stond, is 
deze activa In 2017 wegens oninbaarheid komen te vervallen voor € 22.350. Dit heeft 
een effect van 1,2% op het kapitaal.  

 
Het resultaat eind 2017 van 55% is lager dan het normatief advies. De Inspectie zal naar 
verwachting geen nader onderzoek naar kapitaal instellen.  
 
Het tweede kengetal dat het ministerie van OC&W hanteert om een beeld te krijgen bij het 
vermogensbeheer van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit. Bij de solvabiliteit gaat het 
er om in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van tegenspoed, aan 
haar verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen eigen vermogen en het 
totaal van de passiva. Absolute normen voor solvabiliteit zijn moeilijk te geven. Om een 
gezonde financiële positie te blijven garanderen wordt doorgaans voor het primair 
onderwijs een ondergrens van 20% aanbevolen (commissie Don).  
 
De laatste jaren laat solvabiliteit 1 bij de stichting gezonde resultaten zien tussen de 58% 
en 75%. Aanzienlijk hoger zijn dan de bodemgrens. Ter benchmarking het landelijk 
gemiddelde voor 2016 over besturen van 3-5 scholen geeft een hoger resultaat van 67%.  
 
In 2017 zijn conform bestuurlijk besluit van 8 nov. 2017 reserves herschikt naar 
voorzieningen, gezien de toekomstige verplichtingen die op balansdatum bestaan. De 
uitstroom van middelen is erg waarschijnlijk. Dit heeft een negatief effect op solvabiliteit 1 
en is voor solvabiliteit 2 neutraal.    
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Kengetal solvabiliteit 2 vergelijkt het (eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen.  
 
Het saldo voorzieningen groeit met 50% in het verslagjaar van € 293.422 naar € 439.428. 
Het aandeel op de totale balanswaarde bedroeg in 2016 15% en groeit naar 25% eind 2017. 
Het kengetal solvabiliteit 2 was in realisatie 79% einde 2016, dat is gelijk aan de benchmark 
uit 2016. Door onderstaande redenen is realisatie 2017 gegroeid naar 83%.  
Als risico detectie hanteert de Inspectie een minimale bodemwaarde van 30%. 
De groei is veroorzaakt door: 

 Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, zou eind 2017 
gebaseerd op het bestaande meerjaren onderhoudsplan een stand van de 
voorziening van € 264.706 volstaan. Echter, in een aanvullende schouw zijn een 
aantal zaken naar voren gekomen die op korte termijn opgepakt moeten gaan 
worden bij Bs. St. Martinus en Bs. St. Medardus. Zoals een deel van het dak, 
boeiboorden, voegwerk buitenzijde gebouw, kapotte zonwering, plafond. 
Voorgaande jaren bestond nog de verwachting dat de gemeente hier voor een deel 
in zou compenseren. Een inhaal dotatie heeft in 2017 plaatsgevonden ca.€ 88.000 
in verband met de voorgenomen fusie. 

 De risico inschatting om in 2017 voor toekomstige verplichtingen voor langdurig 
zieken een dotatie aan de personele voorziening uit te voeren ad. € 45.000.  

 
Op het gebied van personele voorzieningen is er sprake van een voorziening voor jubilea. 
Na een inventarisatie onder de medewerkers is gebleken dat het vormen van een 
voorziening voor duurzame inzetbaarheid niet nodig is. 
 
Het weerstandsvermogen geeft eveneens een beeld of het bestuur enerzijds te rijk zou zijn 
of anderzijds of er financiële capaciteit is om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op 
te vangen.  Door Dienst Onderwijs Uitvoering (DUO) wordt een norm van 15 tot 20% als 
koers geadviseerd.  
Als risico detectie hanteert de Inspectie een minimale bodemwaarde van 5%. 
 
OC&W PO definitie (Eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen.  
 
Het landelijke gemiddelde voor 2016 van besturen van vergelijkbare grootte, geeft een 
resultaat van 24,8%. Zowel realisatie 2017 als 2016 ligt voor SKO-Maasdal iets daarboven. 
Te kwalificeren als goed.  
Een resultaat dat onderstreept dat er grip is op financieel vlak. Er worden weloverwogen 
keuzes gemaakt. Gericht op beheersing van risico’s en niet op onnodig oppotten van 
gelden. Gezien de resultaten op vermogensbeheer is geen aanvullende actie vereist. 
 

- Beoordeling van het budgetbeheer 
Bij liquiditeit gaat het erom of het bevoegde gezag in staat is om op korte termijn aan haar 
verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de 
kortlopende schulden. Commissie “Don” hanteert bij het budgetbeheer als normering voor 
een gezonde liquiditeit een bovengrens van 1,5 en een ondergrens van 0,5. 
Geconcludeerd kan worden dat het bevoegd bezag met een score van 5,2 (2016: 3,9) zeker 
in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het landelijke 
gemiddelde over 2016 bedroeg 3,3. Kortom, resultaat SKO-Maasdal is prima.  
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De rentabiliteit is een waardevol trendgegeven. Het saldo gewone bedrijfsvoering wordt 
uitgedrukt in een percentage van de totale baten. In principe heeft de stichting geen 
winstoogmerk. PO raad adviseert dat de gemiddelde rentabiliteit berekend over de 
afgelopen jaren, dient uit te komen tussen 0% en 5%. De situatie wordt pas precair als de 
rentabiliteit scores structureel negatief zijn.  
 
Realisatie rentabiliteit SKO-Maasdal is negatief - 4,6% (2016: 1,0% en 2015: 3,4%). Sturing 
op formatie blijft voornaam. Budgettair bestond voor 2017 de verwachting dat de 
rentabiliteit score - 1,1 % zou zijn. De afwijkingen worden later behandeld en hebben een 
incidenteel karakter.  
Het gemiddelde van SKO-Maasdal over de laatst vijf jaren bedraagt 1,7%. Een resultaat dat 
binnen de lijntjes van het Ministerie ligt. Als risico detectie hanteert de Inspectie een 
minimale bodemwaarde van 0% voor drie jaren. 
 
In de continuïteitsparagraaf wordt inzichtelijk gemaakt dat de toekomstige rentabiliteit 
resultaten voor 2018 t/m 2021 met een score van eveneens ca. 1,7% ook voldoende is. Dit 
biedt vertrouwen naar de toekomst toe dat de stichting een gezonde koers aan het varen 
is. Het accent ligt op het in balans houden van formatie en rijksbijdragen, maar ook op het 
versterken van de bestuurskracht en blijven investeren en borgen van onderwijskwaliteit. 
 

- Waarderingskader financiële continuïteit 
Benchmarking is een manier om organisaties makkelijker te kunnen vergelijken. Met die 
vergelijkende cijfers van besturen van vergelijkbare grootte (3 tot 5 scholen) uit 2016 als 
referentie, kan geconcludeerd worden dat de resultaten van SKO-Maasdal gezond zijn en 
niet bijzonder variëren met de landelijke trend. De vermogenspositie is niet buitensporig bij 
SKO-Maasdal, maar als financieel gezond te bestempelen. Op korte termijn is er ook 
voldoende geld beschikbaar om aan de verplichtingen te voldoen. Gezien de financiële 
resultaten van de laatste jaren voor zowel vermogens- als budgetbeheer zal naar 
verwachting de Inspectie geen nader onderzoek voor financiën instellen.  
De waarden zijn beter dan wat de Inspectie als risicovol bestempelt.  
Het financiële beleid is gericht op risicobeheersing en niet op oppotten. De cijfers 
bevestigen dat er grip is op de financiële situatie en continuïteit is geborgd. 
 

- Reserves, voorzieningen en investeringen 
Het saldo van reserves en voorzieningen wijzigt in het verslagjaar van € 1.520.805 naar € 
1.439.395, een afname van - € 81.410 ( - 5,4%). Gebaseerd op 550 leerlingen per teldatum 
1 oktober 2017 (voor 1 okt 2016: 554 lln.) is de vermogenspositie per leerling als volgt. 
Resumé, de reserves en voorziening laten een gezond beeld zien,  
waarbij 2017 beïnvloed is door incidentele zaken. 

