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VOORWOORD 

 
Het jaar 2019 kenmerkte zich voor Wijzers in onderwijs door nieuwe ontwikkelingen. Na een 

succesvolle fusie in 2018 is in 2019 gezamenlijk een nieuwe strategische onderwijskundige 

koers voor de periode 2019-2023 opgesteld, getiteld “Doen is de beste manier van denken”. 

Daarnaast heeft in 2019 een wisseling van College van Bestuur plaatsgevonden.  

Binnen de scholen is en wordt samen actief gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs, 

uitgaande van de vier richtinggevende kernbegrippen:  

 

Verwondering, veilig voelen, ruimte en elkaars kracht. 

 

Hierbij betekent het “ruimte” niet alleen dat er ruimte is voor groei van kinderen en 

medewerkers, maar ook dat de scholen de ruimte krijgen om zich van elkaar te 

onderscheiden. 

 

We kunnen constateren dat er mooie dingen in onze scholen gebeuren en dat er goede 

resultaten zijn behaald. We zien dat er steeds meer maatwerk wordt geleverd en dat er in 

toenemende mate, mede dankzij de inzet van ICT, groepsdoorbrekend, vakoverstijgend en 

adaptief wordt gewerkt. Er is aanzienlijk geïnvesteerd in ICT met als doel ons onderwijs nog 

boeiender te maken en eigentijds te houden. Uiteraard zijn en blijven bevlogen, betrokken en 

kundige medewerkers onontbeerlijk om onze leerlingen het beste onderwijs te kunnen bieden 

en hen zo voor te bereiden op een goede en succesvolle toekomst.  

Een aantrekkelijk werkgever zijn is van belang om onze medewerkers te behouden en om 

nieuwe medewerkers aan ons te kunnen binden, ook in een krappe arbeidsmarkt.  

Aandacht voor het elkaar, vermindering van werkdruk, het bieden van scholing en 

ontwikkeling, voorkomen van ziekteverzuim leiden tot meer werkplezier en tot een grote 

tevreden bij medewerkers. 

 

Zoals gebruikelijk willen we met dit jaarverslag niet alleen intern verantwoording afleggen, 

maar ook aan ouders en alle anderen die in het jaar 2019 betrokken zijn geweest bij onze 

scholen en onze stichting. Hun betrokkenheid, inzet en bijdragen hebben wij als waardevol 

ervaren. Via deze weg willen wij hen hiervoor van hart danken. Tevens willen wij een woord 

van dank en waardering richten aan al onze medewerkers, die zich in het jaar 2019 wederom 

voor de volle honderd procent hebben ingezet voor onze leerlingen. 

 
 
Ralph Henssen, 

Voorzitter College van Bestuur. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

 

Binnen de Stichting Wijzers in onderwijs zijn de functies van bestuur en toezicht gescheiden. 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt onafhankelijk intern en integraal toezicht. Dit toezicht richt 

zich op de naleving van de wettelijke voorschriften, de kwaliteit van het onderwijs, de 

besteding van de beschikbare middelen én de algemene gang van zaken binnen de stichting en 

haar scholen. 

 

De RvT treedt tevens op als formele werkgever van het CvB en staat het College met raad en 

daad terzijde. 

 

Het CvB treedt op als formele werkgever van alle medewerkers en legt aan de RvT 

verantwoording af over de resultaten van de stichting. 

 

 

SAMENSTELLING 

 

De Raad van Toezicht bestaat statutair gezien uit minimaal drie en maximaal vijf leden, welke 

zitting nemen voor een termijn van vier jaar. Om recht te doen aan een evenredige 

vertegenwoordiging, is bij de fusie in mei 2018 besloten om de RvT van Wijzers in onderwijs te 

laten bestaan uit zes leden. Daarmee werd het maximaal aantal leden, voor een 

overgangsperiode van maximaal twee jaar, overschreden. Mei 2019 heeft Dhr. P. Janssen als 

RvT-lid (om privéredenen) afscheid genomen. 

 

 

Dhr. drs. J. Claessen Voorzitter/ portefeuille maatschappelijke ontwikkelingen en 

Governance 

Dhr. dr. ir. Roland Sniekers 

MBA 

Vice-voorzitter/ portefeuille strategie 

Dhr. B. Daniëls Secretaris/ portefeuille onderwijs en kwaliteit 

 

Dhr. mr. R. Aelen Penningmeester/ portefeuille financiën en juridische zaken 

 

Mevr. drs. S. Qualm-van 

Schijndel 

Lid/ portefeuille personeel en organisatie 

Dhr. P. Janssen (tot 1 juni) Lid/ portefeuille jeugdzorg 

 

 

 

Overzicht nevenfuncties RvT-leden 

 

 Hoofdfunctie Overige nevenfuncties 

Dhr. drs. J. Claessen Senior docent de Nieuwste 

Pabo 

Lid commissie educatie LGOG 

Dhr. dr. ir. Roland Sniekers 

MBA 

Directeur-Eigenaar Euro-

Techniek Eindhoven BV; 

Directeur-Eigenaar 

077machining BV; 

Mede-eigenaar Bright Led 

Solutions 

Algemeen/dagelijks bestuurslid 

Brainport Industries 

 

Dhr. B. Daniëls Opleidingsmanager Vista 

College 

Dirigent 

Dhr. mr. R. Aelen Senior Tax Manager - BDO Nationaal Penningmeester - 

Nederlandsche Tafelronde  

Mevr. drs. S. Qualm-van 

Schijndel 

Geen Geen 

 

 

 

 



 5 

WERKWIJZE EN WERKZAAMHEDEN 

 

De RvT heeft een kernopdracht vastgesteld welke de basis vormt voor haar toezichthoudende 

rol. In deze kernopdracht zijn een zevental kernbegrippen vervat die gekoppeld zijn aan de 

centrale doelen van het strategisch beleid. Op basis hiervan behoudt de RvT zicht op de 

kwaliteit van de interne organisatie, structuur en processen, financiën, huisvesting en 

personeel. 

 

Daarbij hanteert de RvT m.b.t. haar toezichthoudende rol de navolgende informatiebronnen: 

managementrapportages (opbrengsten en strategie), kwartaalanalyses, inspectierapporten, 

accountantsverslag en accountantsgesprek, gesprekken met de GMR, leidinggevenden en 

stakeholders. 

 

Tevens is er ook in 2019 veel tijd en energie geïnvesteerd in onderstaande ontwikkelingen en 

gebeurtenissen (in chronologische volgorde):  

 

➢ Het uitvoeren van de harmonisatiekalender Wijzers in onderwijs richting 1 augustus 

2020; 

➢ Het herdefiniëren van het strategisch beleid, portefeuilleverdeling en het 

toezichthoudend kader voor de RvT; 

➢ Het opstellen van een professionaliseringsagenda voor de RvT als geheel en voor de 

individuele leden; 

➢ Door het vertrek (pensionering) van de voorzitter CvB per 01-08-2019, de procedure 

en de benodigde werkzaamheden voor de werving van een nieuwe voorzitter CvB; 

➢ Het opstellen van een renumeratiebeleid voor de RvT. 

 

Om voorgaande trajecten in goede banen te kunnen leiden kwam de RvT al in een vroegtijdig 

stadium tot de conclusie dat daarvoor ook in 2019 procesbegeleiding van de harmonisatie 

noodzakelijk bleef. Daarin werd voorzien door continueren van de samenwerking met dhr. drs. 

Jan-Jos Janssen van BCO als procesbegeleider voor 2019. 

 

 

Besteding van middelen 

 

Vanuit de toezichthoudende rol en verantwoordelijkheid ziet de RvT toe op de rechtmatigheid 

van de bestedingen van publieke middelen. Zij doet dit aan de hand van tussentijdse financiële 

analyses welke door de bestuurder worden voorgelegd: de jaarrekening, het 

accountantsverslag en de mondelinge toelichting op het verslag door de accountant.  

 

          

Vergaderingen 

 

De RvT heeft in 2019 bovengemiddeld vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op: 

 

➢ 9 januari regulier 

➢ 6 februari regulier 

➢ 13 februari themavergadering 

➢ 13 maart stakeholdersvergadering met directeuren & GMR Wijzers in onderwijs. 

➢ 10 april regulier 

➢ 17 april themavergadering 

➢ 22 mei themavergadering  

➢ 29 mei themavergadering    

➢ 12 juni regulier 

➢ 19 juni themavergadering 

➢ 10 juli themavergadering 

➢ 11 september regulier 

➢ 2 oktober themavergadering met directeuren & GMR Wijzers in onderwijs. 

➢ 9 oktober regulier 

➢ 30 oktober themavergadering met als gastspreker Renze Portengen 
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➢ 13 november stakeholdersvergadering 

➢ 20 november themavergadering met als gastspreker Joke Hermsen 

➢ 12 december regulier. 

 

Daarbij zijn navolgende besluiten genomen binnen de goedkeuringsbevoegdheid op grond van 

de statuten en het reglement College van Bestuur: 

 

➢ Vaststellen begroting 2019 incl. meerjarenbegroting  

➢ Het verlenen van goedkeuring aan een bestemmingsreserve 

➢ Jaarrekening 2018 incl. accountantsverslag 

➢ Jaarverslag 2018 

➢ Allocatie 2019-2020 

➢ Bestuursformatieplan 2019-2020 

➢ Vaststelling renumeratiebeleid RvT. 

 

Naast de reguliere vergaderingen waren er nog meerdere extra bijeenkomsten in het kader 

van deskundigheidsbevordering en professionalisering, missie en visie van Wijzers in 

onderwijs, het flankerend strategisch beleid van de stichting en het toezichtskader van de RvT. 

 

 

Gesprekken 

 

De RvT voert zowel met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als ook met de 

directeuren tweemaal per jaar gesprekken. Tijdens deze gesprekken komen onderwerpen aan 

bod die volgens genoemde gremia aandacht vragen.  

In maart en in november 2019 vonden deze gesprekken plaats. De in 2019 besproken 

aandachtspunten waren o.a.: 

 

➢ Mobiliteitsbeleid; 

➢ Uitwisseling fusie-ervaringen; 

➢ Vervangersproblematiek; 

➢ Werkdrukverdeling; 

➢ Handelingsgericht Werken 

 

 

Jaarrekening en jaarverslag 

 

De externe accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven m.b.t. de jaarrekening 

2018. Geconstateerd is dat de cijfers een getrouw beeld geven van de werkelijkheid en er 

financieel rechtmatig is gehandeld. Ook wordt geconstateerd dat de stichting, 

toekomstgerelateerd, over een gezonde financiële positie beschikt. In de mondelinge 

toelichting op de jaarrekening heeft de accountant enkele adviezen meegegeven die voor 31 

december 2019 zijn opgepakt. 

 

 

Honorering 

 

Op basis van de “Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” wordt het lidmaatschap van de 

RvT gehonoreerd. Deze honorering vindt plaats via de loonadministratie van “Ons 

Onderwijsbureau”. In september 2019 heeft de Raad van Toezicht een nieuw 

renumeratiebeleid vastgesteld. Dit is per functie, gericht op 36,5 % van het wettelijk 

maximum WNT-2. De vergoeding per persoon is daarbij afgestemd op de functie. De 

vergoedingen in het tweede halfjaar van 2019 zijn gebaseerd op dit beleid. 

In 2019 hebben navolgende bruto uitbetalingen hebben plaatsgevonden:  

dhr. Claessen: € 7.600,14, dhr. Daniëls: € 5.850,14, dhr. Janssen: € 533,79, dhr. Aelen € 

6.600,14, dhr. Sniekers: € 4.380,11, mevr. Qualm-van Schijndel: onbezoldigd op eigen 

verzoek. 
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Tot slot 

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat ook 2019 een zeer intensief jaar was. Ondanks dat 

mogen we met grote tevredenheid constateren dat er goed kwalitatief onderwijs werd 

verzorgd en dat de nieuwe stichting ijverig aan de weg timmert. De harmonisatie verloopt 

harmonieus en de nieuwe voorzitter CvB heeft snel zijn plek gevonden. Dit hebben wij te 

danken aan de enorme inzet van alle medewerkers! Daar wil ik namens de voltallige RvT de 

enorme waardering voor uitspreken. 

 

Namens de Raad van Toezicht 

 

Drs. J. Claessen, voorzitter. 
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VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) 

  

Dit jaarverslag heeft tot doel om terug te blikken op het afgelopen jaar en de betrokkenen te 

informeren over de werkzaamheden / taken gedurende het schooljaar.  

Met het jaarverslag van 2019 vat de GMR samen wat er op het gebied van medezeggenschap 

is gebeurd. Beschreven worden: 

 

● Samenstelling GMR  

● Aantal vergaderingen 

● Gegeven adviezen en genomen besluiten  

● Vooruitblik 2020 

 

 

Samenstelling GMR 

 

De GMR is medio 2019 van samenstelling veranderd. Voorheen had de GMR de regel 

aangehouden dat er vanuit elke MR een afvaardiging naar de GMR gaat. Echter door de fusie 

SKOEM-SKOM is het aantal MR’en behoorlijk uitgebreid en daardoor ook het aantal GMR-leden. 

In 2019 is afgestapt van deze getrapte afvaardiging. Daarnaast worden GMR-leden geacht vrij 

te kunnen spreken, zonder last of ruggespraak. Een ‘afvaardiging systeem’ heeft daarom niet 

de voorkeur. Medio 2019 (start nieuwe schooljaar) heeft zich een aantal wijzigingen 

voorgedaan. De leden die aanvang 2019 in de GMR zaten tot medio 2019 zijn cursief 

aangegeven. De leden die vanaf medio 2019 in de GMR zitten zijn onderstreept en leden die 

gedurende het hele schooljaar in de GMR hebben gezeten cursief. 

 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Robert Savelkouls Marion Nizet 

Kim Poulissen Jan-Thijs Koppen (penningmeester) 

Rob Burhenne (voorzitter) Femke Smits 

Vacature Sjoerd Vinken (secretaris 

Vacature Suus van Pol 

Mevr. Stassen Audrey Giesberts 

Mariken Koppen Jantine van der Ham 

  

Omdat het aantal ouderleden thans niet gelijk is aan het aantal personeelsleden, staat er een 

tweetal vacatures open bij de oudergeleding. In de toekomst zou gedacht kunnen worden aan 

een kleinere evenredige bezetting van de GMR.  

 

 

Aantal vergaderingen 

 

De GMR heeft in 2019 in totaal 7 vergaderd, waarvan 1 stakeholdersoverleg met de Raad van 

Toezicht: 

 

● 6 februari 2019 

● 9 april 2019 

● 27 mei 2019 

● 3 september 2019 

● 30 oktober 2019 

● 13 november (stakeholdersoverleg) 

● 12 december 2019 
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Instemming/advies en andere genomen besluiten 

 

De GMR heeft in het jaar 2019 de volgende besluiten genomen: 

 

● Positief geadviseerd in de begroting 2019/2020 

● Ingestemd met bestuursformatieplan  

● Ingestemd met de werkkostenregeling 

● Positief geadviseerd in het Strategische Beleidsplan 

● Ingestemd met Functieboek 

● Ingestemd met Veiligheidsplan 

● Ingestemd met Meldcode 

● Ingestemd met Wettelijk deel schoolgids 

● Ingestemd met Vakantierooster 2019/2020 

● Ingestemd met Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid  

● Ingestemd met IBP-beleid. 

 

 

Vooruitblik 2020 

 

De GMR wil blijven investeren in goede contacten met de achterban, met de MR’en, met het 

CvB en de RvT. De GMR acht deze contacten zeer waardevol.  

De GMR is voornemens in 2020 een activiteitenplan aan te bieden, bijvoorbeeld voor een GMR-

cursus ter ondersteuning van de MR’en op het gebied van medezeggenschap.  

De GMR heeft sinds 2019 geen eigen financiële middelen meer. Dit is een gevolg van de 

toenemende bankkosten. De GMR werkt thans op basis van declaratie, met voorafgaande 

instemming van het CvB.  

Een activiteitenplan is in dit opzicht daarom noodzakelijk. Enerzijds zal er tijd en moeite door 

de GMR-leden geïnvesteerd moeten worden om hun GMR-taak goed te volbrengen. Anderzijds 

dienen GMR-leden voor hun taak ook gefaciliteerd te worden. Dit kan in het activiteitenplan 

worden opgenomen. 

De GMR realiseert zich dat het roerige tijden zijn. Ook in 2020 zullen onder andere de 

stakingen, personeelstekorten en passend onderwijs een rol blijven spelen. Er ligt dus nog wat 

werk in het verschiet. De GMR ziet daarom 2020 met een gezonde werklust, maar tegelijk ook 

met veel vertrouwen, tegemoet.  

 

Namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

 

R. Burhenne, voorzitter. 
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ORGANISATIE 

 

De stichting Wijzers in onderwijs, per mei 2018 ontstaan uit een bestuurlijke fusie, is een 

zelfstandige stichting voor primair onderwijs waartoe een elftal basisscholen behoren. Deze 

basisscholen zijn gesitueerd in de gemeente Echt-Susteren en de gemeente Maasgouw. Het 

zijn scholen met elk hun eigen identiteit, cultuur, klimaat en functie in relatie tot de directe 

omgeving. Zij zijn allen gericht op het ontwikkelen van individuele talenten en hebben tevens 

aandacht voor het opdoen van kennis en de ontwikkeling van ieders persoonlijkheid. 

 

Hoewel de scholen van de stichting een verscheidenheid aan schoolconcepten kent, 

onderschrijven alle scholen de gezamenlijke speerpunten van beleid waaronder: veiligheid, 

onderwijs op maat, toekomstgericht onderwijs, leren van elkaar en een proactieve gerichtheid 

op de omgeving. Het kenmerkende daarbij is dat de diversiteit met elkaar wordt gedeeld en 

dient als inspiratiebron voor het toekomstig handelen en het vormgeven van het eigen 

onderwijs. 

 

De stichting Wijzers in onderwijs wordt geleid door één bestuurder (de Voorzitter College van 

Bestuur). Bij de vervulling van zijn taak richt hij zich naar het belang van de stichting, het 

belang van de scholen en het belang van de samenleving. Tot de belangrijkste taken van de 

bestuurder behoren: het stimuleren, faciliteren en richting geven ter bevordering van de 

kwaliteit van het onderwijs, strategievorming, het vervullen van de werkgeversrol en het 

zorgdragen voor een gezonde bedrijfsvoering.  