 € 2016 2017 

Algemene reserve  2.215 1.818 

   

Voorziening P&A 81 157 

Voorziening onderhoud 449 642 

Subtotaal 530 799 

Totaal 2.745 2.617 
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- Gang van zaken gedurende het verslagjaar 
De laatste jaren is er veel energie gestoken in het beteugelen van de personele en 
materiële kosten, om tijdens krimpende leerlingen aantallen toch gezonde resultaten te 
kunnen blijven behalen. Als richtlijn hanteert de beleidsvoering de verhouding personele 
kosten en materiële kosten, 80% staat tot 20%. Onderstaand resultaat illustreert dat SKO-
Maasdal in deze doelstelling slaagt. Kengetallen exploitatie: 
 

SKO-Maasdal   Realisatie   Begroting   Realisatie 

      2017   2017   2016 

verhouding baten : lasten 95,6%   98,8%   100,8% 

personele lasten : totale lasten 74,2%   77,9%   80,1% 

personele lasten : rijksbijdragen 80,4%   79,3%   81,0% 

huisvestingsratio   8,8%   6,4%   6,9% 

 
De baten zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen en staan 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. Dat het aandeel baten versus lasten in 
2017 ruim 3% daalt, heeft te maken met incidentele materiële uitgaven. Dit komt ook tot 
uiting in het gedaalde aandeel van de personele lasten ten opzichte van de totale lasten.     
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- Baten 
De ontvangen baten worden gesplitst in bekostiging Personeel regulier, Personeel & 
Arbeid, Prestatiebox, Materiële Instandhouding. De baten zijn gebaseerd op correcte 
leerling tellingen, juiste gewichten en GGL. De bestuurder en het bestuur zien er op toe dat 
de gelden rechtmatig besteed worden. Er wordt gemonitord dat er niet te veel geld gaat 
naar gebouwen, maar ten goede komt aan de leerlingen. 

Voor de begrote personele en materiële baten is de bekostiging van Min.v. OC&W van 
oktober 2016 leidend geweest. Het CvB heeft bij opmaak van de meerjarenbegroting 2017 
t/m 2020 het standpunt gekozen dat subsidies waarvan het voortbestaan onzeker was, om 
deze niet in de begroting op te nemen (voorzichtigheidsprincipe). Verschillen analyse: 

 De toename van rijksbijdragen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging 
van de parameters van de rijksbekostiging. Jaarlijks wordt de personele bekostiging 
geïndexeerd op basis van de referentiesystematiek. Deze verhoging geeft dekking 
aan de afgelopen Cao ontwikkelingen, naast de herstel opslag voor de stijging van 
de pensioenpremies van het afgelopen jaar. Deze verhoging van rijksbijdragen vond 
plaats, met uitzondering van de materiële instandhouding, voor 2,5%.  

 Deze compensatie is naast de ophoging van bijdragen gebaseerd op afspraken uit 
het Bestuursakkoord en Convenant leerkracht. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren, was bij opmaak van de begroting 2017 de uitwerking van de diverse 
akkoorden, duidelijker in beeld. Het advies van de PO raad over de verwachte 
stijging per leerling in 2017 van de rijksbijdragen is volledig gevolgd in de begroting, 
ad. € 22 aanvullend per leerling. Uiteindelijk is de bijstelling iets positiever. Dit 
levert positieve prijsverschillen op. Deze komen in het bijzonder tot uiting in de 
Prestatiebox en P&A. 

 De rijksbijdragen Passend onderwijs van het SWV zijn voor zeven  maanden 
begroot voor € 48 per leerling, in combinatie met een impuls van € 75 per leerling. 
Daarna voor schooljaar 2017-2018 voor € 50 per leerling met een impuls van € 75. 
In realisatie zijn deze baten € 2.000 lager dan begroting uitgekomen, maar zijn € 
8.000 meer dan in 2016.  

 
Voorts worden de gerealiseerde baten verder gesplitst in overige overheidsbijdragen en 
overige baten. Deze zijn dikwijls niet of lager begroot. 

 Gemeentelijke bijdragen voor verkeer is begroot bij overige projectbaten. 
 Gemeentelijke bijdrage loonkosten subsidie is niet begroot. 
 Overige overheidsbijdragen Provincie van DOOR / Muziek is niet begroot. 

 
Overige baten:  

 Vergoeding voor detachering is niet begroot, noch realisatie in 2016. 
 Opleiden in School (OIS) is lager begroot. 

 
Tegenover sommige te voorzichtig of niet begrote baten staan in de realisatie ook lasten. 
 
 

 



Pg. 33 
 

 
   

 

- Personele lasten 
Totale personeelslast bedraagt € 2.430.744 vs. begroot € 2.358.421 en in 2016 € 2.473.490. 
Er is een beheerste situatie. Voorname ontwikkelingen met financieel effect zijn: 
 
Hoeveelheidverschillen: 
Bij de lonen en salarissen is de ontwikkeling van het aantal FTE’s het voornaam 
sturingsgegeven. Als sturingsmiddel wordt het formatieplan ingezet op schooljaar. Er 
worden geen structurele verplichtingen in bezetting aangegaan tegenover tijdelijke baten. 
Dit gebeurt alleen op tijdelijke, project basis. Het aantal is in het huidige verslagjaar 
afgenomen van 34,7 FTE naar 33,7 FTE (2015: 36,9 FTE).  
 
Prijsverschil: 
De toename aan personele lasten kent naast de FTE stijging nog verschillende oorzaken. 
 Loonkostenontwikkeling; 

De loonkostenbegroting is gebaseerd op de CAO voor het PO van 27 apr.2016. 
Op 1-4-17 kregen werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro. 
Afgelopen jaar zijn de premies voor pensioenen en sociale lasten bijgesteld.  
Dit veroorzaakt prijsverschillen op lonen en salarissen. Bijvoorbeeld  

Premie Participatiefonds is begroot voor 3,75%. Realisatie 2017: 4,00% 
Premie ABP werkgever is begroot voor 13,37%. Realisatie 2017: 15,05% 
Ter herinnering, hiervoor is compensatie ontvangen in de rijksbijdragen. 

 De premie aanpassing bij het VVF veroorzaken prijsverschillen op de op loon en 
salarissen. Het percentage bedroeg per 1 januari 2017 4,85% en is per 1 augustus 
verhoogd naar 5,15%. 

 In 2017 zijn geen medewerkers met gedwongen ontslag gegaan anders dan de 
uitvoering van de vaststelling van eind 2016 voor het ontslag van de algemeen 
directeur. Dit veroorzaakt extra uitgaven in juli. 
 

Werkgeverskosten 2017: 
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Bij de overige personele lasten is de inhuur van externen ruim € 50.000 hoger dan begroot. 
De nascholingskosten bedragen € 48.384 en zijn hoger dan begroting € 40.400. 
Een dotatie voor langdurig zieken ad. € 45.000 heeft plaats gevonden. Het lage ziekte-
verzuim percentage 3,2% heeft een gunstig effect gehad op de kosten van de Arbodienst.  
 

- Materiële lasten 
Totale materiele lasten bedragen € 846.205 vs. begroting € 670.324 en 2016 € 616.328. De 
overschrijding van € 175.881 (26%) is veroorzaakt door incidentele, niet structurele zaken: 
 
€ 88.647 Extra dotatie voorziening onderhoud 
€ 63.163 Overige lasten voorgaande jaren waarvan; 
  € 40.813 huur gemeente  SBM 2013 - 2015 
  € 22.350 oninbare borg Scoolsuite 2016 
€ 48.488 Overige lasten juridisch deskundigenadvies 
 
Zonder deze incidentele posten hadden de materiële lasten € 645.907 bedragen. In lijn met 
de begroting van € 670.324. 
 