Tot 1 augustus 2019 werd de bestuurder bijgestaan door twee clusterdirecteuren die elk 

verantwoordelijkheid droegen voor de scholen gelegen in een van de twee genoemde 

gemeenten. De clusterdirecteuren vormden de schakel tussen de bestuurder en de leiding op 

de afzonderlijke scholen. Elke school wordt geleid door een directeur, belast met de dagelijkse 

leiding van de school en de uitvoering van taken m.b.t. de organisatie, het onderwijs, 

personeel en financieel beheer 

Per 1 augustus 2019 is de functie van clusterdirecteur vervallen. Zij hebben met ingang van 

die datum de taak van stafmedewerker kwaliteitszorg gekregen. Elke school wordt geleid door 

een directeur, belast met de dagelijkse leiding van de school en de uitvoering van taken m.b.t. 

de organisatie, het onderwijs, personeel en financieel beheer. Elke directeur legt als integraal 

schoolleider direct verantwoording afleggen aan het College van Bestuur.  

 
Op het bestuursbureau zijn, naast het College van Bestuur (1 fte) per 31 december 2019 1,5 

fte werkzaam ter ondersteuning en advisering van de scholen, de clusterdirecteuren en het 

College van Bestuur. In de periode 1 juni tot 1 augustus was er een overlap tussen de 

voorgaande en de nieuwe voorzitter College van Bestuur (1,0 fte extra). De medewerkers van 

het bestuursbureau voeren geen eigen beleidsagenda, maar kunnen wel project- en 

beleidsvoorstellen aandragen. De beslissing over uitvoering daarvan is aan het College van 

Bestuur in samenspraak met het directieoverleg. Het bestuursbureau vormt tevens de 

uitvalsbasis voor de clusterdirecteuren/stafmedewerkers kwaliteitszorg (2,0 fte). Ten behoeve 

van de administratie worden de scholen elk één dagdeel ondersteund door een administratief 

medewerker. De totale omvang van deze ondersteuning bedraagt 1,05 fte.  

 

Voor de verwerking van de personele- en salarisadministratie, de financiële administratie en de 

bestuursondersteuning is in 2019 gebruik gemaakt van de diensten van het 

administratiekantoor “Ons Onderwijsbureau”. Een uitzondering hierop vormt het bouwbeheer 

dat in handen is gelegd van “RvK Bouwconsult”. 

 
Diensten ter ondersteuning van organisatievraagstukken en onderwijsinnovaties zijn verleend 

door BCO-onderwijsadvies.  
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Organogram 

 

 

Tot 1 augustus 2019 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vanaf 1 augustus 2019 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Governance Code 

 

De ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ van de PO-Raad beschrijft de uitgangspunten 

voor goed bestuur. Conform de wettelijke vereisten kent Wijzers in onderwijs een organieke 

c.q. functionele scheiding tussen bestuur en (intern) toezicht, belegd bij het College van 

Bestuur en de Raad van Toezicht, twee afzonderlijke organen met twee onderscheiden 

functies.  

Het CvB is de primair verantwoordelijke voor de organisatie. De RvT houdt toezicht op het CvB 

bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. Op welke wijze de RvT dit doet en vanuit 

College van Bestuur 

GMR Bestuursbureau 

Directeur Directeur 

 

Directeur 

 

Directeur 

 

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 

GMR Bestuursbureau 

Clusterdirecteur 

Echt-Susteren 

Locatiedirecteur Locatiedirecteur Locatiedirecteur Locatiedirecteur 

Clusterdirecteur 

Maasgouw 

Raad van Toezicht 
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welke invalshoeken, is vastgelegd in het Toezichtkader Raad van Toezicht, dat in juli 2019 

door de RvT is vastgesteld. De RvT controleert, faciliteert, stimuleert. De Code Goed Bestuur is 

een levend document dat het bestuurlijk handelen versterkt ten aanzien van duurzame 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs, jeugd en zorg, bedrijfsvoering (financieel 

management, gebouwen en juridische aspecten), organisatieontwikkeling en HRM. 

 

 

Missie en Visie 

 

Navolgende missie en visie zijn gerelateerd aan de strategisch beleidsperiode 2019-2023. 

 

Missie: 

Wij bieden eigentijds onderwijs dat kinderen voorbereidt op een goede toekomst, leren het 

kind verantwoordelijkheid te nemen en gaan proactief en wijs om met veranderingen in de 

maatschappij en onderwijs. 

 

Visie: 

De scholen van de stichting zijn de beste scholen in de regio, waar modern onderwijs wordt 

gegeven door tevreden medewerkers aan kinderen die graag naar school komen.  

 

Wijzers in onderwijs ziet het als een opdracht om samen met ouders bij te dragen aan de 

brede ontwikkeling van kinderen. Een ontwikkeling die gericht is op het verwerven van kennis 

en inzicht en creatieve, sociale en emotionele competenties. Dit alles om hen in staat te stellen 

later als volwassene te functioneren in een wereld waarvan we nog geen beeld hebben, met 

technologie die we nog niet kennen en beroepen die nu wellicht nog niet bestaan. We willen 

hen het vermogen geven om antwoorden te vinden op de veranderingen in de maatschappij, 

ieder op eigen kunnen en niveau. Daarom is ons motto: 

 

Kinderen bereiken, betrekken, begrijpen en begeleiden. 

 

Dit motto brengt tot uitdrukking dat het onze wens en ons streven is met de juiste aandacht 

en zorg ieder kind tot maximale bloei te laten komen.  

 

De vier richtinggevende kernbegrippen Verwondering, veilig voelen, ruimte en elkaars kracht 

zijn als volgt omschreven: 

 

Verwondering 

In essentie wordt verwondering ingevuld door een appèl te doen op de van nature aanwezige 

nieuwsgierigheid van kinderen en volwassenen. Daarbij worden zij geprikkeld om ontdekkend 

te leren en met een open houding hun omgeving tegenmoet te treden. Alle lerenden ervaren 

de durf om het onbekende op te zoeken. Lef en leren van fouten wordt sterk gestimuleerd. 

Daarbij geldt: doen is een andere manier van denken.  

 

Veilig voelen 

Wij vinden het van groot belang om kinderen en volwassenen zelf verantwoordelijkheid te 

geven voor hun leerproces. Dat gebeurt vooral in een omgeving waarin iedereen zijn of haar 

talenten kan tonen, hun interesse wordt aangewakkerd en verschillen gevierd worden. Wij 

begrijpen dat er verschillende werk- en leerstijlen zijn bij kinderen en volwassenen. Kwetsbare 

opstelling is een natuurlijk gegeven in onze scholen. Uitgangspunt hierbij is dat wij alle 

vertrouwen hebben in de natuurlijke ontwikkelkracht van alle kinderen en volwassenen.  

 

Ruimte 

Het enige constante is verandering. Dat blijkt in onze samenleving en onze scholen en de wijze 

waarop we met inhouden omgaan. Dit vraagt van ons een kritisch denkvermogen, creativiteit 

en een ondernemende geest. De scholen van Wijzers in onderwijs bieden deze ruimte en 

stimuleren kinderen om vanuit hun eigen interesses en drijfveren toe te groeien naar een 

verantwoorde en maatschappij betrokken wereldburger. Voor volwassenen betekent dit 

toegroeien naar het verder ontwikkelen van maatschappelijke betrokkenheid. Voor scholen 

betekent ruimte dat zij de ruimte hebben om zich van elkaar te onderscheiden. 
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Elkaars kracht 

Bij Wijzers in onderwijs is in het geheel meer dan de som der delen. Door samen te werken, 

samen vragen te stellen en samen een zoektocht aan te gaan leren we gebruik te maken van 

ieders talent en van ieders verwondering. Samen leren we nu verantwoordelijkheid dragen 

voor een goede toekomst en voelen we ons daar ook verantwoordelijk voor.  

 
Vanuit het besef dat maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op ons onderwijs toont 

de stichting zich ambitieus en toekomstgericht. Om succesvol te zijn en te blijven richt zij zich 

op: 

 

➢ Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van haar scholen en het vergroten van de 

autonomie om schoolontwikkeling verder vorm te kunnen geven. 

➢ Het realiseren van een kansrijke leeromgeving die een brede ontwikkeling voor al haar 

leerlingen mogelijk maakt. 

➢ De versterking van de positie van de stichting en haar scholen in de regio. 

➢ Een effectieve samenwerking met al haar partners, zowel intern als extern, en de directe 

schoolomgeving. 

 

 

Strategie 

 

In 2019 werd het strategisch beleidsplan 2019-2023 van kracht geworden. In dit plan zijn de 

vier hieronder weergegeven beleidsdoelen opgenomen.  

 

Doel 1: Iedereen gaat met plezier naar school en voelt zich veilig. De school maakt dit 

aantoonbaar. 

 

Bij dit doel zijn twee prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. De school hanteert valide instrumenten om de veiligheid aantoonbaar te maken en te 

communiceren.   

2. De school heeft een beredeneerd aanbod om de veiligheid van eenieder uit te werken 

en te borgen 

 

Opbrengsten 2019: 

 

➢ Op alle scholen hebben de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 de veiligheidsvragenlijst 

ingevuld. Het resultaat varieert van 93,86% tot 100% op nooit of soms. Daarmee wordt de 

norm van 95% vrijwel geheel gehaald (op 2 groepen na). Hierover zijn wij tevreden. 

➢ Alle medewerkers vullen eenmaal per jaar (in januari) een vragenlijst in. Het resultaat van 

de score neutraal of mee eens bedroeg in januari 2019 op relatie leidinggevende 96,18%, 

professionalisering 87,23%, en werkzaamheden 88,27% het gemiddelde over de drie 

domeinen bedroeg 89,74%. Hierover zijn we nog niet tevreden. Met name t.a.v. de 

professionalisering zijn afspraken gemaakt. 

➢ In de groepen 8 van alle scholen zijn de sociale vragenlijsten afgenomen. Het 

uitvalpercentage varieert van 0% tot 19%. Alle scholen voldoen aan de norm van 20%. 

Hierover zijn we tevreden.  

➢ De interne vertrouwenspersonen van de scholen hebben een taakomschrijving. Dit is 

gerealiseerd.  

➢ Op 26 november heeft een inspectiebezoek plaatsgevonden bij basisschool Op de Slek. Het 

oordeel n.a.v. dit bezoek op het onderdeel veiligheid is voldoende. Hierover zijn we 

tevreden 

 

 

Doel 2: Iedere leerling ontvangt onderwijs op maat 

   

Bij dit doel zijn drie prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. De school is in proces en inhoud zodanig georganiseerd dat kinderen zich optimaal 

kunnen ontplooien. 
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2. De school hanteert een systematiek waarmee het proces en de inhoud cyclisch worden 

gevolgd. 

3. De school stemt haar professionaliseringsbeleid af op het gestelde doel. 

 

Opbrengsten 2019: 

 

➢ De toetsen einde schooljaar 2018-2019 leverden het volgende resultaat op: DMT: 7 van 

de 55 groepen voldeden niet aan de norm. Spelling: 10 van de 55 groepen voldeden niet 

aan de norm. Woordenschat: 5 van de 55 groepen voldeden niet aan de norm. Rekenen: 

11 van de 55 groepen voldeden niet aan de norm. Hierover zijn we niet tevreden. De 

vaardigheidsgroei zal na elke toetsronde in beeld gebracht en geanalyseerd worden. 

➢ Tijdens de kwaliteits-onderzoeken is duidelijk geworden dat alle scholen werken met het 

IGDI of zesfasenmodel. Hierover zijn we tevreden 

➢ Ook is uit de kwaliteitsonderzoeken gebleken dat de kwaliteit van de instructie is goed. 

Hierover zijn we tevreden. 

➢ Tijdens de kwaliteitsonderzoeken is geconstateerd dat binnen alle scholen het 

kindgesprek, het geven van feedback over proces en inhoud en het inzichtelijk maken van 

leerdoelen in eerste aanleg aanwezig is. Hoewel er nog doorontwikkeling nodig is, zijn we 

hierover tevreden. 

➢ Leerlingen demonstreren hun ontwikkeling en zijn in staat te reflecteren. Dit gebeurt 

tijdens de kind-oudergesprekken. Het leerlingportfolio is slechts op een aantal scholen 

geïmplementeerd.    

Hierover zijn we nog niet tevreden. Verdere ontwikkeling zal plaatsvinden bij de 

implementatie van Handelingsgericht werken (HGW). 

➢ Tijdens de kwaliteitsonderzoeken is geconstateerd dat coöperatieve werkvormen een 

plaats hebben in ons onderwijs. Hierover zijn we tevreden. 

➢ Het marapinstrument is met ingang van dit schooljaar aangepast aan het nieuwe 

strategisch beleid. Om een beter beeld te krijgen van trends is gekozen om, wat de 

opbrengsten betreft, ook trends weer te geen geven. 

➢ Elke school stelt voor januari een professionaliseringsplan op in relatie tot de in het 

schoolplan geformuleerde doelen. Dit is gebeurd. 

 

 

Doel 3: Scholen hebben aantoonbaar toekomstgericht onderwijs 

 

Scholen staan midden in de samenleving die onderhevig is aan voortdurende veranderingen. 

Dat dwingt tot nadenken over verbeteringen en veranderingen in ons onderwijs om zodoende 

onze leerlingen de maximale ontplooiingskansen te kunnen bieden. 

 

Bij dit doel zijn twee prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. Scholen hebben een duidelijk beeld van innovatief onderwijs en weten dit vertaald in 

een beleidszorgcyclus. 

2. Scholen hebben aantoonbaar de middelen en onderwijsinhouden gekoppeld aan het 

gestelde doel. 

 

Opbrengsten 2019: 

 

➢ Op basis van de werkdrukgelden en investeringen (ICT) zijn de mogelijkheden gecreëerd 

om leerlingen zich meer in eigen tempo en op niveau te laten ontwikkelen. Het 10-14-

onderwijs is in elke school geïmplementeerd. Beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid is 

vastgesteld en er is geïnvesteerd in materialen voor meer- en hoogbegaafdheid. Hierover 

zijn we nog niet tevreden. Er zijn stappen gezet en de scholen zijn op de goede weg.  

➢ Scholen hebben de beschikbare werkdrukmiddelen en prestatieboxgelden naar eigen 

inzicht ingezet. Hierover zijn we nog niet tevreden. Scholen moeten een beter beeld krijgen 

in de financiële speelruimte. 

 

 

Doel 4: Scholen bij Wijzers in onderwijs leren van en met elkaar en doen dit op alle niveaus 

Bij dit doel zijn drie prestatie-indicatoren geformuleerd:  
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1. Er wordt samenwerking gerealiseerd binnen en tussen de scholen op zowel directie-, 

leerkracht- als op leerlingniveau. 

2. Samenwerking zorgt voor aantoonbare verbinding en versterking tussen de scholen. 

3. Scholen zien ouders als volwaardige educatieve partners. 

 

Opbrengsten 2019:  

 

➢ Tijdens het kwaliteitsonderzoeken is geconstateerd dat op veel scholen intern goed wordt 

samengewerkt, zeker in scholen waar groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Ook vindt op de 

meeste scholen collegiale visitatie plaats. Hierover zijn we tevreden. 

➢ Tijdens de studiedag op 11 september is op leerkrachtniveau samengewerkt aan een visie 

op de beleidspunten.  

➢ Hoewel op directie- en IB-niveau niveau een aantal werkgroepen is geformeerd, wordt er 

nog te weinig op leerkracht niveau samengewerkt. Hierover zijn we nog niet tevreden. 

➢ Scholen delen hun ambities en resultaten met ouders en stakeholders. In de schoolgids 

zijn de relevante resultaten opgenomen. De kwaliteitsdialoog wordt gevoerd binnen de MR 

en relevante zaken worden met de ouderraad/-vereniging besproken. Ouderportaal is 

ingevoerd bij alle scholen. De lijnen met ouders/verzorgers o.a. via ouderportaal zijn kort. 

De omgekeerde oudergesprekken zijn op alle scholen ingevoerd. Hierover zijn we 

tevreden. 

 

 

Doel 5: Scholen hebben een proactieve gerichtheid op de omgeving 

 

Bij dit doel zijn twee prestatie-indicatoren geformuleerd:  

1. Scholen laten aantoonbaar gedrag zien dat zij gericht zijn op de omgeving en laten 

daar beleid op zien. 

2. Scholen nemen het voortouw in het afstemmen van het educatieve beleid met de 

daarvoor in aanmerking komende partners. 

 

➢ Een aantal scholen heeft een nauw structureel contact met verenigingen en organisaties 

uit het dorp, waarmee samen zaken worden georganiseerd. Dit geldt met name voor BS 

St. Martinus en BS Maria Goretti. De samenwerking met diverse aanbieders van sport, 

cultuur en muziek is uitgebreid. Dit mede in het kader van de cultuurgelden. Aan de 

scholen in de gemeente Maasgouw is een combinatie-functionaris cultuur gekoppeld. Een 

en ander mede mogelijk geworden door beschikbaar gestelde subsidiegelden. De scholen 

in de gemeente Echt-Susteren hebben samen met consulent cultuur het cultuurbeleidsplan 

onder de loep genomen (initiatief van de stichting DOEN!). Hierover zijn we tevreden. 

➢ Er zijn veel contactmomenten met alle relevante partners. Alle scholen nemen deel aan de 

herfstsignalering v.w.b. de leerlingen die naar het Connect College gaan. De IB’ers van de 

scholen nemen deel aan de werkgroep VVE. Alle scholen participeren actief binnen het 

SWV. Hierover zijn we tevreden. 

➢ Tijdens de kwaliteitsonderzoeken is gebleken dat scholen goed samenwerken met de voor- 

en vroegschoolse partners en dat de individuele ontwikkelingslijn van het kind wordt 

vertaald naar gerichte acties en activiteiten gerelateerd aan de leerlijnen. Hierover zijn we 

tevreden. 

 

Ten behoeve van het bepalen van opbrengsten (waaronder voornoemde) in enig jaar van de 

strategische beleidsperiode zijn de centrale doelen van het strategisch beleid doorvertaald naar 

prestatie-indicatoren en normen. Op basis van rapportages en kwaliteitsonderzoeken wordt 

tweemaal per jaar nagegaan in hoeverre scholen in deze resultaten hebben behaald. 