De afschrijvingskosten zijn € 88.144. Begroot is voor 2017 € 94.004 en vorig jaar € 102.441. 
Doordat de investeringen de laatste jaren, met circa 1% van de baten, aan de lage kant 
waren, dalen de afschrijvingskosten. De desinvestering van de OLP € 84.571 is verwerkt als 
stelselwijziging, waardoor dit rechtstreeks verwerkt is in het eigen vermogen. 
 
De kosten voor de leermiddelen eindigen ruim € 15.000 ( - 10%) onder begroting. Reden is, 
net als voorgaand jaar, de lagere kosten voor ICT verbruik.   
 
De huisvestingslasten bedragen € 289.753 in realisatie versus begroting € 194.990, 
afwijking  49%. Indien er geen inhaaldotatie € 88.647 aan de onderhoudsvoorziening was 
gebeurd, was er in wezen geen sprake van bijzonderheden bij deze lasten.  
 

De Inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio als kengetal bij het toezicht 

op de financiële continuïteit. Als signaleringswaarde PO geldt een plafond van 10%. 

Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijving gebouw & terrein) / totale baten *100%  

Resultaat van SKOM voor realisatie 2017 is 8,8% (2016: 6,9%). Ondanks de extra dotatie, 

een resultaat lager dan de signaleringswaarde. 

SKO-Maasdal beschikt over 2 schoolgebouwen in Wessem en Beegden waarvan het 
gebruikseigendom bij SKO-Maasdal ligt. Beide gebouwen zijn gedateerd (gebouwd in 1969). 
Het gebouw in Wessem is zodanig van bouw dat flexibel onderwijs moeilijk is te realiseren.  
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De scholen van de stichting werken met een Meerjaren Onderhoudsplan, opgesteld door 
een extern bureau (2011). De MOP’s zijn opgesteld voor een duur van dertig jaar en geven 
daarmee een beeld van de te verwachten uitgaven en navenante dotaties aan de 
voorziening huisvesting. Bij het opstellen van de begroting wordt dit in acht genomen. 
 
Per 1 januari 2015 is onderhoud “buitenkant” overgegaan van de gemeente naar het 
bestuur. Dit is gebeurd zonder overdracht van middelen. Dat betekent dat daar waar de 
gemeente middelen ontvangen heeft voor vervanging of onderhoud deze niet zijn 
overgedragen. Hierdoor wordt de stichting met uitgaven geconfronteerd waarvoor niet 
begroot is. SKO-Maasdal heeft hier tegen geprotesteerd bij gemeente. De gemeente is niet 
bereid hier iets aan te doen. De stichting heeft uit het landelijke frictiefonds een beperkt 
bedrag als tegemoetkoming in 2015 ontvangen.  
Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, zou eind 2017 gebaseerd op het 
bestaande meerjaren onderhoudsplan een stand van de voorziening van € 264.706 
volstaan. Echter, in een aanvullende schouw zijn een aantal zaken naar voren gekomen die 
op korte termijn opgepakt moeten gaan worden bij Bs. St. Martinus en Bs. St. Medardus. 
Zoals een deel van het dak, boeiboorden, voegwerk buitenzijde gebouw, plafond, kapotte 
zonwering. Aangezien compensatie vanuit de gemeente niet te verwachten is, heeft er eind 
2017 een inhaal dotatie plaats gevonden aan de voorziening van € 88.647. 
 
Ondanks dat SKO-Maasdal geen eigenaar van het pand in Thorn is, heeft de school te 
kampen met akoestische problemen. Uiteraard wil de stichting niet dat het welzijn van de 
leerlingen en leerkrachten hier onder leidt. Noch dat de onderwijskwaliteit hierdoor 
beïnvloed wordt. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst aanvullende actie benodigd is.   
 

De overige lasten zijn ruim € 100.000 hoger dan begroot € 230.870. Zoals aangegeven, toe 

te schrijven aan incidentele posten van voorgaande jaren en advieskosten.  

Naast overschrijdingen is er ook sprake van besparingen. De grootste besparingen zijn bij 

de overige lasten de kosten van de fusie/ organisatie ontwikkeling. Begroot voor € 60.000. 

Realisatie € 41.830. 

- Treasury 
Het treasurybeleid van de Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal maakt onderdeel uit van 
het financiële beleid. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid zoals 
opgenomen in het statuut is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te 
combineren met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de 
productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt 
invulling gegeven aan dit profiel door gebruik te maken van deposito’s en spaarrekeningen. 
Zodoende zijn er nu geen beleggingen meer in risicodragend kapitaal. Koersverliezen zijn 
daarom niet aan de orde.  
 
De uitvoering van het treasurybeleid van SKO Maasdal vindt plaats binnen de kaders van de 
Regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en valt binnen de 
regels over het beleggen en belenen van publieke middelen. In het verslagjaar hebben de 
tegoeden op spaarrekeningen gestaan. De financiële rente baten bedragen met € 2.304 
versus begroting € 4.000 en vorig jaar € 4.560.  
Dit statuut zal bij de fusie opnieuw beoordeeld worden. 
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4.7 Vooruit kijken / continuïteitsparagraaf 

- Gegevensset 
Kengetallen toekomstige ontwikkeling, basis voor meerjarenbegroting 2018-2021 
 

 
 
Toelichting op de uitgangspunten/ perspectief 
Het is een reële mogelijkheid dat in 2018 een fusie tussen SKO-Maasdal en SKOEM tot 
stand komt. Het proces rondom de Fusie Effect Rapportage (FER) is eind december 2017, 
bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2018 t/m 2021, in een afrondende fase. 
Vooruitlopend hierop heeft het meerjarenbegrotingsproces tussen beide stichtingen 
synchroon verlopen. Dit biedt voor 2018 de mogelijkheid om beide administraties 
eenvoudiger in elkaar te schuiven. Om deze uniformiteit te gaan realiseren is op 8 
november 2017 middels een bestuursbesluit afgesproken dat diverse beleidsafspraken 
anders vorm gaan krijgen binnen SKO-Maasdal. In aanmerking nemende dat, context: 

 De begrotingen materiële instandhouding van de onder de stichting 

ressorterende scholen belast zijn met afschrijflasten gerelateerd aan 

investeringen in het onderwijsleerpakket, ICT en inventaris, welke invloed 

hebben op de jaarlijks besteedbare ruimte van deze scholen; 

 Er op schoolniveau geen voorzieningen zijn getroffen t.b.v. groot onderhoud 

en buitenonderhoud; 

 Er sprake is van een bovenschoolse niet uitgesplitste voorziening onderhoud 

voor de somma van € 248.584 per 1 januari 2017; 

 Er op schoolniveau geen reserve niet-subsidiabel zichtbaar is waardoor weinig 

zicht wordt behouden op de niet subsidiabele inkomsten en uitgaven; 

 Er op schoolniveau alleen sprake is van een algemene reserve; 
 De kosten voor licenties ten laste worden gebracht van de scholen; 
 Er geen sprake is van een bestemmingsreserve ICT; 

 Er geen sprake is van een voorziening voor langdurig zieken; 
 

Met bovenstaande context op het netvlies, heeft het algemeen bestuur besloten dat: 

 Resterende afschrijflasten ad. € 84.570 gerelateerd aan de investeringen in 

het onderwijsleerpakket per 31 december 2017 te gaan desinvesteren. 

 De bovenschoolse voorziening groot onderhoud uitgesplitst te herschikken 

naar schoolniveau als volgt: 
 -     groot onderhoud: basisschool Medardus € 93.521 

 basisschool Martinus € 55.628 
 -     buiten onderhoud: basisschool Medardus € 62.348 

 basisschool Martinus € 37.086 
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 De algemene reserve van de in het voorgaande gedachtestreepje te 

herschikken door 15% te hevelen naar de voorziening groot onderhoud van 

genoemde scholen en 10% te hevelen naar de voorziening buiten onderhoud 

van genoemde scholen. Het restant algemene reserve zal daarbij dan bij bs. 