 

 

Toegankelijkheid en toelating 

 

De leerplichtwet zegt dat alle kinderen met ingang van de maand nadat ze vijf jaar zijn 

geworden, volledig leerplichtig zijn. Deze leerplicht eindigt op de achttiende verjaardag of 

wanneer er sprake is van een behaalde startbekwaamheid in het beroepenveld. Een en ander 

betekent dus dat toelating regel is en niet-toelating of verwijdering uitzondering. Een leerling 
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mag dus in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. Daarnaast geldt dat ouders in beginsel 

keuzevrijheid hebben ten aanzien van de school voor hun kinderen. Deze keuze bepalen zij 

onder meer aan de hand van de pedagogische en didactische opvattingen van de school en de 

levensbeschouwelijke kleur van de school. De keuzevrijheid is grondwettelijk verankerd, 

evenals de vrijheid onderwijs aan te bieden. Juist daarom moet zorgvuldig met de schoolkeuze 

van ouders worden omgegaan. Ook daarom is toelating regel en wel toelating tot de school 

van keuze. 

 

Toelating is de plaatsing van een leerling op de school. Van weigering is sprake wanneer de 

school het verzoek van de ouders afwijst hun kind op een bepaald tijdstip tot de school toe te 

laten. Plaatsing op een wachtlijst is ook een vorm van weigering. 

Wanneer een school een leerling weigert, zal op basis van de door het bestuur vastgesteld 

beleid steeds duidelijk moeten worden gemaakt waarom de leerling niet tot de school wordt 

toegelaten. 

 

Gronden voor weigering zijn: 

1. Het niet in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de hulpvraag die de leerling stelt. 

2. Geen huisvestingscapaciteit. 

3. Op grond van specifiek beleid ter bevordering van evenwichtige leerlingstromen. 

4. Omdat het binnen Wijzers in onderwijs bijzonder onderwijs betreft: de grondslag wordt door 

de ouders niet overeenkomstig het toelatingsbeleid van de school gerespecteerd dan wel 

onderschreven, tenzij er niet binnen een redelijke afstand de mogelijkheid is om openbaar 

onderwijs te volgen. 

 

Kinderen kunnen, vanaf de dag dat ze 4 jaar zijn, worden toegelaten tot de basisschool. 

 

 
Medezeggenschap 

 

De stichting Wijzers in onderwijs heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). Deze bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De raad geeft advies en verleent 

instemming aan schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van belang zijn voor alle 

scholen of het merendeel van alle scholen). De voorzitter College van Bestuur is de 

gesprekspartner van de GMR. Op verzoek bezoekt hij de vergadering om toelichting te geven 

en vragen te beantwoorden inzake door hem ingediende stukken en 

organisatieaangelegenheden. Medezeggenschapszaken met betrekking tot de individuele 

scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraad (MR) van de afzonderlijke scholen. 

Navolgende punten zijn onderwerp van gesprek geweest en, indien van toepassing, van advies 

of instemming voorzien: 

 

➢ Begroting 2019 incl. meerjarenraming 

➢ Jaarrekening 2018 

➢ Allocatiemodel schooljaar 2019-2020 

➢ Bestuursformatieplan schooljaar 2019-2020 

➢ Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

➢ Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

➢ Beleid Kwaliteit in beeld 

➢ Beleid Werkkostenregeling 

➢ Beleidsplan Hoogbegaafdheid 

➢ Informatiebeveiligings- en privacybeleid 

➢ Wettelijk deel schoolgids 

➢ Functieboek 

➢ Veiligheidsplan 

 

 
Klachtenregeling 

 

Wijzers in onderwijs heeft een klachtenregeling welke voldoet aan de wettelijke regeling voor 

klachten. Klachten worden zoveel mogelijk op schoolniveau afgehandeld. Elke school heeft ten 
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behoeve hiervan een contactpersoon die fungeert als eerste aanspreekpunt. Daarnaast heeft 

de stichting een externe vertrouwenspersoon aangesteld die bij klachten wegens seksuele 

intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld als aanspreekpunt fungeert. 

 

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt of afgehandeld, kan de klager een 

schriftelijke klacht indienen bij het College van Bestuur. In samenspraak met betrokken 

leidinggevende zal, mede op basis van het principe hoor- en wederhoor, de klacht worden 

behandeld en afgehandeld. Mocht zulks niet naar tevredenheid geschieden kan zowel klager 

als College van Bestuur de Landelijke Klachtencommissie inschakelen. Wij verwijzen hiervoor 

naar: 

Geschillencommissie Bijzonder onderwijs 

Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE 

 

In 2019 zijn geen klachten bij voornoemde commissie ingediend. 

 

 

De scholen 

 

Onder Wijzers in onderwijs ressorteren een viertal scholen in de gemeente Echt-Susteren en 

een zevental scholen in de gemeente Maasgouw. Het betreft de scholen: 

 

03RS De Violier Julianastraat 33 6101 HH  Echt 0475-481719 

     

17KU Patricius Hubertusstraat 1 6102 AS  Pey-Echt 0475-482225 

     

17JP Op de Slek Rutsekovenstraat 8 6102 VM  Slek-Echt 0475-481877 

     

17XX De Toermalijn Neutrale Hoek 4 6051 KX  Maasbracht 0475-462026 

     

17WZ ’t Breerke Ankerstraat 1 6051 GG  Maasbracht 0475-463197 

     

00AR De Maasparel Nieuwendijk 22 6107 AW  Stevensweert 0475-551618 

     

06LO Maria Goretti Kantstraat 1 6111 AH  St. Joost 0475-470168 

     

03QZ De Sleye Sportparklaan 58 6097 CW  Heel 0475-571586 

     

06KT St. Medardus Het schoor 1A 6091 EC  Wessem 0475-568068 

     

08MB De Koningsspil Oude Trambaan 19 6017 BK  Thorn 0475-568011 

     

25DE St. Martinus Leukenstraat 4 6099 AR  Beegden 0475-571312 

 

 

 

Leerlingenaantallen 

 

Het concrete leerlingenaantal per 1 oktober 2019 bedraagt 1676. Ten opzichte van de 

teldatum 1 oktober 2018 is dit een stijging van 23 leerlingen, hetgeen neerkomt op een 

stijging van 1,39%.  

 

De aantallen 

                 Teldatum                   Prognose  

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

      

De Violier 200 217 208 215 221 

      

Patricius 244 234 234 239 233 
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Op de Slek 65 74 63 63 63 

      

De Toermalijn 226 223 214 206 191 

      

’t Breerke 161 176 169 178 176 

      

De Maasparel 143 142 147 146 141 

      

Maria Goretti 70 81 78 81 83 

      

De Sleye 244 241 244 240 239 

      

St. Martinus 71 71 70 68 67 

      

De Koningsspil 126 120 121 122 125 

      

St. Medardus 103 97 98 100 105 

      

Totaal 1653 1676 1646 1658 1644 

 

 

Verbonden partijen 

 

Samenwerkingsverband PO 31-02 Midden-Limburg 

De stichting Wijzers in onderwijs participeert in het samenwerkingsverband PO 31-02 Midden-

Limburg. Dit samenwerkingsverband is op basis van de Wet Passend Onderwijs per augustus 

2014 in werking gegaan. Door voornoemde wet hebben schoolbesturen 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 de 

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. Daartoe hanteert het 

samenwerkingsverband een ondersteuningsplan 2018-2022. Dit plan maakt inzichtelijk hoe 

een dekkend netwerk van zorg wordt gerealiseerd binnen de regio. Daarnaast maken de 

scholen binnen het samenwerkingsverband aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) inzichtelijk welke ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen die zorg behoeven.  

Naast de reguliere inspanningen heeft het samenwerkingsverband in de afgelopen periode 

aandacht geschonken aan de Governance structuur van het verband. 

 

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij naar de website: 

http://www.swvpo3102ml.nl  

 

Gemeenten 

In het verslagjaar 2019 heeft wederom het lokaal onderwijsoverleg gemeente Maasgouw 

plaatsgevonden. Aan dit overleg nemen ook de partners van de voorschoolse voorzieningen 

deel, zodat afstemming kan plaatsvinden waarmee o.a. een doorgaande ontwikkelingslijn voor 

alle kinderen kan worden bewerkstelligd. Daarnaast worden de schoolbesturen middels dit 

overleg op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de kinderopvang. Het overleg 

wordt daarnaast benut om aan het onderwijs en kinderopvang gerelateerde partijen uit te 

nodigen om informatie te verstrekken over hun doen en laten. Het CJG en het sociaal wijkteam 

zijn hier concrete voorbeelden van. 

Ook binnen de gemeente Echt-Susteren heeft in het verslagjaar een aantal overlegmomenten 

met de schoolbesturen plaatsgevonden. Het overleg heeft zich daarbij met name gericht op de 

totstandkoming van een integraal huisvestingsplan. Daarnaast raadpleegt deze gemeente 

schoolbesturen met regelmaat via de mail. 

 

 

 

http://www.swvpo3102ml.nl/
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Wetenschap en Technologie/Ontdekkend en Ontwerpend leren 

De stichting Wijzers in onderwijs heeft zich middels een convenant verbonden aan een 

driejarig professionaliseringstraject voor leerkrachten met als doel het onderzoekend en 

ontwerpend leren in het kader van Wetenschap en Technologie onderdeel te laten worden van 

het lesrooster in 2020. Een stuurgroep bestaande uit een medewerker/coördinator van de 

stichting Kindante, een medewerker/coördinator en een stafmedewerker van Wijzers in 

onderwijs en een docent van het Connect College zijn verantwoordelijk voor de aansturing en 

organisatie van de scholingsbijeenkomsten die verzorgd zijn door docenten van de nieuwste 

Pabo. Het traject is bekostigd vanuit de Provincie. 

 

Inmiddels heeft een grote groep leerkrachten de cursus W&T/onderzoekend en ontwerpend 

leren gevolgd en ook succesvol afgerond. De mate waarin W&T/O&O wordt binnen de scholen 

wordt aangeboden is sterk leerkrachtafhankelijk. De hoeveelheid leerkrachten die affiniteit 

hebben met Wetenschap en technologie is de laatste jaren toegenomen.  

Dit betekent niet dat W&T/O&O als apart vak is ingepland maar geïntegreerd wordt binnen de 

vakken rekenen alsook wereldoriëntatie en thematisch onderwijs. Ook zijn er scholen op zoek 

naar een mogelijke methoden als leidraad. Vanuit de stuurgroep worden de scholen via de mail 

en website op de hoogte gehouden van ontwikkelingen zoals scholingsbijeenkomsten, 

momenten van kennisdeling en thema's/lesideeën en laatste ontwikkelingen. Tevens dient 

deze website als bibliotheek om diverse materialen een langere tijd te lenen. Verschillende 

scholen hebben de coördinator ingezet voor teamscholing of als vraagbaak. 

Vanuit de stuurgroep zijn er contacten met de volgende bedrijven in de omgeving; Gamma, 

Holbox, Enexis, Smurfit Kappa, Scheepvaartmuseum, BASF (Nunhems zaden), DHL. Met deze 

bedrijven wordt gekeken op welke wijze de leerlingen kennis kunnen maken met 

productieprocessen in relatie met W&T/O&O. 

Daarnaast vindt er een nauwe samenwerking plaats met het Connect College en de scholen 

van Wijzers in onderwijs op het gebied van W&T. Samen met de docent van het Connect 

College ontwikkelen de collega's (van groep 8) uitdagende O&O projecten waarbij gekeken 

wordt naar de doelen van een thema en laten zodoende de methode los.  

 

PO-tafel 

Sinds een aantal jaren overleggen de besturen in Midden-Limburg met regelmaat in de 

zogenaamde PO-tafel Midden-Limburg. Deze overleggen zijn gericht op thema’s, 

aandachtspunten en dilemma’s die voor alle betrokken besturen gelden. Zo zijn de krapte op 

de arbeidsmarkt, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de leerkracht van 

startbekwaam naar vakbekwaam en het kweekvijvertraject in het afgelopen jaar uitgebreid 

aan de orde gesteld. Daar waar mogelijk is daarbij gezamenlijk opgetrokken en zijn de lasten 

evenredig verdeeld. 
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ONDERWIJS 

 

Kwaliteitszorg  

 

Wijzers in onderwijs ziet het als een missie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen 

voor alle kinderen die haar scholen bezoeken en hen daarmee optimaal voor te bereiden op de 

toekomst. Derhalve richt de kwaliteitszorg zich zowel op de kerntaak, het primaire proces als 

ook op de secundaire processen daaromheen en de samenhang tussen beiden. Dit alles met 

als doel het continue verbeteren van deze processen. Er wordt dan ook naar gestreefd de 

eigen kwaliteit voortdurend te meten, te verbeteren en te verantwoorden en ziet daarbij 

kwaliteitszorg als een totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om 

op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te 

bepalen, te bewaken, te verbeteren en te borgen. Relevant daarbij zijn de volgende vragen: 

 

➢ Doen we de goede dingen? 

➢ Doen we de dingen goed? 

➢ Hoe weten we dat? 

➢ Vinden anderen dat ook? 

➢ Wat doen we met de verworven kennis, informatie en data? 

 

Om het kwaliteitsniveau te behouden en te verbeteren maken de scholen van de stichting 

gebruik van een door de stichting ontworpen webbased instrument getiteld: “Analyse en 

Verbeteren” dat gericht is op: 

 

➢ Opbrengsten: - 1 oktobertelling 

   - tussentijdse opbrengsten  

   - eindopbrengsten 

➢ Domeinen: - onderwijsleerproces 

    - schoolklimaat 

- onderwijsresultaten 

- kwaliteitszorg en ambitie 

 

Middels voornoemd instrument wordt jaarlijks planmatig gewerkt volgens een vastgestelde 

kwaliteitsagenda. Daarbij is sprake van intern toezicht gericht op aansturing, monitoring en 

borging én het afleggen van verantwoording over de gerealiseerde kwaliteit aan 

belanghebbenden. Belangrijke bijdrages levert daarbij eenieder die in meer of mindere mate 

bij de school/scholen betrokken is. Hoewel kwaliteit in eerste instantie ten goede moet komen 

aan de leerlingen en zij dus een belangrijke informatiebron vormen, nemen alle bij de 

school/scholen betrokken partijen deel aan de dialoog over kwaliteit. 

 

 

Resultaten   

 

Een onderdeel van het planmatig werken is het jaarlijks in kaart brengen van de tussentijdse 

opbrengsten (leerresultaten) van de in januari/februari 2019 afgenomen landelijk 

genormeerde toetsen. Hieronder een overzicht: 

 

 

 Lezen/DMT groep 3  Lezen/DMT groep 4 

 Score school Norm  Score school Norm 

De Violier 18,5 14,0  52,5 44,0 

Patricius 21,2 14,0  43,6 44,0 

Maria Goretti 20,1 14,0  49,2 44,0 

Op de Slek 20,0 14,0  48,8 44,0 

De Toermalijn 17,6 14,0  41,8 44,0 

’t Breerke 22,0 14,0  44,0 44,0 

De Maasparel 22,5 14,0  58,4 44,0 

St. Medardus 15,4 14,0  49,0 44,0 

De Koningsspil 13,0 14,0  43,5 44,0 
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St. Martinus 25,3 14,0  57,1 44,0 

De Sleye 16,2 14,0  38,2 44,0 

 

 

 Begrijpend lezen groep 6 

 Score school Norm 

De Violier 183,2 175,0 

Patricius 175,7 175,0 

Maria Goretti 175,8 175,0 

Op de Slek 185,4 175,0 

De Toermalijn 172,1 175,0 

’t Breerke 179,0 175,0 

De Maasparel 175,7 175,0 

St. Medardus 168,4 175,0 

De Koningsspil 180,2 175,0 

St. Martinus 171,8 175,0 

De Sleye 181,0 175,0 

 

 

 Rekenen/Wiskunde groep 4  Rekenen/Wiskunde groep 6 

 Score school Norm  Score school Norm 

De Violier 159,4 162,0  232,0 227,0 

Patricius 168,3 162,0  244,7 227,0 

Maria Goretti 177,5 162,0  224,9 227,0 

Op de Slek 163,5 162,0  230,2 227,0 

De Toermalijn 160,9 162,0  225,9 227,0 

’t Breerke 175,0 162,0  257,0 227,0 

De Maasparel 173,0 162,0  217,1 227,0 

St. Medardus 171,4 162,0  234,5 227,0 

De Koningsspil 170,5 162,0  239,1 227,0 

St. Martinus 202,1 162,0  308,5 227,0 

De Sleye 158,7 162,0  230,8 227,0 

 

 

Naast de resultaten zoals op voorgaande pagina vermeld worden tevens de opbrengsten van 

spelling niet werkwoorden, woordenschat en sociaal-emotionele ontwikkeling groep 8 in beeld 

gebracht. Ter beoordeling van deze onderdelen is eveneens een norm bepaald en wordt de 

scholen tevens de mogelijkheid geboden een schoolnorm te bepalen.  

 

Ook de resultaten van de landelijke eindtoets behoren tot de opbrengsten welke worden 

geanalyseerd en waar nodig omgezet tot acties ter verbetering van het resultaat. Van de 

resultaten 2019 van alle scholen Wijzers in onderwijs treft u hieronder een overzicht aan. 

 

School Landelijk 

Gemiddelde 

Score school 

   

De Violier 535,7 531,9 

   

Patricius 535,7 534,9 

   

Maria Goretti 535,7 541,4 

   

’t Breerke 535,7 536,9 

   

De Toermalijn 535,7 534,5 

   

De Maasparel 535,7 537,6 
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St. Martinus 535,7 534,8 

   

Koningsspil 535,7 543,0 

   

St. Medardus 535,7 532,7 

 

 

Basisschool de Sleye werkt met de eindtoets Route 8. Daarbij heeft de school navolgend 

resultaat behaald:  
Landelijk 

Gemiddelde 

Score school 

   

De Sleye 204 199,1 

   

 

Basisschool Op de Slek maakte in 2019 gebruik van de eindtoets Dia: 

  
Landelijk 

Gemiddelde 

Score school 

   

Op de Slek 360 354,9 

 

 

Van de elf scholen scoren vier scholen boven het landelijk gemiddelde. Drie scholen scoren 

onder de bovengrens, maar wel boven het landelijk gemiddelde. Zeven scholen scoren onder 

het landelijke gemiddelde. Bij een van de scholen wordt de eindscore sterk beïnvloed door het 

geringe aantal deelnemende leerlingen.  

 

Wat de referentieniveaus betreft scoren de groepen 8 van de scholen op de eindtoets als volgt: 

 

 Lezen (landelijk) 

Taalverzorging 

(landelijk) 

Rekenen 

(landelijk) 

School 1F (99) 2F (79) 1F (98) 2F (64) 1F (92) 1S (46) 

De Violier 92 77 77 46 69 35 

Patricius 97 77 94 65 94 45 

Maria Goretti 100 100 100 75 100 75 

Op de Slek 100 57 86 14 71 29 

De Toermalijn 96 81 100 54 81 35 

t Breerke 100 83 100 61 91 61 

De Maasparel 100 94 100 71 88 65 

St. Medardus 100 93 100 50 100 36 

De Koningsspil 100 94 100 94 100 76 

Sint Martinus 100 100 100 38 100 38 

De Sleye 97 76 100 49 100 36 

 

 

Voor wat betreft de referentieniveaus scoren twee scholen over alle drie de onderdelen boven 

het landelijk gemiddelde. De resultaten van een school waren in 2019 voor alle 

referentieniveaus onder het landelijk gemiddelde. 
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Uitstroom naar het VO  

 

De aantallen zijn procentueel weergegeven. 

 

Scholen Pro  Vmbo 

Basis/ 

kader 

Vmbo 

gem./ 

theor. 

Havo VWO Anders 

       

De Violier 7,7% 15,4% 38,4% 7,7% 30,8% - 

       

Patricius - 3,2% 41,9% 16,1% 32,3% 6,5% 

       

Op de Slek - 28,6% 14,3% 42,8% - 14,3% 

       

Maria Goretti - - - 37,5% 37,5% 25,0% 

       

’t Breerke - 4,3% 30,4% 39,1% 21,7% 4,3% 

       

DeToermalijn - 30,8% 19,2% 19,2% 30,8% - 

       

De Maasparel - 23,5% 5,9% 29,4% 41,2% - 

       

St. Martinus - 7,7% 38,5% 23,1% 30,7% - 

       

Koningsspil - 11,8% 17,6% 41,2% 29,4% - 

       

St. Medardus - 25% 43,7% 25% 6,3% - 

       

De Sleye - 15,2% 39,4% 21,2% 24,2% - 

       

 

Inspectie 

 

De onderwijsinspectie bezoekt een keer in vier jaar ieder schoolbestuur in Nederland. Tijdens 

dit bezoek onderzoekt de inspectie of het bestuur op de onder haar ressorterende scholen 

zorgt voor voldoende kwaliteit van onderwijs en of er geen financiële risico’s bestaan. In 2019 

heeft een dergelijk bezoek niet plaatsgevonden (de laatste keer was 2018 bij de voormalige 

Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht). 

Voor het volledige rapport van het vierjaarlijks onderzoek verwijzen wij naar de website: 

www.wijzersinonderwijs.nl menu; documenten. 

 

Op 26 november 2019 heeft de inspectie op basisschool Op de Slek een kwaliteitsonderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek vond plaats n.a.v. de jaarlijkse prestatieanalyse door de inspectie. 

Hieruit bleek dat er sprake was van risico’s in de onderwijsresultaten. Tijdens het bezoek is 

geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs bij Op de Slek voldoende is en heeft de 

inspectie het vertrouwen uitgesproken dat de school in staat zal zijn de onderwijsresultaten 

naar een stabiel niveau te brengen. Er is door de inspectie aan de school een herstelopdracht 

gegeven voor de beschrijving van de vrijwillige ouderbijdrage.  

 

 

10-14 onderwijs 

 

Nadat in het tweede deel van schooljaar 2018-2019 alle ontwikkelteams – bestaande uit 

docenten PO en VO samen - de inhoud van de vijf pijlers geconcretiseerd hadden zijn we in 

september daadwerkelijk kunnen starten met het volledige programma. Na twee schooljaren 

van verkenning, onderzoek, ontwikkeling en pilots is 2019 het jaar dat het programma 

bestuursbreed gelanceerd is. Sinds de start van het schooljaar 2019-2020 nemen 9 scholen 

van Wijzers in Onderwijs deel aan het programma ’10-14-onderwijs regio Echt’. Vanuit 

Kindante nemen nog eens 6 scholen deel. Het Connect College Echt is de gezamenlijke VO-

 

http://www.wijzersinonderwijs.nl/
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partner. Het programma bestaat nu uit 5 programmalijnen, zogeheten ‘pijlers’. Wat die pijlers 

inhouden, hoe dat in de praktijk te werk gaat en welke scholen aan welke pijlers deelnemen 

staat weergegeven in de informatiebrochure. Sinds de daadwerkelijke start in september staat 

de implementatie en doorontwikkeling voorop; iedere school gaat op een voor hun passende 

manier om met de pijlers. De basis is voor iedereen hetzelfde, bijvoorbeeld in de vorm van een 

instrument, maar in de uitvoering is veel ruimte voor een schoolspecifieke aanpak. Er is 

namelijk afgesproken dat 10-14-onderwijs regio Echt de school en zijn schoolontwikkeling 

moet ondersteunen. 

Door middel van een door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap toegekende 

subsidie zijn we tevens in staat geweest diverse scholen te ondersteunen in materiaalaanschaf 

ter bevordering van de uitvoer van het 10-14-onderwijs. 

Omdat er voor Wijzers in Onderwijs ook een uitdaging ligt in samenwerking met de VO-school 

St. Ursula Horn en Heythuysen, voerden we in 2019 verkennende gesprekken met het bestuur 

van SPOLT en de directie van St. Ursula. Er is een PO-VO-coördinator aangesteld die in de 

regio Leudal zorg gaat dragen voor een 10-14-initiatief. We zoeken voor iedere school naar 

een juiste balans in de samenwerking met de VO-scholen, lettende op de uitstroomgegevens. 

De PO-VO-coördinator van Wijzers in Onderwijs en SPOLT en St. Ursula trekken in veel 

gevallen samen op en voeren regelmatig het overleg. 

 

 

Convenant VVE Echt-Susteren/Maasgouw 

 

De kinderopvangorganisaties en schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Echt-

Susteren en de gemeente Maasgouw zijn zich bewust van het belang om in een zo vroeg 

mogelijk stadium de ontwikkeling van het individuele kind te stimuleren en te bevorderen. 

Daarbij gaat speciale aandacht uit naar die kinderen waarvan al op zeer jonge leeftijd blijkt dat 

zij met een geïndiceerde achterstand of risico op achterstand in de Nederlandse taal te maken 

hebben. Genoemde organisaties werken daarom, onder regie van genoemde gemeentes, toe 

naar een dekkend en volwaardig aanbod dat voorziet in een doorgaande lijn. Dat wil zeggen 

vanuit de voorschoolse voorziening naar groep 1 en 2 om zodoende een betere onderwijs- 

carrière te kunnen bewerkstelligen. In 2019 is geconstateerd dat er weliswaar sprake is van 

een warme overdracht, echter het beeld tijdens instroom in groep 1 soms niet volledig genoeg 

is om succesvolle ontwikkeling door te kunnen maken. Daarom heeft opnieuw een bijeenkomst 

met alle partijen plaatsgevonden om tot verdere verdieping en afstemming te komen. 

 

 

Onderwijsontwikkelingen 

 

Ook in 2019 hebben de scholen gewerkt aan de verbetering en versterking van het onderwijs 

middels o.a. onderstaande trajecten. 

 
School Ontwikkelingen 

De Violier -   Implementatie taalmethode Taalverhaal.nu 

-   Doorontwikkelen onderzoekend en ontwerpend 

leren gekoppeld aan de 21e eeuwse vaardigheden 

-   Doorontwikkelen W&T  

-   ICT 

• Chromebooks inzetten ter ondersteuning van 

het onderwijs 

• Leren programmeren  

• 10-14 onderwijs: eerste aanzet werken met 

rubrics 

• Versterken van de samenwerking met de 

voorschoolse partners 

• Impuls muziekonderwijs: Laatste jaar van dit 

project 

• Onderzoeken overblijven professionaliseren of 

overgaan naar continurooster 

• Vervangen leerlingensets voor alle leerlingen 
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Patricius -   implementeren KiVa 

-   Verder ontwikkelen Lesson Study  

-   Verbeteren kwaliteit didactisch handelen m.b.t. 

begrijpend lezen + opzetten kwaliteitskaart 

-   Verder ontwikkelen doorgaande lijn groep 1 t/m 8  

-   Uitbreiden gesprekken met ouders 

(kennismakingsgesprekken + welbevinden 

gesprekken) 

-   Impuls muziekonderwijs 

-   Verder ontwikkelen groepsdoorbrekend lezen  

-   Inrichten leerplein  

-   Doorontwikkelen communicatie met/naar ouders  

-   Uitproberen thematisch werken 

-   Structureren coöperatieve werkvormen 
Op de Slek -   Implementatie Mijn Rapportfolio 

-   Rekenen groep 5 t/m 8 digitaal adaptief 

-   Aanbod en instructie meer- en hoogbegaafde 

leerlingen uitgebreid 

-   Ambitieplan:”De leerkrachten maken het verschil! 

Vakbekwaam onderwijsbehoeften begrijpen en 

cyclisch afstemmen”: in schooljaar 2019-2020 

richten we ons m.n. op rekenen en begrijpend 

lezen. 

-   Impuls muziekonderwijs 

-   Feedback/reflectie/doelen stellen 

-   Vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator 

-   Samenwerking met plaatselijke voetbalclub 

Maria Goretti -   Implementatie taalmethode STAAL 

-   Lesson Study 

-   Vervolgstappen binnen het thematisch werken 

binnen WO 

-   Impuls muziekonderwijs 

-   Ambitieplan zelfevaluatie leerkrachthandelen 

-   Feedback/reflectie/doelen stellen 

-   Vertrouwenspersoon 
’t Breerke - Doorontwikkeling begeleiding meer- en 

hoogbegaafde leerlingen, inhoud van de 

verrijkingslessen, aandacht voor de doelen van 

ieder kind. 

- Implementatie van de methodes ‘flits’ en ‘taal in 

beeld’. Afstemmen en afspraken maken. 

- Doorontwikkeling in het werken met het nieuwe 

format ‘groepsplan’. Concrete doelen stellen en 

tijdig evalueren. 

- Informatie verkregen en ervaringen opgedaan met 

het voeren van kindgesprekken/ diagnostische 

gesprekken. 

- Borging afspraken ‘doorgaande lijn’.  

- oa. Collegiale consultaties worden minimaal 

tweemaal per jaar uitgevoerd en nabesproken. 

- Doorontwikkeling van het werken met onze 

Breerboomregels. 

- Eerste aanzet nieuwe missie & visie tijdens 

studiedag. 

- Eerste aanzet tijdens studiedag tot het 

onderzoeken van Thematisch Werken. 

- Start werken met SCOLL. 
 

De Toermalijn -   Voortzetten implementatie visie d.m.v. bordsessies 
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-   groepsoverstijgend werken in de groepen 5 en 6 

-   formeren werkgroep begrijpend lezen en 

onderzoeken mogelijkheden tot verbeteren 

opbrengsten a.d.h.v. een PDCA-cyclus. 

-   formeren werkgroep technisch lezen en 

onderzoeken mogelijkheden tot verbeteren 

opbrengsten a.d.h.v. een PDCA-cyclus. 

-   Inzet chromebooks in groep 7 bij spellingonderwijs 

-   nascholing traumasensitief lesgeven 

-   start cultuurloper en opzetten ambitieplan 

-   onderzoeken groepsoverstijgend werken groep 4 en 

5 en 6 en 7 voor schooljaar 2020/2021 

-   W&T inzetten tijdens projectles rekenen. 

Coördinator volgt en implementeert a.d.h.v. een 

PDCA-cyclus. 

-   Voortzetting 10-14 onderwijs W&T in groep 7 en 8 

en pilot rekenen. 

-   onderzoeken nieuwe kleutermethode voor volgend 

schooljaar. 
De Maasparel -   Structurele deelname van peuters in de 

kleutergroepen bij taalactiviteiten en 

speelwerkmomenten 

-   Implementatie methode SEO. 

-   Implementatie nieuwe taal-spellingmethode STAAL 

-   Vanaf groep 3 worden kindgesprekken gevoerd in 

aanwezigheid van ouders. 

-   Groepsdoorbrekend werken met gebruik van 

leerplein ingevoerd voor rekenen, technisch lezen, 

begrijpend lezen en taal 

    t/m groep 8. 

-    Traject 10-14 onderwijs verder vormgegeven. 

St. Martinus − Implementatie kunst en cultuur i.c.m. thematisch 

werken. 

− Traject m.b.t. kernwaarden en visie. 

− Traject m.b.t. professionele cultuur. 

− Afstemmen van doorgaande lijnen binnen de 

school. 

− Doorgaande lijn ontwikkelen psz-po. 

− HGW: Feedback geven 

− Proefperiode Alles in 1 draaien. 

− Oriëntatie op Jeelo.  

− Start met samenwerking po-vo St. Ursula (10-14 

onderwijs) 

De Koningsspil − Missie/Visie traject uitgewerkt in kernwaarden: 

kwaliteit, talent en verbinding. 

− 10-14 onderwijs opgestart op het gebied van 

techniek, i.s.m. Connect College. 

− Inzet digitale software Rekenen en Taal in de 

groepen 5 t/m 8. 

− Talentontwikkeling: vier werkgroepen opgestart 

met thema’s creativiteit, robotica, natuur en 

inrichting talent-lokaal. 

− Voortgang muziektraject d.m.v. Impuls-regeling en 

oprichting schoolorkest. 

− Protocol Leesproblemen en Dyslexie is hernieuwd 

en verbeterd ingevoerd. 

− Geluidsoverlast binnen school is opgelost d.m.v. 

een verbouwing. Open structuur is hierbij in stand 

gehouden. 
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St. Medardus - We hebben dit schooljaar onze missie en visie 

herschreven. Deze is gebaseerd op een verlanglijst 

die we met ouders en kinderen hebben opgesteld 

in 2017.  

- We zijn overgestapt op een ander digitaal systeem, 

waardoor we meer mogelijkheden hebben om de 

kinderen te laten werken met digitale, adaptieve 

software.   

- Groep 4 tot en met 8 heeft dit schooljaar gewerkt 

met de digitale verwerking van de rekenmethode. 

We zijn tevreden over de methode en stappen 

volgend jaar ook over op de nieuwe versie.  

- De samenwerking met verenigingen is verder 

uitgebreid.  

- Er is een nieuw schoolplan geschreven voor de 

komende 4 schooljaren.  

- 10-14 onderwijs is opgestart met de modules 

leerlingvaardigheden (rubrics), warme overdracht 

(herfstsignalering) en wetenschap en techniek.  

- Kinderen zijn voortaan bij alle oudergesprekken 

aanwezig. Meer eigenaarschap op deze manier.  

- Er is gestart met een groep 6-7-8 met 1,0 

leerkracht en 0,5 onderwijsassistent.  

De Sleye - Start gemaakt met IRISZ waarin de volgende 

ontwikkelingen centraal staan:   

• Het creëren van een veilige en empathische 

ruimte waar men open en eerlijk uit durft te 

komen en open staat voor meningen van de 

ander door een onvoorwaardelijke 

nieuwsgierigheid naar zichzelf, de ander en 

nieuwe perspectieven. 

• Het vertalen van de kernwoorden, de missie 

en visie naar het dagelijkse handelen Door 

vanuit het waarom vragen te stellen als: 

Doen wij de juiste dingen en doen wij de 

juiste dingen goed? 

• Professionele Communicatie door open met 

elkaar te communiceren en samen te 

werken. 

• Meer dialoog, minder discussies, meer van 

en met elkaar. 

- Werkgroep communicatie opgericht en met 

regelmaat een overleg gehad 

- Doorgaande lijn kunst en cultuur opgestart 

- Het werken in boxen uitgebreid en verder verdiept. 

- Het werken met verbeterkaarten opgestart voor 4 

thema’s: DIM, Soem, doorgaande lijn, Sleye tool 

(klassenmanagement)  

- Speelplaatsregel herijkt en gedeeld met ouders en 

TSO.  
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PERSONEEL 

 
Personeelsbestand per 31-12-2019 

                       

  Vrouw Man Totaal 

     

College van Bestuur  1 1 

    

Clusterdirecteur/Stafmedewerker 

Kwaliteitszorg 

1 1 2 

    

Directeur 9 1 10 

    

Intern Begeleider 11  11 

    

Groepsleerkracht 91 14        105 

    

Onderwijsassistent 7 1 8 

    

Secretaresse College van Bestuur 1  1 

    

Administratief medewerker 5  5 

    

Conciërge  2 2 

    

Totaal 125 20        145 

 

 
Leeftijdsopbouw: 

   

 

        
 

 

Ziekteverzuim 

 

Het ziekteverzuimpercentage van de stichting Wijzers in onderwijs was over 2019 5,67%. Het 

ziekteverzuim in 2018 was 4,32%. Ten opzichte van het gemiddelde over 2018 is er een 

stijging van 1,35%-punt. Het ziekteverzuimpercentage is vooral veroorzaakt door het aantal 

percentage lang verzuim (43 t/m 365 dagen), te weten 3,33%. Het kortdurend verzuim (1 t/m 

7 dagen) was 0,93%, het middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) 0,80%. En het verzuim langer 

dan 1 jaar was over 2019 0,61%. Het voornoemd verzuim is grotendeels te verklaren als 

gevolg van: 

 

➢ Medische aandoeningen die behandeling van een specialist vergen en/of een herstelperiode 

van minimaal 3 maanden in beslag nemen. 

➢ Het niet meer kunnen voldoen aan de eisen, zoals die door de stichting aan het werk 

worden gesteld. 