Medardus € 149.266 bedragen en bij bs. Martinus € 116.676. 

 De afschrijvingskosten ICT ten laste te brengen van de bovenschoolse 

begroting en de kosten m.b.t. de licenties ten laste te brengen van de 

begroting materiële instandhouding van de scholen. 
 Vanaf het kalenderjaar 2018 een reserve niet-subsidiabel te treffen. 
 De algemene reserve van het bestuur te herschikken door een bedrag van € 

78.348 te hevelen naar een te vormen bestemmingsreserve ICT. Een dergelijk 

hevelen correspondeert met de bestemmingsreserve zoals SKOEM deze heeft 

gevormd. Een bedrag van€ 45.000 te hevelen naar een bovenschoolse 

voorziening langdurig zieken. 

Een deel van deze besluiten hebben uitwerking gekregen in de jaarrekening over 2017. 
Andere vanaf 1 januari 2018.  
In het najaar van 2017 is gestart met het opstellen van de meerjarenbegroting voor 2018 
t/m 2021. Binnen SKOM is “bottum-up” op grootboek rekening niveau per locatie vooruit 
gekeken, zijn afspraken gemaakt en een realistisch toekomst beeld in kaart gebracht.   
 
Onderstaand het cumulatieve resultaat voor de scholen (exclusief bovenschools). 

 
 
De meerjarenbegroting is vastgesteld door bestuur. Onderdelen van deze begroting zijn: 

 Inkomstenbegroting 
 Loonkostenbegroting 
 Materiële kostenbegroting (overige kosten) 
 Investeringsbegroting / meerjarenraming onderhoud 
 Vastgestelde meerjarenbalans 2018 -2021 (gebaseerd op prognose 2017) 

 
- Meerjarenbegroting baten en lasten 2018 -2021 met realisatie 2017 
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- Toelichting op de raming van baten en lasten 
Baten: 
Voor de materiële bekostiging is de bekostiging van ministerie v. OC&W van 24 september 
2017 leidend. Bij de reguliere bekostiging voor Lumpsum, Personeel & Arbeid (P&A), 
Prestatiebox is de regelgeving gehanteerd van 19 oktober 2017.  

Aan de basis voor de rijksbijdragen begroting staat de telling van het aantal leerlingen, 
verdeeld over onderbouw en bovenbouw per 1 oktober 2017. Deze tellingen bepalen, in 
combinatie met de leerling prognoses voor de komende jaren, voor het leeuwendeel de 
inkomsten. Naast de leerling aantallen is de gemiddeld gewogen leeftijd (GGL) van de 
formatie een factor. Deze is specifiek per school berekend, maar is uiteraard afhankelijk 
van toekomstige ontwikkelingen op personeelsgebied. Als uitgangspunt is genomen voor 
de berekeningen dat na schooljaar 2017/2018 de GGL elk jaar met 0,25 jaar stijgt.  
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Om de onderlinge inkomsten en afdrachten tussen de scholen en bovenschools te 
synchroniseren tussen SKOEM en SKO-Maasdal hebben er in afwijking tot vorig jaar enkele 
wijzigingen plaatsgevonden. 

 Voor nascholing ontvangt de school € 15 per leerling vanuit de Personeel & Arbeid 
baten, die bovenschools worden ontvangen. 

 Van de bovenschools ontvangen Prestatiebox baten vloeit € 10 per leerling naar de 
scholen ten behoeve van culturele activiteiten.  

 De ICT bijdrage van de scholen is de komende jaren stabiel begroot voor € 25 per 
leerling. 

 
Vanuit de PO-Raad is gebaseerd op het “Bestuursakkoord” en “Convenant Leerkracht” het 
advies gegeven hoeveel aanvullende nieuwe bekostiging (€ 18 tot € 20 per leerling) 
schoolbesturen de komende schooljaren zouden kunnen verwachten. Met name een 
ophoging van de prestatiebox bekostiging wordt verwacht. Deze bijstelling is met enige 
terughoudendheid (50 % aanname) verwerkt in de SKO-Maasdal meerjarenbegroting. 
 
De vier scholen ontvangen in 2018 gemeentelijke bijdragen voor weerbaarheidstraining € 
11.000. De vier scholen ontvangen in 2018 provinciale bijdragen voor muziek € 10.000.`De 
personele bijdragen voor muziek onderwijs is bovenschools verantwoord € 10.000. 
 
De overige baten bevat publieke middelen:  
Denk hierbij aan baten voor medegebruik / verhuur bij 06KT ad. € 1.400. 
Overige baten betreft projecten zoals Vebo € 2.000.  
De begrote financiële baten zijn € 3.500. Ze zijn destijds gebaseerd op realisatie 2016. 
De financiële lasten zijn begroot voor € 300. 
 
Lasten: 
Per saldo dalen de totale personeelslasten met ongeveer € 170.000 in 2018. 
 
Het salaris voor 2018 is begroot conform de geldende Cao. In de begroting voor 2018 is 
rekening gehouden met 32,5 FTE. Dit aantal FTE is inclusief medewerkers die gebruik 
maken van rechts positioneel verlof, van bapo of ouderschapsverlof. Voorts zijn de 
medewerkers die met keuzepensioen gaan herbezet in de begroting. Vooruitlopend op de 
mogelijke fusie zijn er bij SKO-Maasdal geen aanvullende “min-max” contracten begroot. 
De verwachting bestaat dat hier met de fusie partner schaalvoordeel te behalen valt.  
 
De inhuur van de bestuurder ad interim is begroot voor zeven maanden bij de overige 
personele lasten. Andere overige personele lasten zijn de coördinatie voor de 
vervangingspool en de combinatiefunctionaris van de gemeente Maasgouw. Deze kosten 
zijn hoger dan begroot voor 2017. Voorts is afwijkend met 2017 bij de overige personele 
lasten rekening gehouden met schoolbegeleidingsdienst € 10.000, kosten GMR € 3.000 en 
gebaseerd op ervaringscijfers over 2016 aan cafetariafaciliteiten (uitruil) € 5.000.  
Minder begrote kosten € 23.000 voor nascholing in 2018 in vergelijking tot vorig jaar. De 
kosten voor professionalisering ad. € 35.000 zullen betaald worden in 2018 uit de 
bekostiging van de prestatiebox. Deze komen terug bij de overige lasten. Dit geldt 
bijvoorbeeld ook voor de kangoeroeklas ad. € 14.000. 
 

 



Pg. 40 
 

 
   

 

De daling van afschrijvingskosten op materiele vaste activa is volledig veroorzaakt door het 
gewijzigd beleid om OLP niet meer te activeren op de balans.  
 
Als we bij de huisvestingslasten in realisatie 2017 de inhaaldotatie aan de voorziening 
onderhoud buiten beschouwing laten ad. € 88.647, dan stijgen de reguliere lasten in 2018. 
In het bijzonder toe te schrijven aan de schoonmaakkosten bij bs. Medardus, in combinatie 
met hogere afdrachten aan de Beheersstichting bij bs. Sleye en bs. Koningsspil.  
 
De leermiddelen zijn verantwoord onder overige lasten. De verwachting bestaat dat de 
reprokosten eveneens zullen dalen bij de leermiddelen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn 
de nieuwe OLP methodes begroot rechtstreeks in de exploitatie voor € 10.350. In 
afwachting van de fusie ontwikkelingen is dit een bescheiden bedrag. Dit zal in de toekomst 
toenemen. Als we de incidentele lasten uit de realisatie 2017 buiten beschouwing laten, 
dan stijgen in 2018 de begrote reguliere overige lasten. Dit is veroorzaakt door de 
beleidsruimte die de scholen krijgen, om de baten van projecten ook te besteden aan 
materiële uitgaven. Denk hierbij aan culturele activiteiten, verkeer, muziek en de besteding 
van de prestatiebox gelden aan zaken als de kangoeroeklas en professionalisering. 
 

- Meerjarenbalans 2018-2021 a.h.v. begroting 2017 
Bij opmaak van de begroting 2018 t/m 2021 is voor het eerst een begrote meerjarenbalans 
aangeboden aan het bestuur. Omdat realisatie t/m sept. 2017 niet veel afweek met de 
begroting is deze balans destijds ge-ent op de begrote exploitatie voor ‘17. In het  overzicht 
is deze vastgestelde meerjarenbalans 2018 – 2021 naast deze begroting 2017 zichtbaar.  
Let wel, doordat in de begroting voor 2017 gerekend werd met een exploitatietekort van € 
31.940, werd er een andere balanswaarde verwacht voor 2018, dan inmiddels gerealiseerd. 
Kortom, de vertrekpunten waren anders. Dit uit zich met name in afwijkende  
balanswaarden materiële vaste activa, liquide middelen, eigen vermogen en het saldo 
voorzieningen in 2018. 
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Indien we de meerjarenbalans voor 2018 t/m 2021 koppelen aan de gerealiseerde 
balanswaarde eind 2017 dan ziet de balans er anders uit. Het eigen vermogen groeit en het 
saldo aan voorzieningen daalt o.b.v. realisatie 2017.  
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- Toelichting op de balans 
Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen in financieringsstructuur.  
De materiële vaste activa is exclusief leermiddelen. De investeringen bedragen: 

 
 
Het saldo aan liquide middelen daalt in 2018 t.o.v. realisatie 2017, omdat  

de investeringsuitgaven hoger zijn dan de afschrijvingskosten 
de onderhoudsuitgaven hoger zijn dan de dotatie aan de voorziening. 

 
 Onderstaand de begrote ontwikkeling van de kengetallen van balans en exploitatie: 
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De kengetallen laten elk resultaten zien, die beter zijn dan de normering van de PO-Raad.  

Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting geen gevaar loopt en risico’s 
beheerst blijven. De resultaten van het kengetallen bevestigen dat ook naar de toekomst 
toe. Er ligt een bestendige, ambitieuze, realistische meerjarenbegroting 2018 - 2021 voor u.  
Een begroting die aansluit op de doelen van de stichting en niet op de laatste plaats aan de 
scholen financiële ruimte en mogelijkheden biedt om op diverse beleidsterreinen verder te 
kunnen blijven ontwikkelen.  
 
- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem. 
Er mag geconcludeerd worden dat de Planning & Control cyclus steeds meer inbedding 
heeft gekregen binnen de stichting. Binnen het bestuur wordt intern gewerkt met een 
risico beheersingssysteem. De financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het 
administratiekantoor. Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering 
en goedkeuring vanuit management. Bij het administratiekantoor vindt er een controle 
plaats op juistheid codering en autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met 
toetsing door de externe 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. Begroting wordt 
ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten. Reserves en voorzieningen 
worden bewust gevormd en onderbouwd met meerjaren plannen. Ratio’s worden ingezet 
als stuurinstrumenten en vergelijkende cijfers en benchmarking krijgt steeds meer 
aandacht. Afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende actie 
noodzakelijk is om op koers te blijven. De online managementinformatie is constant 
actueel aanwezig. 
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Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als leeftijdsopbouw, 
ziekteverzuim en ontwikkeling van formatie.  
 
Het kostenbewustzijn bij de leidinggevenden is meer en meer vergroot. Vooraf zoveel 
mogelijk grip krijgen op ontwikkelingen, is een constant aandachtspunt in de 
beleidsvoering. Afstemming met betrokkenen is geïntensiveerd. 
 
Er wordt op hoofdlijnen financieel gerapporteerd aan bestuur over de ontwikkelingen over  

 baten en lasten,  
 investeringen en onderhoudsuitgaven  
 voortgang projecten, 
 en een kasstroomprognose voor vijf jaren. 

 
- Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden: 

Omdat de activiteiten binnen de stichting overzichtelijk zijn, 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. Opsomming risico’s: 
 
 Samenwerking (fusie) trajecten.  

Er wordt gewerkt met (interne) werkgroepen en (externe) specialisten om zowel de 
voordelen en risico’s in kaart te krijgen en aanvullende actie uit te voeren indien 
noodzakelijk. 

 Krimp van het aantal leerlingen. Preventief worden prognoses opgeteld. 
 De wet “werk en zekerheid” vormt een uitdaging voor het onderwijs waar het gaat om 

vervanging van afwezige leerkrachten. De flexpool voorziet in de vervangingen. 
 Passend onderwijs vraagt meer dan de huidige HGW indeling. De scholen zullen zich 

moeten richten op vormen van gepersonifieerd leren, dit vraagt mogelijk om een 
andere manier van organiseren. Er worden preventief, geen structurele verplichtingen 
voor tijdelijke baten aangegaan. 

 De staat van onderhoud en akoestiek van de gebouwen. Dit vergt nadere beoordeling. 
 Mogelijk eigen risico dragerschap voor ziekte. 
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- Rapportage toezichthoudend orgaan 
Achter dit jaarverslag schuilt de geruststellende gedachte van een gezonde financiële 
situatie en van grip op de uitgaven. Omdat elk  % minder personele uitgaven in de praktijk 
betekent minder contacturen met de leerlingen, blijft het streven om dit te minimaliseren.   
 
Verder hanteert de stichting de Code Goed Onderwijs en Goed bestuur. Hier zijn geen 
afwijkingen te melden.  
 
ICT en onderhoud van de gebouwen blijven belangrijke aandachtsgebieden, naast de fusie. 
De vrees voor sluiting van basisschool St. Martinus te Beegden, vanwege het teruglopend 
aantal leerlingen is verdwenen, door deze voorgenomen bestuurlijke fusie met SKOEM.  
De school kan open blijven als gevolg van een hogere gemiddelde schoolgrootte na fusie. 
 
Het accent voor de komende jaren ligt op het verkrijgen en geven van eigenaarschap aan 
leerlingen, ouders en medewerkers. Deze stap naar verantwoordelijkheid nemen en 
verantwoording afleggen vraagt van alle betrokkenen geven en nemen. 
 

De focus voor de komende jaren ligt op de uitwerking en de borging van de bestuurlijke 

fusie met SKOEM. Vanuit de opgemaakte fusie effect rapportage mag worden 

geconstateerd dat de financiële positie en de cijfers op basis van de prognoses van beide 

organisaties geen belemmeringen en/of feiten/omstandigheden oproepen welke een fusie 

tussen beide organisaties verhinderen. 
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Financiële positie 2017

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 210              12,1% 356            18,5%
Vorderingen 184              10,6% 212            11,1%
Liquide middelen 1.336           77,2% 1.350        70,4%

1.730           100,0% 1.918        100,0%

Passiva

Eigen vermogen 1.000           57,8% 1.227        64,0%
Voorzieningen 439              25,4% 293            15,3%
Kortlopende schulden 291              16,8% 398            20,7%

1.730           100,1% 1.918        100,0%

2017
31-12

2016
31-12

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 

balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 142.845 tegenover € 29.776 over 2016. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 3.024 2.974 3.054
Overige overheidsbijdragen 49 0 20
Overige baten 59 19 41

Totaal baten 3.132 2.993 3.115

Lasten

Personele lasten 2.431 2.358 2.473
Afschrijvingen 88 94 102
Overige lasten 758 576 514

Totaal lasten 3.277 3.028 3.089

Saldo baten en lasten -145 -35 26

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 2 4 4

Resultaat baten en lasten -143 -31 30
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2017 2016

Liquiditeit 5,24 3,93
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 57,82 63,98
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 83,23 79,28
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit -4,56          0,96           
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 26,12% 28,54%
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

Personele lasten / totale lasten 74,18         80,05         

Materiële lasten / totale lasten 25,82        19,95        

Kapitalisatiefactor 55,18         61,49         
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening

1.     Algemene toelichting

1.1   Activiteiten 
Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal is het bevoegd gezag van  bs de Sleye, bs St. Merardus, bs de Koningsspil en bs St. 