 

Het percentage nulverzuim bedroeg in 2019 49,70%. De verzuimfrequentie was 0,86 in 2019. 
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Sociaal Medisch team 

 

Tweemaal per jaar vindt en sociaal medisch teamoverleg (SMT) plaats. Bij dit overleg waren 

de Arboarts, de casemanager, de (voormalig) clusterdirecteuren en de Voorzitter CvB 

aanwezig. Indien de omstandigheden binnen een of meerdere scholen daartoe aanleiding 

geven, wordt betrokken directeur uitgenodigd om aan het SMT deel te nemen. Deze situatie 

heeft zich in 2019 niet voorgedaan. Beginnend in 2020 maken in plaats van de voormalig 

clusterdirecteuren de betreffende directeuren deel uit van het SMT. In het SMT worden de 

verzuimcijfers, het langdurig ziekteverzuim van individuele medewerkers en Arbo-problematiek 

van algemene aard besproken. Er worden afspraken gemaakt hoe te handelen m.b.t. actuele 

gevallen en hoe het ziekteverzuim kan worden tegengegaan c.q. gereduceerd. 

 

 

Mobiliteitsbeleid 

 

De stichting Wijzers in onderwijs vindt het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. 

Daarom maakt mobiliteitsbeleid deel uit van haar personeelsbeleid. Het voeren van 

mobiliteitsbeleid is om verschillende redenen voor de organisatie van essentieel belang. Zo 

dient het enerzijds om de beschikbare formatie zo efficiënt mogelijk in te zetten, om zowel 

kwalitatief als kwantitatief de medewerkers op een eerlijke manier over de verschillende 

scholen te kunnen verdelen. En anderzijds is het een instrument dat voor persoonlijke 

ontwikkeling en loopbaanontwikkeling voor individuele medewerkers kan worden ingezet. De 

stichting Wijzer in onderwijs wil (o.a.) met behulp van mobiliteitsbeleid mensen in de 

gelegenheid stellen hun talenten ten volle te benutten en hun ambities te verwezenlijken. Dit 

komt ten goede aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers, aan arbeidsmotivatie en 

aan optimale prestaties. Van belang daarbij is dat organisatiebehoeftes en de 

ontwikkelbehoeftes van personeel zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd. Daarom 

stimuleert de stichting met name het vrijwillig mobiliseren van haar medewerkers. 

 

 

Deeltijdbeleid 

 

Ook binnen de stichting Wijzers in onderwijs zien we dat groot aantal medewerkers in deeltijd 

werkt. Op zich niet vreemd, immers steeds meer mensen willen betaalde arbeid kunnen 

combineren met zorgtaken en/of andere activiteiten. Een van de consequenties van het 

werken met deeltijders is dat meerdere onderwijsgevenden belast kunnen zijn met het 

lesgeven aan een en dezelfde groep. In haar beleid heeft de stichting vastgelegd dat in 

voornoemde situatie onderlinge afstemming (schriftelijk vastgelegd) een voorwaarde is. 

Daarnaast heeft zij vastgelegd dat niet meer dan twee onderwijsgevenden te belasten zijn met 

het lesgeven aan een groep. Ook heeft de stichting in haar beleid opgenomen dat het bieden 

van de mogelijkheid van deeltijdwerk geschiedt onder de voorwaarde dat het moet passen 

binnen het formatiebeleid, rekening houdend met onderwijskundige, schoolorganisatorische en 

individuele belangen van de medewerker. Tot slot heeft zij in haar beleid vastgelegd dat een 

betrekkingsomvang na aftrek van duurzame inzetbaarheid minimaal de werktijdfactor van 0,5 

moet bedragen. 

 

 

Formatiebeleid 

 

Uitgangspunt voor de formatie m.b.t. het schooljaar 2019-2020 is de leerlingentelling op 1 

oktober 2018. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 was echter 23 minder dan het aantal 

leerlingen op 1 oktober 2019. Deze groei was in tegenstelling tot de in 2018 gemaakte 

prognose voor 2019 (deze prognose voor 2019 was 1625 leerlingen). Hoewel het aantal 

leerlingen in 2019 hoger was dan verwacht, zal het aantal in 2020 naar verwachting licht 

afnemen. Gelet op uitstroom van medewerkers, lijkt deze ontwikkeling niet te leiden tot 

overformatie. Om een en ander inzichtelijk te maken, consequenties te kunnen overzien en te 

anticiperen op deze consequenties is ook in 2019 een formatieplan opgesteld inclusief een 

meerjarenperspectief. Uit de daarbij behorende berekeningen en in de wetenschap van 

medewerkers die gebruik gaan maken op de korte of middellange termijn van de mogelijkheid 
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van keuzepensioen is gebleken dat aan alle medewerkers in vaste dienst voor vier jaar een 

baangarantie afgegeven kan worden. Daarnaast is de stichting in de gelegenheid geweest om 

een aantal medewerkers aan te trekken voor vervangingen. Deze medewerkers krijgen bij 

voldoende functioneren (na een jaar) een dienstverband voor onbepaalde tijd aangeboden. 

Zorgpunt blijft het aantal beschikbare kandidaten op de arbeidsmarkt. Daarom is de 

samenwerking tussen de besturen in Midden-Limburg opgezocht. 

 

 

Functiehuis 

 

De voormalige Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht kende, als gevolg van een 

reorganisatie in 2009, de functies: clusterdirecteur, locatiedirecteur en zorgcoördinator, welke 

niet direct fuwasys gerelateerd zijn. Binnen de voormalige Stichting Katholiek Onderwijs 

Maasdal opereren directeuren, schoolleiders en intern begeleiders.  

 

De fusie in 2018 tussen de besturen Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht en 

Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal heeft met zich meegebracht dat het verschil in 

managementstructuur middels een harmonisatietraject tot een eenduidige inrichting van de 

structuur moet leiden. Dit heeft ertoe geleid dat de functie van clusterdirecteur met ingang van 

1 augustus 2019 is komen te vervallen. Het gevolg is dat schooldirecteuren zich ontwikkelen 

tot integraal schoolleiders. Het functiehuis is aangepast en zal in 2020 opnieuw worden 

aangepast. 

 

 

Strategisch personeelsbeleid 

 

Personeelsbeleid bij Wijzers in onderwijs is erop gericht kwalitatief en kwantitatief de juiste 

mensen te werven en te binden. Hiervoor moet Wijzers in onderwijs zowel voor de huidige als 

toekomstige medewerkers een aantrekkelijk werkgever zijn. Dit kan door naast de primaire 

arbeidsvoorwaarden gebaseerd op een goed functiehuis aantrekkelijke secundaire 

arbeidsvoorwaarden te bieden zoals opleidings- en scholingsmogelijkheden, deeltijdbeleid, en 

levensfasebewust personeelsbeleid. 

Een werkgroep bestaande uit directeuren, de managementondersteuner en het CvB stelt, deels 

op basis van de bestaande personeelsbeleidsplannen van beide voormalige stichtingen, het 

personeelsbeleidsplan op. Dit wordt vervolgens in het directieberaad besproken waarna het 

wordt voorgelegd aan RvT en GMR. Vervolgens wordt het minimaal eens in de vier jaar 

geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

Het in ontwikkeling zijnde integraal personeelsbeleid bevat de volgende aspecten: 

• Bekwaam, bevoegd en benoembaar van onderwijzend personeel  

• De loopbaan- en de gesprekkencyclus (uitgaande van de bij de betreffende functie 

behorende competentiecirkel)  

• Professionaliseringsbeleid 

• Wervings- en selectiebeleid 

• Levensfasebewust personeelsbeleid 

• Mobiliteitsbeleid 

• Deeltijdbeleid 

• Ziekteverzuimbeleid 

• Vervangingsbeleid  

Binnen het beleid is datgene vastgelegd dat niet vanuit de CAO is geregeld. Ondanks de 

kleinschaligheid van de stichting wordt getracht om binnen de financiële kaders optimaal 

gebruik te maken van de mogelijkheden.  

 

Om sturing te kunnen geven aan het onderwijs en aan de onderwijsontwikkeling, heeft iedere 

school een eigen directeur en een intern begeleider. Zij vormen samen het managementteam 

van de school. Binnen de scholen wordt steeds meer gebruik gemaakt van 

onderwijsassistenten. Enerzijds om de werkdruk van leerkrachten te verlagen, anderzijds om 

het onderwijs anders vorm te kunnen geven. Gezien het landelijke lerarentekort zal in de 

toekomst meer gebruik worden gemaakt van onderwijsassistenten en leraarondersteuners.  
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Wijzers in onderwijs blijkt, mede gezien de kleinschaligheid, een aantrekkelijk werkgever te 

zijn. Slechts een zeer gering aantal werknemers verlaat de stichting om elders te gaan 

werken. De uitstroom van medewerkers wordt voor het grootste deel bepaald door vertrek als 

gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, of vanwege prepensioen. In de 

periode 2021-2026 zal netto 12,8 fte aan medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken en dus uitstromen. Volgens DUO-prognose zal het leerlingenaantal van de stichting 

als totaal iets afnemen (van 1676 naar 1656) ten opzichte van het aantal op 1 oktober 2019. 

Dit betekent dat er vacatures ontstaan die moeten worden ingevuld.  

 

In praktische zin maakt elke school in maart een inventarisatie van de personeelsbehoefte. 

Vervolgens wordt gezamenlijk gekeken hoe de totale personele inzet in overeenstemming kan 

worden gebracht met de beschikbare formatie. Het uitgangspunt is onderlinge solidariteit, 

waarbij scholen met een overschot, de scholen met een tekort aan formatie helpen. Verder 

wordt gestimuleerd om de door de overheid beschikbaar gestelde werkdrukmiddelen te 

besteden aan de inzet van onderwijsassistenten of vakleerkrachten. Middels het 

belangstellingregistratieformulier kunnen medewerkers mobiliteit aanvragen of andere wensen 

kenbaar maken. Deze wensen worden meegenomen in de allocatiebesprekingen. 

 

Wijzers in onderwijs heeft bovenschool een circa 3 fte aan leerkrachten beschikbaar die 

worden ingezet voor kort- en langdurende vervangingen. Deze leerkrachten krijgen als eerste 

een reguliere aanstelling aangeboden, wanneer er vacatureruimte ontstaat voor leerkrachten. 

Ook is een van de scholen opleidingsschool voor de Pabo en een voor de opleiding tot 

onderwijsassistent. 

 

 

HUISVESTING 

 

In 2018 zijn van alle scholen nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) opgesteld. Het 

betreft zowel 10-jarig als 40-jarige MOP’s. Om deze plannen te kunnen opstellen zijn alle 

scholen door RK. Bouwconsultancy uitvoerig doorgelicht. Een en ander heeft geleid tot een 

overzicht waarin opgenomen; de prioritering, scope incl. herkeuring, NEN 3140 incl. 

herkeuring, bouwkundige aspecten, asbestinventarisatie en -rapportages en asbestsanering. 

Genoemde zaken zijn met voorrang opgepakt. Voorts zijn alle noodzakelijke werkzaamheden 

in het kader van de MOP voor 2019 in overleg met de schoolleiding en na vaststelling van de 

begroting uitgevoerd. 

 

Basisschool Patricius 

In afwachting van de uitkomsten van de besprekingen rondom het Integraal Huisvestingsplan 

met de gemeente en collega-schoolbesturen waarin o.a. de spreiding van de 

onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente aan de orde komen en de te verwachten 

regelgeving vanuit OCW betreffende Innovatie als alternatief voor nieuwbouw, worden grote 

projecten als het vervangen van daken vooralsnog uitgesteld. Het gebouw is vanwege de 

leeftijd zeer onderhoudsgevoelig waardoor kostbaar. Om het de school toch mogelijk te maken 

eigentijds onderwijs te geven waarbij gebruik gemaakt wordt van werkplekken buiten de 

groepslokalen, zijn in 2019 de lokalen, de hal en de verkeersruimten geschilderd en opnieuw 

ingericht. Dit heeft geleid tot een upgrade van de binnenzijde. Dit was niet voorzien binnen het 

MOP echter de staat van onderhoud maakte dit noodzakelijk. Het vervangen van de laatste 

toiletgroep wordt om bovengenoemde reden uitgesteld. Daarnaast is het dak van de 

fietsenstalling vernieuwd. 

 

Basisschool Op de Slek 

In 2019 zijn geen grote projecten uitgevoerd. Wel is er veelvuldig onderhoud van het hang- en 

sluitwerk aan de orde van zowel ramen als deuren. Er worden vraagtekens gesteld bij de 

kwaliteit van de bij de bouw gebruikte materialen. 

 

Basisschool De Violier 

In 2019 zijn geen grote projecten uitgevoerd. 
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Basisschool ‘t Breerke 

In 2019 zijn geen grote projecten uitgevoerd. 

 

Basisschool Maria Goretti 

Gezien de slechte staat van de riolering aan de buitenzijde wat herhaaldelijk leidde tot 

verstoppingen met de nodige overlast, is in 2019 de gehele riolering tot aan de straat 

vervangen. Hierin was niet in voorzien binnen het MOP. Daarnaast is de verlichting van de hal 

vervangen (LED). Het buitensporig gasverbruik maakt optimalisering van de CV-ketels 

noodzakelijk waardoor naar verwachting het gasverbruik zal verminderen. 

 

Basisschool De Maasparel 

In 2019 zijn geen grote projecten uitgevoerd. 

 

Basisschool St. Martinus 

Volgens de in 2018 opgestelde lijst van prioritering is in 2019 de 2de fase van de vervanging 

van de dakbedekking en boeiboorden uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse reparaties aan de 

vloeren uitgevoerd. 

 

Basisschool St. Medardus 

Daar dit gebouw gedateerd is en de staat van onderhoud zijn er met de gemeente een tweetal 

gesprekken geweest over mogelijk nieuwbouw dan wel het meeliften met de geplande 

nieuwbouw voor een de verenigingen in Wessem. Deze gesprekken hebben niets opgeleverd. 

Vanuit de stichting wordt evenals voor de Patricius hier ook uitgekeken naar de 

eerdergenoemde van OCW te verwachten regelgeving omtrent renovatie als alternatief voor 

nieuwbouw. 

In de tussentijd vraagt het gebouw om de nodige investeringen. 

In 2019 zijn de CV-ketels vervangen en zijn vanwege tocht en vochtdoorslag alle kozijnen aan 

de binnenzijde betimmerd. 

Als gevolg van vocht en ventilatieproblemen worden op dit moment aanpassingen gedaan een 

verwarming en ventilatiesystemen. 

 

Basisschool de Koningsspil 

Problemen met de akoestiek hebben toch wel ingrijpende aanpassingen noodzakelijk gemaakt 

welke blijkbaar bij de bouw niet waren voorzien. De aanpassingen blijken effectief. Na overleg 

met de gemeente heeft de gemeente eenderde van de gemaakte kosten bijgedragen. 

 

Duurzaamheid 

In het kader van duurzaamheid zijn de cv-ketels van BS St. Medardus in 2019 vervangen door 

energiezuinige ketels. Tevens zijn ter voorkoming van tocht alle kozijnen aan de binnenzijde 

betimmerd. Ter verbetering van de luchtkwaliteit worden op dit moment aanpassingen gedaan 

een verwarming en ventilatiesystemen.  

Op BS Maria Goretti is de verlichting in de hal vervangen door energiezuinige LED-verlichting.  
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FINANCIËN 

 

 

 

 

       31-12-2019    31-12-2018 

            Euro              Euro 

 

Vaste activa: 

 

Materiële vaste activa 

Installaties        55.239          60.115 

Inventaris en apparatuur   658.791         607.056 

 

           714.030      667.171 

                

Vlottende activa: 

 

Vorderingen 

Ministerie van OCW   444.441        441.092 

Overige vorderingen en  229.437        171.140 

overlopende activa 

 

           673.878      612.232 

 

Liquide middelen               3.815.096              3.718.751 

 

 

Totaal activa:                 5.203.004   4.998.154 

 

 

 

 

        31-12-2019   31-12-2018 

            Euro        Euro 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve    2.699.411              2.804.349 

Bestemmingsreserves      391.645        248.809 

(publiek en privaat) 

             3.091.056    3.053.158 

 

Voorzieningen 

Onderhoudsvoorziening     881.011       731.774 

Overige voorzieningen      142.614       182.863 

 

             1.023.625                         914.637 

 

Kortlopende schulden         

Crediteuren        204.814      124.067 

Belasting, premies sociale 

verzekeringen, pensioen     468.268      432.512 

Overige schulden en 

overlopende passiva      415.241       473.780 

 

             1.088.323     1.030.359 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

Activa  

PASSIVA 
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Totaal passiva:         5.203.004    4.998.154 

 

 

 

 

        Realisatie  Begroot  Realisatie 

           2019      2019               2018 

           Euro      Euro      Euro 

Baten: 

(Rijks)bijdragen OCW        10.332.608  9.999.581  9.967.489 

Overige overheidsbijdragen       39.343      35.390       36.995 

Overige baten         191.516      75.371     231.421 

 

Totaal baten         10.563.467          10.110.342         10.235.905 

 

Lasten: 

Personele lasten     8.135.722  7.862.767  7.852.039 

Afschrijvingen         202.788     183.206     220.278 

Huisvestingslasten        926.639     714.368     835.030 

Overige instellingslasten      811.476     898.961     724.349 

Leermiddelen (PO)        448.547     411.760     451.331 

 

Totaal lasten        10.525.172         10.071.062         10.083.027 

 

Saldo baten en lasten        38.295      39.280             152.878 

 

Financiële baten en lasten 

Financiële baten             2.013                0       10.635 

Financiële lasten             2.410          1.000         2.686 

 

Saldo financiële baten en lasten   - 397                    - 1.000                     7.949 

 

Resultaat baten en lasten       37.898       38.280    160.827 

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 



 35 

Financiën op balansdatum  

 

De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële 

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

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

 

Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op de balansdatum.  

Balans totaal Realisatie Groei 

   

2019 € 5.203.004 + 4,1 % 

2018 € 4.998.154 + 3,9 % 

2017 € 4.810.460  

 

De begroting van Wijzers in onderwijs 2019 sluit op een positief resultaat van € 38.280. 

Realisatie 2019 wijkt hier op totaal niveau ad. € 37.898 nauwelijks van af, maar er is op 

sommige gebieden toch sprake van afwijkingen, deze volgen later. Ook vorig verslagjaar was 

er een positief resultaat aan baten en lasten ad. € 160.827. Er is sprake van een gezonde 

ontwikkeling. Door de positieve resultaten groeit de balanswaarde beide jaren met circa 4%.  

 

 

Kengetallen  

 

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

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

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

 

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

besturen wanneer zij financiële risico’s constateert of vermoedt. Hierbij hanteert OC&W twee 

belangrijke uitgangspunten: vermogensbeheer en budgetbeheer. 

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

 

 

Kengetallen Vermogensbeheer 

 

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

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

 

 De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als (TK/TB): 

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

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

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

 

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

Bufferliquiditeit 10.0% 5.0% 

Transactieliquiditeit 13.8% 8.5% 

Financieringsfunctie 31.5% 20.5% 

 55.3% 34.0% 

Afgeronde signaleringsgrens  60.0% 35.0% 
 Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 

 

Voor Wijzers in onderwijs betekent dat bij jaarlijkse baten van € 10,6 mln. Dat de bovengrens 

van 35% van kracht is, wat betekent normatief € 3,70 mln. aan kapitaal. 

 

Investeringsbeleid / financieringsfunctie: 

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

onderkend. De investeringsplannen worden door de directie ingediend en besproken met 

College van Bestuur. Als activeringsgrens is een drempelbedrag van € 500 bepaald.  
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In de jaarbegroting 2019 was investeringsruimte opgenomen van € 302.500. Dit is 

onderverdeeld in € 175.000 voor ICT en € 127.500 voor inventaris. De realisatie van de 

investering is verlopen binnen budget. In het verslagjaar 2019 is € 250.000 geïnvesteerd 

(2018: € 163.623). Doordat de afschrijvingskosten circa € 200.000 bedragen, stijgt in 2019 de 

boekwaarde van de vaste activa ook met bijna € 50.000 (7%) van € 667.171 naar de 

balanswaarde van € 714.030. 

Normatief is de benodigde investeringsbuffer 21% van de totale baten zijnde: € 2,22 mln. 

 

Transactieliquiditeit: 

Normatief 9% van de totale baten van € 10,6 mln. is € 0,95 mln. 

 

Bufferliquiditeit:  

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

grootte van de instelling wordt een percentage van ± 5% van de totale baten geadviseerd. 

Voor Wijzers in onderwijs een normatief financieel benodigde buffer van € 0,53 mln.  

 

Kapitalisatiefactor is: (totaal kapitaal excl. Boekw. Gebouw & Terrein) / totale baten 

 

Kapitalisatie 

factor 

Realisatie Landelijk gemiddelde  

11 tot 20 scholen  

OC&W 

Vermogensbeheer 

Bovengrens 

    

2019 48.72 % Nog niet bekend < 35.0 % 

2018 48.19 % 42.60 % < 35.0 % 

2017 48.93 % 44.30 % < 35.0 % 

 

De bovengrens van 35.0% wordt overschreden. Realisatie jaarrekening 2019 geeft aan activa 

excl. gebouwen op balansdatum van € 5,15 mln. Een score van 49%. Een overschot van 14%, 

lees € 1,45 mln. aan kapitaal. Er is dus verdere financiële ruimte beschikbaar, maar de tabel 

laat verder zien dat Wijzers in onderwijs weliswaar 6% hoger scoort dan het landelijk 

gemiddelde, maar dat dit niet uitzonderlijk is.   

 

Solvabiliteit: 

 

Het tweede kengetal dat OC&W hanteert om een beeld te krijgen van het vermogensbeheer 

van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit. Een graadmeter voor de financiële 

onafhankelijkheid. Het geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan 

voldoen. Voor het onderwijs zijn er 2 solvabiliteitratio’s. Het verschil tussen beide ratio’s wordt 

veroorzaakt door voorzieningen. 

 

Solvabiliteit 1 is: eigen vermogen / totaal vermogen. 

 

Solvabiliteit 1 Realisatie Landelijk gemiddelde  

11 tot 20 scholen 

Ondergrens OC&W 

Normering 

    

2019 59.41 % Nog niet bekend > 20 % 

2018 61.09 % 59.00% > 20 % 

2017 60.13 % 60.00 % > 20 % 

 

Voorzieningen voor groot onderhoud en personeel vormt 19,7% van het totale vermogen.  

 

Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 

 

Solvabiliteit 2 Realisatie Landelijk gemiddelde 

11 tot 20 scholen  

Inspectie 

risicodetectie 

    

2019 79.08 % Nog niet bekend < 30 % 
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2018 79.39 % 74.00 % < 30 % 

2017 78.56 % 74.00 % < 30 % 

 

Solvabiliteit is een indicator, die aangeeft in hoeverre bezittingen op de activazijde van de 

balans gefinancierd zijn met eigen vermogen en of voorzieningen. De resultaten van de 

stichting laten een stabiel beeld zien. Uit de benchmarking blijkt dat de resultaten van de 

stichting niet veel afwijken van het landelijke beeld. Als we de resultaten spiegelen met de 

normering van de Inspectie en OC&W < 30%, dan is de vermogenssituatie van Wijzers in 

onderwijs als ruim te kwalificeren. Er is geen directe actie of bijsturing noodzakelijk, maar 

toekomstig nader onderzoek naar de vermogenspositie is niet uit te sluiten.  

 

Weerstandsvermogen: 

 

De Inspectie hanteert in haar toezicht op de financiële continuïteit het kengetal 

Weerstandsvermogen als indicator om te oordelen of een schoolbestuur zich een tekort in 

baten en lasten kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves. Kritieke ondergrens 

voor de continuïteit is 5%, voor de definitie van het kengetal geldt  

 

Weerstandsvermogen is: (eigen vermogen) / totale baten   
 

Weerstandsvermogen Realisatie Landelijk gemiddelde 

11 tot 20 scholen  

Inspectie 

risico detectie 

    

2019 29.30 % Nog niet bekend > 5 % 

2018 29.80 % 26.60 % > 5 % 

2017 29.82 % 28.00 % > 5 % 

 
Het weerstandvermogen van Wijzers in onderwijs kan betiteld worden als zeer goed. De 

Stichting is goed in staat om eventuele onvoorziene tegenvallers in de staat van baten en 

lasten op te vangen. Aanvullende acties op korte termijn zijn niet noodzakelijk. Er is financiële 

ruimte voor kwaliteitsverhogende uitgaven of investeringen. Voor de korte termijn adviseert 

OC&W om te kijken naar budgetbeheer. 

 

 

Kengetallen Budgetbeheer 

 

Liquiditeit: 

 

De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct 

opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede liquiditeitsratio illustreert het 

vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte termijn) te kunnen betalen. 

 

Liquiditeit (current ratio) is: 

(kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden 

 

Liquiditeit 

Current ratio 

Realisatie Landelijk gemiddelde 

11 tot 20 scholen 

Norm  

PO-raad 

Inspectie 

risico detectie 

     

2019 4.12 Nog niet bekend  1.5 > L > 0.5 > 0.75 

2018 4.20 2.53  1.5 > L > 0.5 > 0.75 

2017 3.96 2.52  1.5 > L > 0.5 > 0.75 

 

Het CvB hanteert als streefwaarde de norm van 1.2. Dit is in lijn met de PO-raad die een 

waarde tussen 0.5 en 1.5 adviseert als gezonde richtlijn. Met een score van 4.12 blijkt dat 

Wijzers in onderwijs zeker in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. Het resultaat ligt ver boven de kritieke ondergrens van 0.75 en is beduidend beter 

dan bij scholen van vergelijkbare grootte. Gezien de verwachte toename in 

onderhoudsverplichtingen is de aanwas aan liquide middelen een comfortabele ontwikkeling. 
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Ondanks dat er in 2019 meer is geïnvesteerd dan afgeschreven, groeit het saldo aan liquide 

middelen met bijna € 100.000 (2,6%). Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve 

exploitatieresultaat in combinatie met lagere onderhoudsuitgaven dan de dotatie voor 

planmatig onderhoud. Het kasstroomoverzicht geeft beter inzicht in de liquide geldstroom.  
 

Rentabiliteit:  

 

Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief 

dan wel negatief bedrijfsresultaat uit bedrijfsvoering in relatie tot de baten. 

 

Rentabiliteit is:  

Resultaat van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering / totale baten. 

 

Rentabiliteit Realisatie Landelijk gemiddelde 

11 tot 20 scholen 

Norm  

PO-raad 

Inspectie 

risico detectie 

     

2019     0.36 % Nog niet bekend 5% > R > 0% 1 jaar < - 10% 

3-jarig <0 % 

2018     1.57 %   - 0.30 % 5% > R > 0% 1 jaar < - 10% 

3-jarig <0 % 

2017     1.28 %     0.70 % 5% > R > 0% 1 jaar < - 10% 

3-jarig <0 % 

 

De begrote rentabiliteit voor 2019 was 0.38% en is nagenoeg gelijk aan de realisatie. Om enig 

jaar een negatieve rentabiliteit te scoren is niet direct verontrustend. De situatie wordt echt 

precair als de rentabiliteitscores structureel negatief zijn en tevens naar verwachting negatief 

blijven in de toekomst. Dan blijf je interen op reserves en voorzieningen en is het risicovol. De 

Inspectie hanteert voor: 1 jaar maximaal -10%, 2 jaar gemiddeld -5%, 3 jaar 0%. De PO-raad 

adviseert, dat gemiddelde rentabiliteit berekend over de afgelopen jaren, dient uit te komen 

tussen 0% en 5%. 

Voor Wijzers liggen de meest recente scores binnen de grenzen. In wezen worden geen gelden 

onttrokken aan het primaire proces, maar volledig besteed. Een mooi resultaat, er is geen 

aanvullende actie noodzakelijk. Er is grip op de ontwikkeling van het exploitatieresultaat. 

 

Waarderingskader financiële continuïteit 

 

Het financiële beleid is gericht op risicobeheersing en niet op oppotten. Er is binnen het 

onderwijs beperkte flexibiliteit in de lasten. De cijfers bevestigen echter, dat er grip is op de 

financiële situatie en continuïteit is gewaarborgd. Gezien de vermogenspositie bestaat er 

ruimte om te kunnen blijven investeren in de toekomst.    

 

Reserves, voorzieningen en investeringen: 

 

Voor een overzicht van de verschillende reserves en voorzieningen per school en bovenschools 

wordt verwezen naar de bijlage. Een positieve ontwikkeling is zichtbaar. Het saldo aan 

reserves en voorzieningen groeit in 2019 met 3.7% naar € 4,11 mln. (2018: € 3,97 mln.) 

 

Algemene reserve 

Saldo aan algemene/ bestuursreserve daalt van € 2,80 naar € 2,70 mln. Gebaseerd op 1.676 

leerlingen per 1 okt. 2018 is de reserve gedaald naar € 1.611 per leerling (2018: € 1.696). 

 

Bestemmingsreserves 

Er zijn publieke bestemmingsreserves voor ICT en aanvullende bekostiging PO en niet 

subsidiabel een private reserve € 391.645, € 234 per leerling. Deze zijn geaccordeerd door 

CvB en RvT. De bestemmingsreserve aanvullende bekostiging PO betreft een vooruit 

ontvangen bedrag van OC&W in verband met het onderhandelaarsakkoord voor CAO PO 2019-
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2020. Dit geld zal in februari 2020 worden aangewend als gedeeltelijke compensatie voor de 

uitbetaling van de financiële consequenties van de CAO-onderhandelingen. Vorig verslagjaar 

was er sprake van een bestemmingsreserve procesbegeleiding. Totaal bestemmingsreserves 

2018 € 248.809, gebaseerd op 1.653 leerlingen, € 151 per leerling.  

 

Voorziening P&A beleid 

Het saldo aan voorziening P&A voor jubilea en langdurig zieken daalt in 2019 met € 40.249 

naar € 142.614. Per leerling een bedrag € 85 (2018: € 111 per leerling).  

 

Voorziening preventief binnen- en buitenonderhoud 

Het onderhoudsproces kent diverse (tussen) stappen en beslismomenten.  

Tijdens de besluitvorming wordt de liquiditeit van de stichting niet uit het oog verloren.  

Voorts vindt het proces plaats binnen de kaders van inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

De geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen van de scholen vormen de basis. Omdat de 

onttrekking uit de voorziening in 2019, in combinatie met de toekomstige verplichtingen 

beduidend hoger waren dan het saldo van de onderhoudsvoorzieningen op diverse scholen, 

heeft er in het verslagjaar een aanvullende dotatie van € 200.000 plaats gevonden boven de 

begrote dotatie van € 158.000.  

De waarde op de balans is toegenomen van € 731.774 naar € 881.011. Per leerling een 

toename van de voorziening naar € 525 (2018: € 443).  

 

Resumé, de reserves en voorzieningen groeien met € 54 per leerling. 

 

€ 2018 2019 

   

Algemene reserve 1.696 1.611 

Bestemmingsreserves  151  234 

Subtotaal 1.847 1.845 

Voorziening P&A  111   85 

Voorziening onderhoud  443 525 

Subtotaal  554 610 

Totaal 2.401 2.455 

 

 

Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 

 

Wijzers in onderwijs realiseert een positief resultaat van € 37.898 versus begroting 2019  

€ 38.280 (2018: € 160.827). De groei aan baten 4,5% is gelijk aan de groei aan lasten 4,5%. 

Dit heeft een neutraal effect op het exploitatiesaldo, toch is sprake van individuele afwijkingen.  

 

Wijzers in onderwijs Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Afwijking 
2019 

Realisatie 

2018 

Afwijking 
’19 vs. ‘18 

      

Baten  € 10.563.467  € 10.110.342   4,5%  € 10.235.905  3,2 % 

Lasten € 10.525.172  € 10.071.062   4,5% € 10.083.027    4,4 % 

Financ.baten & lasten - € 397  - € 1.000     € 7.949    

      

Resultaat baten lasten € 37.898  € 38.280   € 160.827   

 

Verhouding baten en lasten 

 

Wijzers in onderwijs 2019 2019 2018 

 Realisatie Begroting Realisatie 

verhouding baten : lasten 100,4%  100,4% 101,5% 

 

De beleidsvoering slaagt er in om baten en lasten in balans te houden en indien noodzakelijk 

wordt er bijgestuurd. Er is grip op de ontwikkeling van de staat van baten en lasten.  

 

 



 40 

 

Financiële beschouwing baten  

 

De ontvangen baten worden gesplitst in bekostiging Personeel regulier, Personeel & Arbeid, 

Samenvoeging scholen, Prestatiebox, Materiële Instandhouding, Groei, Bekostiging 

Onderwijsachterstandenbeleid, Bekostiging onderwijs aanwezigheid schipperskinderen en 

Bijzondere bekostiging leerlingen met culturele achtergrond van de Roma en Sinti.  

Verder is eind 2019 de bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs ontvangen als 

gedeeltelijke dekking voor het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020. Omdat hier nog 

geen lasten tegenover staan, is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Deze bekostiging 

was vorig verslagjaar niet aan de orde.  

Voorts worden de baten gescheiden in gemeentelijke bijdragen, detachering, overige project 

baten, private ouderbijdragen, rentebaten (Treasurybeleid) etc.  

 

Het bestuur en RvT zien er op toe dat de gelden rechtmatig besteed worden. De gelden uit de 

Prestatiebox zijn bestemd voor opbrengst gericht te werken, professionalisering leraren en 

culturele activiteiten. Dit houdt ook in, toezicht dat er niet te veel geld gaat naar gebouwen, 

maar ten goede blijft komen aan de leerlingen. 

 

De personele rijksbijdragen worden ontvangen per schooljaar, gebaseerd op het aantal 

leerlingen per 1 oktober van voorgaand jaar. De materiële instandhouding wordt ontvangen 

per kalenderjaar. 

 

 Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Afwijking 
2019 

Realisatie 

2018 

Afwijking 
’19 vs. ‘18 

Rijksbijdragen € 10.332.608  € 9.999.581   3,3 % € 9.967.489      3,7   % 

Ov.  overheids bijdr. € 39.343  €35.390  11,2 % € 36.995      6,3 % 

Overige baten €191.516  €75.371  > 100% € 231.421  -17,2  % 

 

Rijksbijdragen: 

De baten zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. Bevoegd gezag slaagt er in om de 

personele bezetting tijdig aan te passen aan de baten. Dit blijkt bovenstaand ook uit de 

verhouding baten en lasten van 100,4%. Er is sprake van een stabiele situatie. 

 

Voor de begrote personele en materiële baten is de bekostiging van Min. v. OC&W van 24 

sept. 2018 het uitgangspunt geweest. Het CvB heeft bij opmaak van de meerjarenbegroting 

2019 t/m 2022 het standpunt gekozen dat om subsidies waarvan het voortbestaan onzeker 

was, niet in de begroting op te nemen (voorzichtigheidsprincipe).  

 

Verschillen analyse rijksbijdragen: 

✓ De toename van de rijksbijdragen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoging van 

de parameters van de rijksbekostiging.  

o De personele baten bevat bijstelling als dekking voor de verhoogde pensioenpremies.  

o De bekostiging van de prestatiebox is verhoogd van € 191,62 per leerling naar € 196  

met ingang van 2019-2020.  

o Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn binnen Personeel en Arbeidsbeleid de 

middelen voor vermindering werkdruk verhoogd van € 155,55 naar € 225 per leerling.   

o Anderzijds is de door het Ministerie vastgestelde gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) 

voor 2019-2020 iets lager, dan waar in de begroting mee rekening is gehouden. Dit 

heeft een klein negatief effect op de personele bekostiging gehad.  

✓ Daarnaast was in het verslagjaar sprake van een niet begrote Groeibekostiging. Per 1 

april 2019 was het leerlingaantal 1.749 en per 1 juni 1.786. Dit had tot gevolg 

groeibekostiging voor € 41.971. 