Martinus en de activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Maasdal.

1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Sichting Katholiek Onderwijs Maasdal bedraagt per 31 december 2017 € 999.967 positief.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op 

de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Sichting Katholiek Onderwijs Maasdal is feitelijk gevestigd op Beekstraat 11, 6019 AE Wessem en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 41066506.

1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Sichting Katholiek 

Onderwijs Maasdal zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

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

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

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

uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. 

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

zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht.

1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 

liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 

2.     Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de 

verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

Met het oog op de voorgenomen fusie in 2018 met Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht heeft er in 2017 o.a. een 

herschikking van het eigen vermogen/voorzieningen plaatsgevonden. Dit is in de toelichting bij de individuele posten 

toegelicht.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende 

paragrafen.
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2.3 Leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom 

verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen 

worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

verliesrekening over de looptijd van het contract.

3.     Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar 

betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder 

aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud 

gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de 

periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld 

op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante 

waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat 

van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.9 Eigen vermogen

3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit 

de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van 

een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt beschouwd als publieke 

middelen.

3.9.3 Overige bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves ICT is in 2017 in het leven geroepen en wordt nader toegelicht in de toelichting op de balans.

3.10 Voorzieningen

3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij 

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 

schatten.

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

per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

3.10.2 Pensioenvoorziening 
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten aan 

pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 

'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen 

premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar 

verantwoord in de jaarrekening.

Per 31 december 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. 

3.10.4 Voorziening jubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het contant 

maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 2,5% (2016: 2,5%) als disconteringsvoet gehanteerd.

3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen 

over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 

groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. Het betreft hier zowel 

binnen- als ook buitenonderhoud.

3.10.7 Voorziening langdurig zieken

De voorziening langdurig zieken wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele 

ontslagvergoedingen te betalen aan deze personeelsleden. De voorziening langdurigzieken wordt opgenomen tegen de 

contante waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of 

disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4.     Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 

lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 

OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage 

verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 

verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van 

baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule 

heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde 

activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder 

de overlopende passiva. 
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Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

4.3 Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of andere 

overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, 

Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

betrekking hebben. 

4.5 Personeelsbeloningen

4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen

Sichting Katholiek Onderwijs Maasdal heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de staat van 

baten en lasten verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. 

4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor 

ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 

aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde 

transactiekosten op de ontvangen leningen.
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B2 Balans per 31 december 2017
na resultaatbestemming

Activa
€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen -                         -                        

Inventaris en apparatuur 210.017            246.003            
Leermiddelen -                         109.771            

210.017            355.774           

Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW 145.172            152.224            
Overige vorderingen en overlopende activa 38.529              59.975              

183.701            212.199           

Liquide middelen
Kas 349                   229                   
Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.335.454         1.350.188        

1.335.803         1.350.417        

TOTAAL ACTIVA 1.729.521         1.918.390        

2017 2016
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Passiva
€ € € €

Eigen vermogen 
Algemene reserve 921.619            1.227.383        
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 78.348              -                        

999.967            1.227.383        

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 353.353            248.584            
Overige voorzieningen 86.075              44.838              

439.428            293.422           

Kortlopende schulden 
Crediteuren 20.916              43.436              
Belastingen en premies sociale verzekeringen 99.461              103.493            
Schulden terzake van pensioenen 26.721              22.359              
Overige kortlopende schulden 14.469              121.790            
Overige overlopende passiva 128.559            106.507            

290.126            397.585           

TOTAAL PASSIVA 1.729.521         1.918.390        

2017 2016
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B3 Staat van Baten en Lasten  2017

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 3.024.064 2.973.505 3.053.788
Overige overheidsbijdragen 48.609 0 20.062
Overige baten 59.562 19.300 41.458

Totaal baten 3.132.235 2.992.805 3.115.308

Lasten

Personele lasten 2.430.744 2.358.421 2.473.490
Afschrijvingen 88.144 94.004 102.441
Huisvestingslasten 289.753 194.990 211.672
Overige lasten 333.117 230.870 173.063
Leermiddelen 135.191 150.460 129.152

Totaal lasten 3.276.949 3.028.745 3.089.818

Saldo baten en lasten -144.714 -35.940 25.490

Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.304 4.000 4.560
Financiële lasten 435 0 274

Totaal financiële baten en lasten 1.869 4.000 4.286

Resultaat baten en lasten -142.845 -31.940 29.776
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B4 Kasstroom 2017

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -144.714 25.490
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 88.144 102.441
Mutaties voorzieningen 146.006 15.413

234.150 117.854

Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen 28.498 -15.653
 - Kortlopende schulden -107.459 125.345

-78.961 109.692

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.475 253.036

Ontvangen interest 2.304 4.560
Betaalde interest -435 -274

1.869 4.286

Kasstroom uit operationele activiteiten 12.344 257.322

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -26.958 -42.863
Desinvesteringen materiële vaste activa 84.571 0

57.613 -42.863

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 57.613 -42.863

Overige balansmutaties -84.571 0

Mutatie liquide middelen -14.614 214.459

Beginstand liquide middelen 1.350.417 1.135.958
Mutatie liquide middelen -14.614 214.459

Eindstand liquide middelen 1.335.803 1.350.417

2017 2016
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa
31-12 31-12
2017 2016

€ €

1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen/verbouwingen en terreinen -                             -                       
Inventaris en apparatuur 210.017                246.003          
Leermiddelen -                             109.771          

210.017                355.774          

Gebouwen/ Inventaris 
verbouwingen en apparatuur

terreinen en overige mva Leermiddelen Totaal
Boekwaarde € € € €
31-12-2016
Aanschafwaarde 184.077              788.988               512.796                1.485.861      
Cumulatieve afschrijvingen (184.077)             (542.985)             (403.025)               (1.130.087)     

-                            246.003               109.771                355.774          

Mutaties
Investeringen -                            22.577                 4.381                    26.958            
Afschrijvingen -                            (58.563)                (29.581)                 (88.144)           
Stelselwijziging -                            -                            (84.571)                 (84.571)           

-                            (35.986)                (109.771)               (145.757)        

Boekwaarde 
31-12-2017
Aanschafwaarde 184.077              811.565               432.606                1.428.248      
Cumulatieve afschrijvingen (184.077)             (601.548)             (432.606)               (1.218.231)     

-                            210.017               -                             210.017          

Met het oog op de voorgenomen fusie met Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht heeft bij de geactiveerde leermiddelen eind 2017 
een stelselwijziging plaatsgevonden, overeenkomstig de werkwijze van de fusiepartner.

Afschrijvingspercentages:
Inventaris en apparatuur 4-15 jaar
Overige MVA 10 jaar

Vlottende activa 31-12 31-12

2017 2016
€ €

1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 145.172                152.224          

Overige vorderingen
Gemeente overige 1.291                    5.249              
Netto salaris 310                        1.500              
Nog te ontvangen rente 2.280                    -                       

Totaal overige vorderingen 3.881                    6.749              

Overige overlopende activa
Loonkosten VF 11.007                  -                       
Vooruitbetaalde kosten 17.194                  10.029            
Debiteuren transitoria 6.447                    43.197            

Totaal overlopende activa 34.648                  53.226            

Totaal vorderingen 183.701                212.199          
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31-12 31-12
2017 2016

€ €

1.7 Liquide middelen

Kas 1.7.1 349                        229                  
Tegoeden op bank- en girorekeningen1.7.2 1.335.454            1.350.188      

1.335.803            1.350.417      

Passiva

31-12 31-12
2017 2016

€ €

2.1 Eigen vermogen

Algemene reserve 921.619                1.227.383      
Bestemmingsreserves 78.348                  -                       

999.967                1.227.383      

Saldo Bestemmings- Stelselwijziging Saldo
31-12-2016 resultaat 31-12-2017

€ € € €

Algemene reserve 1.227.383           (221.193)             (84.571)                 921.619          

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserve ICT -                            78.348                 78.348            

Totaal bestemmingsreserves -                            78.348                 -                             78.348            

Totaal Eigen vermogen 1.227.383           (142.845)             (84.571)                 999.967          

Met het oog op de voorgenomen fusie met Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht in 2018 heeft er een stelselwijziging plaats-
gevonden, en wel de desinvestering van OLP. Het hiermee gemoeide bedrag is rechtstreeks verwerkt in de algemene reserve.
De nieuw gevormde bestemmingsreserve ICT is bedoeld als resultaatbestemming tussen de desbetreffende materiële vergoeding 
en materiële baten.