✓ De bekostiging voor Onderwijsachterstandenbeleid is aangepast per 2019-2020. Dit 

heeft tot gevolg dat er een nieuwe bekostiging volgt van € 21.052. Deze komt echter in 

plaats voor de bekostiging van impulsgebieden en onderdelen die gebaseerd zijn op de 

gewichtenregeling binnen de personele en P&A-bekostiging. Per saldo gaat Wijzers in 

onderwijs er op achteruit. Hiervoor wordt de komende drie schooljaren stapsgewijs 

compensatie ontvangen met een afbouw van 75%, naar 50% en 25%. 
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✓ Grootste afwijking is de eind 2019 reeds ontvangen bijzondere aanvullende bekostiging 

primair onderwijs. Niet begrote baten als gedeeltelijke dekking voor het 

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020. Omdat hiervoor pas hogere salarislasten 

volgen vanaf januari 2020, is er een bestemmingsreserve gevormd. Deze bekostiging 

was in 2018 niet aan de orde.  

✓ Er zijn inhoudingen en verrekeningen geweest door OC&W voor uitkeringen aan 

medewerkers uit voorgaande jaren. 

✓ De rijksbijdragen Passend onderwijs van het SWV zijn in de begroting gebaseerd op de  

opgave voor schooljaar 2018-2019 van SWV PO 3102 Midden Limburg. Voor schooljaar 

2019-2020 zijn de baten verhoogd. Dit heeft een positief effect op de realisatie van het 

kalenderjaar. Vorig verslagjaar was er sprake van een extra impuls per leerling, 

vanwege de flinke bijstelling van de rijksbijdragen destijds. 

 

Overige overheidsbijdragen: 

Er is gelijk aan vorig jaar in de realisatie vanuit de Gemeente een bijdrage als loonkostensubsidie 

voor de conciërge ontvangen, conform begroting. Diverse scholen ontvangen gemeentelijke 

bijdragen voor weerbaarheidstraining en verkeer. Geen sprake van bijzonerheden. 

 

Overige baten: 

✓ De baten voor verhuur van onroerende zaken zijn een fractie lager dan begroot en iets 

lager dan vorig jaar. 

✓ Bij de overige baten van projecten is er sprake van meer baten dan begroot. Dit betreft 

niet begrote baten Wetenschap & Techniek (W&T) en Opleiden in School (OIS). Hier staan 

ook niet begrote lasten tegenover. Baten Muziekimpuls zijn verlopen volgens plan.   

✓ Het NRO-project is afgesloten en veroorzaakte overige project baten en lasten in 2018.  

✓ Gelijk aan realisatie 2018 levert de detachering voor personeel niet begrote overige 

baten op.  

✓ Sommige baten, zoals ouderbijdragen, zijn omwille van het budget neutrale karakter niet 

of lager begroot. 

✓ Verder zijn er bij de overige baten ontvangsten voor het verhalen van salarislasten en 

re-integratie kosten van een medewerker op een derde partij. Vorig verslagjaar zijn er 

meer baten van voorgaande jaren ontvangen zoals voor ABP-verrekening en 

Werkhervattingskas.   

 

 

Financiële beschouwing lasten 

 

Realisatie van de materiële lasten is € 181.155 (8,2%) hoger dan de begroting. 

 

        Realisatie   Begroting  Vorig jaar 

Afschrijvingen         202.788     183.206    220.278 

Huisvestingslasten        926.639       714.368    835.030 

Overige instellingslasten      811.476     898.961    724.349  

Leermiddelen (PO)        448.547     411.760    451.331 

 

Totaal lasten      2.398.450  2.208.295  2.230.988 

 

De begroting is taakstellend. De verschillen zijn te verklaren.  

 

 

Gebouwafhankelijke kosten 

 

Voor Wijzers geldt gebaseerd op 74 groepen per teldatum 1 okt. 2018 een vergoeding 2019 

van € 9.254 per groep. Ook vorig jaar bestond er recht op 74 groepen.  

 

Realisatie van de huisvestingslasten is circa € 212.000 hoger dan begroot (30%).  

Dit is veroorzaakt door de extra dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud € 200.000. 

Deze is noodzakelijk gezien de realisatie van onderhoudsuitgaven en toekomstige verplichting.  

Dit geldt overigens voor de scholen die niet zijn ondergebracht bij een beheersstichting. 
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Naast het planmatig is er ook extra onderhoud uitgevoerd in 2019, dat niet was begroot.  

o Bs. St. Medardus: stookruimte inclusief afvoer asbesthoudende materialen. 

o Bs. Patricius: schilderwerkzaamheden van lokalen, de hal en verkeersruimten. 

o Bs. Maria Goretti: vervanging riool en optimalisering cv-ketels. 

o Bs. De Koningsspil: aanpassingen in verband met akoestiek. 

Zoals in het hoofdstuk Huisvesting beschreven, zijn er ook projecten uitgesteld. 

 

Vorig jaar bedroeg de extra dotatie € 120.000. Er is grip op de huisvestingslasten.  

Kosten van klein onderhoud zijn € 7.000 hoger dan in 2018, maar € 19.000 lager dan begroot. 

De kleine overschrijding op energiekosten van € 4.600 is veroorzaakt, doordat de 

voorschotnota’s zijn verhoogd gedurende het verslagjaar.  

Er is meer schoongemaakt dan begroot ad € 27.600. Zowel dagelijks regulier als met de 

zomerpoets, het reinigen van vloeren en de glasbewassing.  

 

Huisvesting 

€ per groep  

Realisatie 2019 

Wijzers in onderwijs 

Begroting 2019 

Wijzers in onderwijs 

Realisatie 2018 

Wijzers in onderwijs 

    
Lasten per groep 12.522 9.654 11.284 

Lasten p.groep (excl. extra dotatie) 9.819 9.654   9.663 

Baten per groep 9.254 9.254   9.041 

 

Huisvestingsratio: 

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

op de financiële continuïteit. Deze ratio maakt inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot 

deel van de baten, aan huisvesting gerelateerde zaken wordt besteed. Een indicator of er 

voldoende geld aan het primaire onderwijsproces wordt besteed.  

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

Als signaleringswaarde / risico detectie voor het PO geldt het plafond 10% volgens Inspectie.  

  

Resultaat van Wijzers in onderwijs is 8,85% voor realisatie 2019 (2018: 8,33%). Een goede 

score. Zonder de extra dotatie aan de voorziening zou de ratio 7,1% zijn geweest. Landelijk 

ligt dit niveau over 2018 op 7,4% voor besturen van vergelijkbare grootte (Bron OC&W).  

 

 

Leerlingafhankelijke kosten 

 

Voor Wijzers geldt gebaseerd op 1.653 leerlingen per teldatum 1 oktober 2018 een Londo 

vergoeding 2019 van € 443 per leerling. (2018 € 435 per leerling) 

De tabel bevestigt dat er in het beleid keuzes worden gemaakt, waar het geld aan wordt 

uitgegeven, maar dat de begroting daar toch steeds taakstellend is. Er zijn afwijkingen, maar 

geen verrassingen. Bij opmaak van de prognose 2019 waren deze punten ook gesignaleerd. 

 

Dat de gerealiseerde afschrijvingskosten de begroting zouden overschrijden, met circa € 

20.000, was in de prognose verwerkt. De reden van deze afwijking is veroorzaakt door de ICT-

investeringen. Het effect van de investeringen eind 2018 op de afschrijvingskosten, is niet 

volledig in de begroting 2019 in acht genomen.  

 

De kosten voor leermiddelen € 448.547 zijn van een gelijk niveau als vorig jaar € 451.331.  

Er is sprake van een overschrijding op begroting € 411.760. Dit is toe te schrijven aan meer 

kosten voor ICT. In het bijzonder licenties. Voorts zijn er niet begrote uitgaven aan 

leermiddelen gedaan, zoals besteding voor de gelden voor werkdrukvermindering. Kosten voor 

OLP verbruik en methodes eindigen onder begroting.   

 

In totaliteit eindigen de overige lasten ad. € 811.476 10% lager dan begroting € 898.961. 

Binnen de individuele kostensoorten is er sprake van over- of onderschrijding van budget.  

Enkele noemenswaardige posten zijn:  

o een structurele besparing door de fusie van beide voormalige stichtingen. De begrote 

kosten voor het administratiekantoor waren voor 2019 opgenomen aan de hand van 
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beide individuele nota’s. Door de fusie is er een besparing op de basisdienstverlening 

van het administratiekantoor en op kosten van licenties van softwarepakketten. 

o Bestuurskosten / professionalisering RvT is € 8.000 lager dan begroot. 

o De post deskundigheidsadvies eindigt met € 49.600 conform begroting, maar 

beduidend lager dan vorig jaar € 84.600. Dit was voor onderhoud en fusiebegeleiding. 

o De hogere bestedingen van niet-subsidiabel en projecten staat in causaal verband met 

de hogere overige baten.  

o De uitgaven Prestatiebox OC&W € 200.000 zijn verantwoord onder overige lasten. 

Begroot voor € 295.000 en € 100.000 was de realisatie in 2018. Deze besparing is 

kleiner dan het lijkt, want in realisatie zijn de kosten professionalisering soms 

verantwoord onder nascholing. Deze post overschrijdt in realisatie binnen de overige 

personele lasten de begroting met ruim € 45.000.  

 

Kosten € per leerling 

 

Realisatie 2019 

Wijzers in onderwijs  

Begroting 2019 

Wijzers in onderwijs  

Realisatie 2018 

Wijzers in onderwijs  

Lasten per leerling 885 904 829 

Baten per leerling 443 443 435 

 

De lagere materiële baten dan de materiële lasten, wordt gecompenseerd vanuit baten P&A.  

 

 

Personele lasten 

 

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

bestedingspatroon aan personele lasten en materiële lasten. Begroot aandeel is 78,07%. 

 

Aandeel 

Personeelslasten % 

Realisatie Landelijk gemiddelde 

11 tot 20 scholen BaO 

   

2019 77,30 Nog niet bekend 

2018 77,87 82,10 

2017 77,40 81,50 

 

Hoeveelheidverschil: 

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

wordt het formatieplan ingezet op schooljaar. Bevoegd gezag slaagt er in om de personele 

inkomsten in balans te houden met de personele bezetting. Er worden geen structurele 

verplichtingen aangegaan tegenover tijdelijke baten.  

Begroot aantal Fte 114,8. De toename is verklaarbaar. 

 

Fte’s Realisatie  toename t.o.v. vorig jaar % 

   

2019 116,34 2,9% 

2018 113.06 2,7% 

2017 110.07       

 

Het aantal Fte is in het huidige verslagjaar gestegen met 3,3 Fte t.o.v. vorig jaar. Er zijn er 

extra medewerkers / onderwijsassistenten ingezet op de scholen om de werkdruk te verlagen. 

Hiervoor zijn structurele rijksbijdragen binnen P&A ontvangen.  

 

Door het sluiten van een collega basisschool in de omgeving, is de instroom van leerlingen 

binnen Wijzers in onderwijs groter geweest dan n andere jaren. Hiervoor is ook extra 

groeibekostiging ontvangen. Beleidsmatig is er ruimte beschikbaar gesteld binnen de formatie 

om de betreffende scholen enigszins tegemoet te komen. Noch deze extra baten, noch deze 

extra lasten waren begroot. 

 

Vanwege het eigen risicodragerschap voor ziekteverzuim is, om in de noodzakelijke 

vervangingen te kunnen voorzien, overgegaan tot de (tijdelijke) aanstelling van een aantal 
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personeelsleden. Gezien het landelijke fenomeen van een dreigend lerarentekort, blijft het 

beleid om medewerkers te binden. Verwezen wordt ook naar het hoofdstuk Personeel.  

 

Als tegenhanger is de inhuur van externe medewerkers in realisatie 2019 € 40.994 aanzienlijk 

lager dan begroot € 108.000 en 2018 ad € 153.562. 

 

Als compensatie voor het verzuim en inzet van Fte, zijn er uitkeringen van het UWV ontvangen 

voor € 52.600. Begroot was een uitkering van € 28.000. In 2018 lagen de uitkeringen hoger, 

omdat SKO-Maasdal voorafgaand aan de fusie, aangesloten was bij het Vervangingsfonds. 

 

Prijsverschil: 
De toename aan personele lasten kent naast de FTE-stijging nog verschillende oorzaken. 

✓ Dat het ABP het werkgeversdeel van de pensioenpremie met 1,4%-punt zou verhogen 
per 1 januari 2019 is niet begroot. 

✓ Er zijn in 2019 ontslaguitkeringen betaald. 

 

Het kengetal: Personeel / Rijksbijdragen benadert de personele lasten vanuit de baten kant.  

 

Personele lasten /  

Rijksbijdragen 

Realisatie  Landelijk gemiddelde 

11-20 scholen 

   

2019 78,74 % Nog niet bekend 

2018 78,78 % 86.70 % 

2017 79,23 % 85.40 % 

 

Uit de resultaten blijkt dat de bedrijfsvoering de laatste jaren goede stappen heeft gezet. De 

personele lasten zijn beteugeld en de afhankelijkheid van de rijksbijdragen is steeds verder 

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

ontwikkeling. Begroot was een aandeel van 78,63%. Er is sprake van een beheerste situatie. 

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

continuïteit mogelijk in gevaar. Kortom, momenteel geen risico voor de stichting. 

 

Het gevoerde beleid gericht op beheersing van uitgaven na ontslag  

Het beleid van Wijzers in onderwijs is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te 

voorkomen door intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de 

ontwikkeling, begeleiding en coaching van de medewerkers. In situaties waar beëindiging van 

de arbeidsovereenkomst onvermijdelijk is geworden, zal in iedere individuele situatie een 

weloverwogen en gedegen afweging worden gemaakt over de hoogte van de ontslaguitkering.  

 

 

Treasury        

 

Treasury statuut: 

Het treasurystatuut voor de nieuwe stichting is vastgesteld en goedgekeurd door de RvT op 27 

juni 2018. Hierin zijn de hoofdlijnen van de op het beleggen en belenen betrekking hebbende 

administratieve organisatie en interne controle vastgelegd. Denkend aan 

✓ transparantie in de verdeling van taken en bevoegdheden,  

✓ toegestane beleggings- en beleningsvormen,  

✓ bijbehorende informatievoorziening, minimaal bestaande uit een kasstroomprognose,  

✓ de verantwoordingsinformatie, 

✓ de wijze waarop onderscheid wordt aangebracht tussen publieke en overige middelen. 

 

Regelgeving: 

Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van 

toepassing. Eventuele koerswinsten en -verliezen worden verantwoord binnen de staat van 

baten en lasten. Per balansdatum is dit momenteel niet aan de orde. Wijzers in onderwijs heeft 

geen effectenportefeuille. De geldmiddelen zijn ondergebracht op spaarrekeningen.  
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Ontwikkelingen: 

Facetten zoals verkiezingen en handelsembargo’s zorgen voor politieke onzekerheid en onrust. 

Hoe de “Brexit” verder vorm zal krijgen, is nog steeds afwachten. Dit levert turbulentie op de 

financiële markten op en resulteert in lage of negatieve rentestanden. 

 

Het College van Bestuur beoordeelt regulier de ontwikkeling van de rekening-courant.  

Overschotten of tekorten worden tijdig toegevoegd of afgeroomd van de spaarrekening. 

Het saldo aan financiële baten en lasten is negatief, - € 397. Begroot was een last van - € 

1.000. Vorig jaar een positief financieel saldo van € 7.949.   

 

Ontwikkeling rond contractactiviteiten en zogeheten derde geldstroomactiviteiten 

Het namens Wijzers in onderwijs aangaan van contracten gebeurt door het College van 

Bestuur en de directeuren. Hiervoor is het autorisatieschema leidend. De registratie van de 

contractuele verplichtingen gebeurt bovenschools. Indien van toepassing gebeurt 

het stilzwijgend verlengen van contracten beperkt en met objectieve, economische of 

strategische redenen. Hiervoor geldt dat in het oorspronkelijke contract de mogelijkheid tot 

verlenging beargumenteerd opgenomen dient te zijn. Bij de raming van de opdracht is 

rekening gehouden met de waarde van de mogelijke verlengingen. De looptijd mag niet langer 

zijn dan vier jaar. Verder worden regels omtrent het aanbestedingsrecht in acht genomen. 

 

 

Continuïteitsparagraaf / Toekomstige ontwikkelingen: 

 

De meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 is op 11 december 2019 door CvB en RVT vastgesteld.  

 

De begroting 2020 is opgesteld als onderdeel van een meerjarenbegroting over de jaren 2020 

tot en met 2024. Onderdelen van deze begroting zijn: 

✓ Inkomstenbegroting 

✓ Loonkostenbegroting 

✓ Materiële kostenbegroting (overige kosten) 

✓ Investeringsbegroting / meerjarenraming onderhoud 

✓ Balans- kasstroomprognose en ontwikkeling kengetallen 

De meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 is gebaseerd op onderstaande gegevens: 

 
 

Ontwikkelingen: 

Bij opmaak van de meerjarenbegroting bestond de verwachting dat een kleine groei van het 

aantal leerlingen realistisch was. Inmiddels is deze verwachting wat naar beneden bijgesteld in 

de bedrijfsvoering, zie paragraaf Leerlingaantallen prognose. 
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Meerjaren exploitatiebegroting 2020 – 2024 (met als basis prognose 2019) 

 

 
 

De prognose voor 2019 was een resultaat van € 46.280 bij opmaak van de meerjarenbegroting. 

 

 

Toelichting op de Staat van baten en lasten 

 

Baten:  

Aan de basis voor de inkomstenbegroting staat de telling van het aantal leerlingen binnen de 

onder- en bovenbouw per 1 oktober 2019. Deze telling, in combinatie met de 

leerlingaantalprognoses, bepalen voor het leeuwendeel de inkomsten voor de komende jaren. 

Naast de leerlingaantallen is de gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) van de formatie een factor. 

Als uitgangspunt is de GGL van oktober 2019 bevroren. De personele bekostiging van 

ministerie v. OC&W van 23 oktober 2019 is leidend geweest in combinatie met de materiële 

bekostiging van 26 september 2019. De gelden voor de vermindering van de werkdruk, ad € 

225 per leerling, zijn verwerkt binnen de inkomsten voor Personeel & Arbeid (P&A). Gelden 

voor de samenvoeging van scholen, € 212.600 per schooljaar, zal vervallen vanaf augustus 

2022. Er is geen Groei bekostiging begroot. De rijksbijdragen schipperskinderen zijn begroot. 

Door het aanscherpen van de regelgeving zijn de rijksbijdragen voor leerlingen met culturele 

achtergrond van de Roma en Sinti niet begroot. Bekostiging van leerlingen van wie ouders 

trekkend bestaan leiden, is opgenomen onder Onderwijsachterstandenbeleid. Stapsgewijs gaat 

de stichting er de komend jaren op achteruit.  