31-12 31-12
2017 2016

€ €

2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 353.353                248.584          
Overige voorzieningen 86.075                  44.838            

439.428                293.422          

Saldo Dotatie Onttrekking Saldo
31-12-2016 2017 2017 31-12-2017

€ € € €

Onderhoudsvoorziening 248.584              106.647               (1.878)                   353.353          

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 44.838                 6.000                   (9.763)                   41.075            
Voorziening langdurig zieken -                            45.000                 -                             45.000            

Totaal voorzieningen 293.422              157.647               (11.641)                 439.428          
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De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor zowel binnen- als
buitenonderhoud. Met het oog op de voorgenomen fusie heeft er een inhaaldotaite plaatsgevonden.

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van
de op balansdatum bestaande aanspraken. Gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
- Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
- Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en 
  een verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.

Voorziening langdurig zieken
Er is op balansdatum een voorziening gevormd voor toekomstige verplichtingen voor medewerkers die ziek zijn en waarvan doorbetaling van 
salaris verwacht wordt.
Op individueel niveau is per medewerker de situatie rondom de ziekte beoordeeld, rekening houdend met het dienstverband, de ziekteduur, 
het uitzicht op gedeeltelijk of geheel herstel en het eventueel aflopen van het dienstverband.

Kortlopend deel Middellang deel Langlopende
< 1 jaar 1-5 jaar deel > 5 jaar Totaal

€ € € €
Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 60.888                 158.670               133.795                353.353          

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 1.228                   13.589                 26.258                  41.075            
Voorziening langdurig zieken 25.000                 20.000                 -                             45.000            

Totaal voorzieningen 87.116                 192.259               160.053                439.428          

2.4 Kortlopende schulden 31-12 31-12

2017 2016

€ €
Crediteuren 20.916                  43.436            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 99.461                  103.493          
Schulden terzake van pensioenen 26.721                  22.359            
Overige kortlopende schulden 14.469                  121.790          
Overlopende passiva 128.559                106.507          

290.126                397.585          

Specificatie overige kortlopende schulden
Overige projecten 14.469                  21.790            
Reservering vaststellingsovereenkomst -                             100.000          

14.469                  121.790          

Specificatie overlopende passiva
Vakantiegeld reservering 76.723                  77.227            
Crediteuren transitoria 31.955                  14.832            
Overige overlopende passiva 19.881                  14.448            

128.559                106.507          
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Model G: verantwoording subsidies OCW

Bestuur: Brinnr: cumulatief

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in Vrijval niet besteed in Stand ultimo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar afgerond?

totaal -€                     -€                                  -€                         -€                                -€                     -€                -€                                  -€               -€          

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in Te verrekenen
Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaar

totaal -€                     -€                                  -€                         -€                                -€                     -€                -€                                  

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m vorig Lasten t/m vorig Stand begin Ontvangst in Lasten in Stand ultimo

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

totaal -€                     -€                                  -€                         -€                                -€                     -€                -€                                  -€                                             

42577

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing Saldo nog te besteden ultimo 

verslagjaar
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Gebeurtenissen na balansdatum

In 2018 is een fusie gepland met Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Het bestuur heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Van                Tot

-          Heutink 5-2-2013 doorlopend

-          Unilogic 28-4-2014 28-4-2019 € 17.516,38 inclusief BTW

-          Ricoh 20-12-2011

Wijziging contract 1-6-2015 31-5-2018 €10.860 exclusief BTW

-          Prowise 1-10-2014 1-10-2017 *

-          Rovict 3-6-2008 doorlopend

-          Energie voor Scholen 1-1-2015 31-12-2020 **

-          Prioverve schoonmaak-          Prioverve Schoonmaak 1-1-2016 doorlopend € 9.960 inclusief BTW

-          ONS Onderwijsbureau 1-4-2017 doorlopend € 79.100 inclusief BTW

-          RvK Bouwconsultancy 29-11-2017 doorlopend

BasisOnline.nl-          BasisOnline.nl 6-9-2017 6-9-2020 ***

* Loopt nog door, maar gesprek moet nog volgen.

** (Europese aanbesteding via Hellemans Consultancy / Verus)

*** daarna verlengd met 1 jaar
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2017

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 3.1.1 2.041.795        2.015.373      2.086.750        
Rijksbijdragen MI 3.1.1 461.144           461.469         474.800            
Rijksbijdragen P&A-beleid 3.1.1 362.843           349.834         368.167            
Prestatiebox 85.517             73.829           61.596              
Baten OCW voorgaande jaren 3.1.2 1.906               -                      -                        
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 70.859             73.000           62.475              

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 3.024.064        2.973.505      3.053.788        

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 16.942             -                      11.729              
Overige overheidsbijdragen 31.667             -                      8.333                

Totaal overige overheidsbijdragen 48.609             -                      20.062              

3.5 Overige baten

Detachering personeel 3.5.2 20.102             -                      -                        
Inkomsten overige projecten 3.5.6 38.960             17.000           20.731              
Overige 3.5.6 500                  2.300              20.727              

Totaal overige baten 59.562             19.300           41.458              

Lasten

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 2.302.437        2.283.371      2.357.867        
Dotatie Jubilea 6.000               6.000              7.907                
Dotatie langdurig zieken 45.000             -                      -                        
Lasten vaststellingsovereenkomst -                        -                      100.000            
Vrijval vaststellingsovereenkomst 3.5.6 (100.000)          (100.000)        -                        
Inhuur externen 140.214           98.500           10.100              
Kosten arbodienst 3.950               7.000              5.236                
Kosten nascholing 59.634             40.400           66.858              
Reis- en verblijfskosten 21.939             10.500           18.011              
Personele lasten voorgaande jaren 20.791             -                      39.311              
Overige 15.658             12.650           20.405              

2.515.623        2.358.421      2.625.695        
Uitkeringen Vervangingsfonds (-/-) (51.217)            -                      (95.163)            
Overige uitkeringen (-/-) (33.662)            -                      (57.042)            

Totaal personele lasten 2.430.744        2.358.421      2.473.490        
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Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

Specificatie Lonen en salarissen

Salariskosten 1.483.737        2.283.371      1.547.383        
Dag van de leraar 6.891               -                      7.279                
Eindejaarsuitkering 90.016             -                      92.696              
Vakantieuitkering 112.600           -                      116.386            

Sociale lasten 376.047           -                      387.320            
Pensioenlasten 233.146           -                      206.803            

2.302.437        2.283.371      2.357.867        

Aantal fte's
FTE's 2017 FTE's 2016

OP 31,46                31,78                
OOP 0,44                  0,28                   
DIR 1,00                  2,00                   
Bovenschools 0,77                  0,65                   

33,67                34,71                

Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

4.2 Afschrijvingslasten

Inventaris en apparatuur 58.563             59.662           66.901              
Leermiddelen 29.581             34.342           35.540              

Totaal afschrijvingen 88.144             94.004           102.441            

4.3 Huisvestingslasten

Huur 130.146           132.090         144.104            
Klein onderhoud en exploitatie 9.056               8.500              10.518              
Energie en water 20.638             24.000           17.601              
Schoonmaakkosten 18.850             8.150              9.928                
Heffingen 2.458               2.750              2.272                
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-) 106.647           18.000           26.000              
Tuinonderhoud 1.958               1.500              1.249                

Totaal huisvestingslasten 289.753           194.990         211.672            
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Realisatie Begroting Realisatie
2017 2017 2016

€ € €

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 98.979             98.000           93.397              
Accountantskosten 11.713             7.000              7.514                
Telefoon- en portokosten e.d. 5.005               3.170              4.903                
Deskundigheidsadvies 63.488             15.000           20.222              
Fusie organisatie ontwikkeling 41.830             60.000           -                        

Bestedingen niet- subsidiabel 5.488               6.800              8.461                
Culturele vorming 6.450               2.500              8.076                
Contributies 5.167               5.200              5.036                

Bestuurskosten 5.599               8.500              6.617                

Verzekeringen 6.825               6.500              6.664                
Uitgaven overige projecten 2.191               4.100              3.020                
Lasten voorgaande jaren 63.163             -                      -                        
Overige instellingslasten 17.219             14.100           9.153                

Totaal overige instellingslasten 333.117           230.870         173.063            

Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar 11.713             7.000              7.514                

11.713             7.000              7.514                

4.4 Leermiddelen

Inventaris, apparatuur en ICT 54.852             72.000           49.325              
Leer- en hulpmiddelen 80.339             78.460           79.827              

Totaal leermiddelen 135.191           150.460         129.152            

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 2.304               4.000              4.560                
Financiële lasten
Rentelasten 435                  -                      274                   

Totaal financiële baten en lasten 1.869               4.000              4.286                
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WNT Topfunctionarissen
Bestuur: 42577

Leidinggevend

topfunctionarissen

met dienstbetrekking

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Gewezen

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakomvang

(fte)

Beloning Belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuldigd

betaald bedrag

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-maximum

Individueel

WNT-maximum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnorm

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

1 ja Dhr. B.G. van Lieshout nee alg directeur 1-jan-17 31-mrt-17 1 17.351€           -€                    3.095€                           20.446€             -€                       20.446€                26.384€                niet van toepassing

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

Taakomvang

(fte) vorig

verslagjaar

Beloning

in vorig

verslagjaar

Belastbare

vaste en

variabele

onkostenver-

goedingen

in vorig

verslagjaar

Beloning

betaalbaar

op termijn

in vorig

verslagjaar

Totale

bezoldiging

in vorig

verslagjaar

Uitkering

wegens

beëindiging

dienstverband

Onverschuldigd

betaald bedrag

ontslaguitkering

Uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband,

betaald in

het verslagjaar

Totaal

uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband

Individueel

WNT-

maximum

ontslaguitkeri

ng

(Voorgaande)

functies

Jaar einde

dienst-

verband

Motivering

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

Toelichting

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

1-jan-16 31-dec-16 1 78.975€             -€                     10.341€                         89.316€               26.288€               -€                       47.500€             73.788€              75.000€           alg directeur 2017 nvt

Leidinggevend

topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking

Volgnummer Aanhef Voorletters Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

opdracht

Einde

opdracht

Maanden

vóór

verslagjaar

Maanden

in het

 verslagjaar

Uren in

verslagjaar

Individueel

WNT-

maximum

Uitgekeerde

bezoldiging

in verslagjaar

Onverschuldigd

bedrag

 maanden

Maximum

uurtarief

Uitgekeerde

bezoldiging

per uur

Onverschuldigd

bedrag

uurtarief

Hoogste

onverschuldigd

betaald

Totaal

bezoldiging

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

1 Dhr. J.J. Janssen ad interim alg dir 6-3-2017 31-12-2017 5 10 97.125,00€        

Toezichthoudend

topfunctionarissen

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Functie-

categorie

Aanvang

functie

Einde

functie

Beloning Belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuldigd

betaald

bedrag

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-maximum

Individueel

WNT-maximum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnorm

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

1 nee Dhr. R. Sniekers Vrz 1-jan-17 31-dec-17 -€                   -€                    -€                 -€                    -€                                -€                   16.050€                niet van toepassing

2 nee Dhr. R. Aelen lid 1-jan-17 31-dec-17 -€                   -€                    -€                 -€                    -€                                -€                   10.700€                niet van toepassing

3 nee Mw. T. Claessen lid 1-jan-17 31-dec-17 -€                   -€                    -€                 -€                    -€                                -€                   10.700€                niet van toepassing

4 nee Dhr. J. Cox lid 1-jan-17 31-dec-17 -€                   -€                    -€                 -€                    -€                                -€                   10.700€                niet van toepassing

5 nee Dhr. E. Philippens lid 1-jan-17 31-dec-17 -€                   -€                    -€                 -€                    -€                                -€                   10.700€                niet van toepassing

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

Beloning in

vorig 

verslagjaar

Belastbare 

vaste

en variabele

onkostenver-

goedingen in

vorig 

verslagjaar

Beloning

betaalbaar op

termijn in

vorig verslagjaar

Totale bezoldiging in 

vorig verslagjaar

Uitkering

wegens

beëindiging

dienstverband

Onverschuldigd

betaald bedrag

ontslaguitkering

Totaal

uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband

Uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband,

betaald in

het verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

ontslaguitkering

(Voorgaande)

 functies

Jaar einde

dienstverband

Motivering

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

Toelichting

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

1-jan-16 31-dec-16 -€                -€                   -€                     -€                                Vrz

1-jan-16 31-dec-16 -€                -€                   -€                     -€                                lid

1-jan-16 31-dec-16 -€                -€                   -€                     -€                                lid

1-jan-16 31-dec-16 -€                -€                   -€                     -€                                lid

1-jan-16 31-dec-16 -€                -€                   -€                     -€                                lid

Toelichtingen op de

bezolding van

 topfunctionarissen 

Enkelvoudig 

Realisatie

ocw-rpt-jaarrekening-

po_vo-2016-

20170301.b.xbrl

01-01-2017 t/m

31-12-2017

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 

Realisatie

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 2

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 107.000€            

Afwijkende bezoldigingsklasse

Afwijkend bezoldigingsmaximum

Toelichting op de WNT
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2017 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het negatieve resultaat ad. € 142.845 over 2017 als volgt verdeeld: 

€
Algemene reserve -221.193
Bestemmingsreserve ICT 78.348      

-142.845
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan het intern toezichthoudend orgaan van 

Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal  

Sportparklaan 58 

6097 CW HEEL 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal  te HEEL 

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 Maasdal  op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 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 2017. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2017; 

(2) de staat van baten en lasten over 2017; 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 2017. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal, 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 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2017 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 2.2.2. Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 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 het intern 

toezichthoudend orgaan 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. 

 

Het intern toezichthoudend orgaan 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, 27 juni 2018 

Wijs 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 en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

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 deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 



    

D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2017

* Bestuursnummer 42577
* Naam en adres van de instelling Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Sportparklaan 58
6097 CW Heel

* Telefoonnummer 0475-571586
* E-mailadres info@skomaasdal.nl

* Internetsite www.skomaasdal.nl

* Contactpersoon jaarverslag Stichting ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools

* Telefoonnummer contactpersoon 045-8504760
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

* Administratiekantoor ONS Onderwijsbureau 
* AK-nummer 401

* Brin-nummer + NAW gegevens school 03QZ Basisschool De Sleye
Sportparklaan 58   
6097CW Heel

06KT Basisschool St. Medardus
Het Schoor 1A
6019EC Wessem

08MB Basisschool de Koningsspil
Molenweg 8
6017BM Thorn

25DE Basisschool St. Martinus
Leukenstraat 4
6099AR Beegden

73

 

mailto:info@skomaasdal.nl
http://www.skomaasdal.nl/
mailto:e.cools@onsonderwijsbureau.nl


    

E Overzicht verbonden partijen

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Code 
vorm zetel activiteiten *

SWV PO 31.02 Midden-Limburg stichting Heythuysen 4

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs 
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige
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