De begrote ontvangen doorbetaling rijksbijdragen van het SWV zijn gebaseerd op de opgave 

voor schooljaar 2019-2020 van SWV PO 3102 Midden Limburg.  

Projectmatige gelden voor detachering, Opleiden in School en Wetenschap & Techniek zijn 

begroot. Sommige scholen ontvangen project baten voor Muziekimpuls met looptijd t/m 2021. 

Deze baten staan in directe relatie met de dalende overige lasten.  

 

Lasten: 

De loonkostenbegroting is gebaseerd op de CAO 2018 voor het primair onderwijs. De 

loonkostenbegroting is opgesteld op medewerkerniveau rekening houdend met eventuele 

periodieken en toeslagen. Ervaring uit het verleden leert dat het kabinet de extra loonkosten, 

zoals stijging pensioenpremies, aan het einde van het schooljaar compenseert via de 

referentiesystematiek. In de begroting voor 2020 is van dit uitgangspunt van compensatie uit 

gegaan. Met uitzondering van 0,5% vooruit ontvangen compensatie uit het convenant  
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“aanpak lerarentekort”. Dit bedrag is aanvullend in de salarislasten begroot conform advies, 

destijds van de PO-raad (voorzichtigheid).  

 

Bevoegd gezag slaagt er al jaren in om de personele inkomsten in balans te houden met de 

personele uitgaven. Afname in bezetting wordt gerealiseerd door natuurlijke uitstroom en door 

niet meer te vervangen. Er is geen sprake van gedwongen vertrek. 

 

In de begroting voor 2020 is rekening gehouden met 115,1 FTE. Daarnaast is in lijn met het 

wegvallen van de fusiecompensatie na schooljaar 2021-2022 een uitstroom aan medewerkers 

van 2 FTE begroot vanaf augustus 2022 en 1 FTE vanaf het volgende schooljaar. 

Er is rekening gehouden bij de overige personele lasten met de inhuur van externen voor 

gegevensbescherming, hoogbegaafdheid, innovatie en professionalisering. De inzet van de 

Combinatie-functionaris is in 2020 begroot onder de culturele activiteiten bij de scholen. 

 

De kengetallen over baten en lasten laten een gezond, evenwichtig beeld zien. 

 
 

De komende jaren verwacht het bestuur geen grote verschuivingen op het gebied van 

onderwijs, onderzoek, kwaliteit, personeel, duurzaamheid en huisvesting, buiten een 

verhuizing van het bestuurskantoor in 2020. Gezien het semi vaste karakter, zijn lasten voor 

huisvesting verder over de jaren heen gelijk gehouden. De huisvestingsratio bevestigt dat. 

De dotatie aan de voorziening is met ingang van 2020 hoger begroot dan voorgaande jaren. Er 

is geen sprake van doordecentralisatie.  

 

Bij de kosten voor OLP en ICT is er sprake van een verschuiving naar meer kosten voor ICT  / 

licenties. De kosten voor repro en de OLP-jaarbestelling zijn taakstellend. De begrote aanschaf 

aan leermethoden is opgenomen in de exploitatie. Indien in de toekomst het beleid wordt 

gewijzigd om (met terugwerkende kracht) investeringen in OLP duurzaam te gaan activeren bij 

materiële vaste activa, dan zal er een verschuiving plaats vinden naar afschrijvingskosten.  
 

Naast de bestaande materiële vaste activa zijn de afschrijvingskosten gekoppeld aan de 

onderstaande investeringsambitie in euro’s. Op het vlak van ICT worden de investeringen 

bovenschools begroot. Denk hierbij aan het vervangen van digitale borden en devices (zie ook 

allocatie van middelen). Vervangingsinvesteringen voor inventaris zijn bij de scholen begroot. 

 

 
Van “Majeure investeringen” is sprake als het aandeel meer dan 15% van de baten omvat. 

Aangezien er bij Wijzers in onderwijs ruim € 10,0 mln. baten zijn, is hiervan geen sprake. 
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Meerjaren balans begroting 2020 t/m 2024 & kengetal ontwikkeling 

 

 
 

Opgemerkt, de bovenstaande vastgestelde begrote balans is opgesteld aan de hand van het 

geprognosticeerde exploitatiesaldo voor 2019. Bij opmaak van de begroting 2020 was niet 

verwacht dat het ministerie eind december ad € 163.862 aan liquide middelen zou vooruit 

betalen als aanvullende bekostiging voor het Onderhandelaarsakkoord. De hiervoor gevormde 

publieke bestemmingsreserve zal in 2020 aangesproken worden. Noch was bekend bij opmaak 

van de meerjarenbegroting, dat de uitputting van de voorziening onderhoud eind 2019, in 

relatie met de nieuwe onderhoudsplannen en verplichtingen, een aanvullende dotatie aan de 

voorziening noodzakelijk zou maken in realisatie 2019.   

 

 

Toelichting op de Balans 

 

Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkeling in financieringsstructuur. Het begrote saldo 

aan liquide middelen zal in 2020 afnemen, als gevolg van de investeringen, onderhoudsuitgaven 

en het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 201-2020. Omdat de investeringen groter zijn dan de 

afschrijvingskosten, stijgt de waarde van de materiële vaste activa in 2020. 
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Kengetallen ontwikkeling 

 

 
 

Voor Wijzers in onderwijs is de ontwikkeling van de kengetallen een stuurmechanisme om 

transparantie en vergelijkbaarheid te vergroten, maar ook om dialoog te voeren over 

bijvoorbeeld de continuïteit en om aanvullende acties tijdig in gang te zetten.  

Als we terugkijken naar de gerealiseerde resultaten van de kengetallen 2018 en 2019, in 

combinatie met de vastgestelde meerjarenbegroting 2020 t/m 2024, dan illustreren de 

resultaten van de kengetallen gezonde financiële beleidsvoering. Er is grip op het resultaat en 

er wordt geanticipeerd op ontwikkelingen. De continuïteit is gewaarborgd. Zie hiervoor de 

grijze lijn, waarbij de rode strepen de gesignaleerde ondergrens van de Inspectie is.  

 

 
 

 

“In Control” statement 

 

College van Bestuur slaagt er al jaren in om grip op de situatie te houden en om “in control” te 

zijn. Het veelvuldig en vroegtijdig collectief sturen met de directie op het formatieplan en de 

schoolbegrotingen zijn hier voorbeelden van, die vruchten afwerpen.  

 

 

Reservepositie 

 

Het bestuur is van mening dat de reservepositie op een aanvaardbaar niveau is. De 

rentabiliteit schommelt rond 0%, hierdoor zal het vermogen de komende jaren niet toenemen. 

Gelden worden besteed aan het onderwijs en niet onnodig opgespaard. De risico’s zijn 

beheerst. Er is financiële ruimte beschikbaar om doelen verder te realiseren in 2020 en later. 

Er worden voor de komende jaren geen cash-flow problemen verwacht. De liquiditeit is 

uitstekend en is geen belemmering om de investeringen en onderhoudsuitgaven niet uit te 

voeren. Het meerjaren kasstroomoverzicht maakt dat inzichtelijk. 

 

  

 



 

 



Maatschappelijke thema’s 

 

 

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen 

 

Vanuit het Werkdrukakkoord is voor het schooljaar 2018-2019 is er een bedrag van € 155,55 

per leerling ontvangen. Voor schooljaar 2019-2020 is dit bedrag verhoogd naar € 225. Deze 

extra middelen voor de werkdruk bedragen voor kalenderjaar 2019 ad. € 307.680. 

Procesmatig heeft in eerste instantie het team op school het gesprek gevoerd over de inzet 

van de werkdrukmiddelen. Het team heeft een bestedingsplan opgesteld. De bestedingsdoelen 

variëren in de materiële sfeer van ICT of OLP, maar in hoofdzaak de inzet van extra 

medewerkers in de personele sfeer. Het bestedingsplan is door de school ter goedkeuring 

voorgelegd aan de P-MR. Vervolgens zijn de individuele schoolplannen aangeboden aan 

College van Bestuur. 

 

Bestedingscategorie 

Beschikbaar bedrag 

Kalenderjaar 2019 

Besteed bedrag 

Kalenderjaar 2019 Toelichting 

    

Personeel € 307.680 € 219.023 Inzet extra medewerkers 

Materieel  € 32.890 Inzet OLP methodes, licenties 

Professionalisering    

Overig    

 

Onderstaande de verdeling van personeel en materieel over de scholen. 
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Onderstaande grafiek laat het verloop van de salarislasten per maand zien in het verslagjaar.

 

 

Allocatie van middelen 

 

De inzet van de formatie per schooljaar wordt transparant gemaakt in het allocatiemodel en 

het Bestuursformatieplan. Gedurende dit proces worden door de directie besluiten genomen en 

deze worden gedeeld met de medezeggenschap.  

Rijksbijdragen in formatie voor Kleine Scholen Toeslag, Samenvoeging van scholen, 

Werkdrukvermindering en Onderwijsachterstanden komen volledig te goede aan de school. Dat 

geld ook voor overige baten als Muziekimpuls of de Kangoeroeklas.  

Van de Prestatiebox inkomsten van € 196,47 per leerling, vloeit € 15 per leerling voor culturele 

activiteiten naar de scholen. Voor nascholing / professionalisering ontvangt de school € 65 per 

leerling. Verder worden de gelden van de Prestatiebox aangewend voor opbrengst gericht 

werken binnen de stichting. 

De ICT-bijdrage van de scholen naar bovenschools bedroeg € 25 per leerling in 2019. Vanwege 

de grote investeringen in ICT de afgelopen jaren is deze bijdrage verhoogd naar € 50 in 2020. 

Daarnaast worden bij de scholen de materiële rijksbijdragen voor Administratie, Beheer en 

Bestuur afgeroomd voor bovenschools. Hier vindt de aansturing plaats en worden deze 

facturen betaald. 

 

 

Onderwijsachterstandenmiddelen 

 

De rijksbijdragen die de scholen de Violier, op de Slek, de Patricius en de Toermalijn ontvangen 

aan de hand van de achterstandsscores komen ten goede aan de school. De inzet van deze extra 

gelden wordt door de directie bij de toedeling van de formatie in acht genomen. Het bedraagt in 

totaliteit voor 2019-2020 € 21.052. 

 

 

Overige rapportages 

 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem 

 

Binnen de stichting wordt intern gewerkt met een risicobeheersings- en controlesysteem. De 

financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het administratiekantoor. 

 

Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het 

management. Bij het administratiekantoor vindt er een controle plaats op juistheid codering en 

autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en 

verantwoord aan het ministerie. Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de 

realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur en RvT vastgestelde 

begroting. Meerjarenbegroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van 

activiteiten. Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en onderbouwd met 
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meerjarenplannen. Afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende actie 

noodzakelijk is om op koers te blijven.  

 

Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als leeftijdsopbouw, ziekteverzuim 

en de begroting en uitputting van FTE’s. Het kostenbewustzijn bij de directeuren is meer en 

meer vergroot. Vooraf zoveel mogelijk grip krijgen op ontwikkelingen, is een constant 

aandachtspunt in de beleidsvoering. De inzet van de werkdrukgelden wordt regelmatig 

gerapporteerd. Afstemming met betrokkenen is geïntensiveerd. 

De Planning & Controlcyclus is ingebed binnen de bedrijfsvoering van de stichting. De online 

managementinformatie is constant actueel aanwezig. 

Daarnaast wordt er gewerkt met een 4-maandsanalyse in combinatie met een prognose voor 

het gehele kalenderjaar, waarbij de budgetten als targets dienen. 

Er wordt op hoofdlijnen financieel gerapporteerd aan RvT over de ontwikkelingen over  

✓ baten en lasten,  

✓ investeringen en onderhoudsuitgaven,  

✓ voortgang projecten, 

✓ en een kasstroomprognose voor vijf jaren. 

 

 

Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

Aangezien de activiteiten binnen Wijzers in onderwijs redelijk overzichtelijk zijn en er korte 

communicatielijnen bestaan, heeft het optuigen van een uitgebreid risicobeheersing- en 

controlesysteem tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Deze verbeter actie staat gepland voor 

2020. Communicatie met betrokkenen over potentiële en eventuele beheersing van risico’s 

vindt plaats bij het reguliere besluitvormingsproces.  

 

 

Risicobeheersing 

Wijzers in onderwijs is zich bewust van financiële, strategische- en operationele risico’s, die 

kunnen voortkomen uit externe ontwikkelingen, maar ook vanuit de eigen bedrijfsvoering. 

Zowel in het bestuursverslag als in de meerjarenbegroting wordt jaarlijks aandacht besteed 

aan risico’s. Het risicomanagement bestaat vooral uit het - daar waar mogelijk – proactief 

reageren op risico’s die het behalen van onze doelstellingen kunnen bedreigen. Hieronder 

worden de gesignaleerde financiële risico’s ten aanzien van de ontwikkeling benoemd, evenals 

de te nemen beheersingsmaatregelen. Het College van Bestuur beschouwt onzekerheden als 

onvermijdelijk.  

Krimp van leerlingaantallen: 

Zoals eerder in dit jaarverslag vermeld was het leerlingenaantal per 1 oktober 2018 gedaald 

en per 1 oktober 2019 gestegen. Om beleidsmatig tijdig te kunnen anticiperen en het risico te 

minimaliseren worden preventief, regulier prognose cijfers ge-update. Deze 

beheersingsmaatregelen geven uiteraard geen garantie. Monitoren van groepsgrootte. Het in 

balans houden van leerlingaantallen en ingezette formatie is een constant aandachtspunt. 

 

Passend onderwijs: 

De (zorg)middelen welke de stichting jaarlijks ontvangt vanuit het Samenwerkingsverband 

worden in de begroting opgenomen. Ook hier wordt enige voorzichtigheid in acht genomen. 

Aan deze middelen verbindt de stichting overigens géén structurele personele verplichtingen.  

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband beleid geformuleerd dat gericht is op het behalen 

van de vereveningsopdracht in 2019 i.p.v. 2020. De keuze van het naar voren halen van het 

jaar waarin de verevening rond moet zijn, is een bewuste gezamenlijke keuze geweest om 

daarmee een jaar respijt te realiseren indien de opdracht in 2019 niet behaald gaat worden.  

 

Wijziging – aanpassing regelgeving  

Het streven is om vroegtijdig te anticiperen op wijzigingen in wet en regelgeving, de CAO zoals 

de Wet Werk en Zekerheid. Als beheersmaatregel is een Flexpool voor vervangingen ingericht. 

Wijzers in onderwijs participeert in deze Flexpool, wat betekent dat een aantal min-max 
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medewerkers in dienst zijn genomen die voor de noodzakelijke vervangingen ingezet worden. 

De loonsom van deze min max medewerkers maakt integraal deel uit van het 

Bestuursformatieplan en de loonkostenbegroting 2020 t/m 2024. Indien er een 

vervangersbehoefte ontstaat die niet vanuit de eigen min-max medewerkers kan worden 

voorzien, kan beroep gedaan worden op de collega besturen. In gevallen waarin geen min max 

medewerker meer beschikbaar is, hanteert de stichting een interne procedure. Daarnaast blijft 

de stichting actief in het werven van min max medewerkers. 

 

Indien er wijzigen in de OC&W-bekostiging aanstaande zijn, zoals de extra middelen voor 

werkdruk verlaging of Onderwijs achterstandenbeleid, dan wordt vanuit bovenschools het 

financiële effect vroegtijdig in kaart gebracht en gecommuniceerd met de scholen.  

 

Het recht op gelden voor samenvoeging / fusie bereikt het einde van de looptijd per augustus 

2022. Hier is in de meerjarenbegroting in baten en lasten rekening mee gehouden.   

 

Meerjarig onderhoud  

Het onderhoudsproces kent diverse (tussen) stappen en beslismomenten en is afgelopen jaar 

administratief organisatorisch opnieuw in kaart gebracht. Aangezien het gaat om materiële 

uitgaven en risico’s, zijn van alle scholen de meerjaren onderhoudsplannen geactualiseerd en 

zijn de prioriteiten in overleg bepaald. Verder is er een korte communicatielijn met 

administratiekantoor en accountant. 

 

 

Overige ontwikkelingen na balansdatum 

 

In maart 2020 is Nederland getroffen door een uitbraak van het Corona-virus. Voor Wijzers in 

onderwijs betekent dit dat de scholen gesloten zijn. Leerlingen en leerkrachten dienen zoveel 

mogelijk thuis te blijven. Het onderwijs wordt ‘op afstand’ gegeven. Dit heeft impact op het 

proces van onderwijsgeven, alhoewel het onderwijs wel door kan gaan. Vanaf 11 mei zijn de 

scholen weer deels opengesteld, waarbij diverse voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Op dit 

moment wordt verwacht dat de financiële impact op het vermogen en het jaarresultaat 2020 

beperkt zal zijn, omdat de baten (bekostiging door OCW) gecontinueerd worden en ook het 

personeel gewoon wordt doorbetaald. 

 

 

Rapportage en verantwoording toezichthoudend orgaan 

 

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

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

besluitvormingsproces. 

 

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

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

Er is toezicht op naleving van de wettelijke verplichtingen. Het toezicht op de rechtmatige 

verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen. Gaat alles naar wens en 

is de inzet van middelen passend? Geldstromen worden gevolgd en in verband gebracht met 

toekomstige investeringen. Het College van Bestuur (CvB) legt onder meer verantwoording af 

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

huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaats gevonden.  

 

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

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

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

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

controleerbaarheid, functiescheiding en afbakening van verantwoordelijkheid en bevoegdheid.  

De stichting hanteert deze code in het primair onderwijs. Er zijn geen afwijkingen te melden. 

Benoeming externe accountant gebeurt onder verantwoording van toezichthoudend orgaan. 

 

Wij verwijzen tevens naar de pagina ‘s met het verslag van de Raad van Toezicht. 
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Het jaarverslag 2019 is vastgesteld door het College van Bestuur op 26 mei 2020 

 

 
 

dr. ir. R.J.G. Henssen 

Voorzitter College van Bestuur 

 

 

 

 

 

Het jaarverslag 2019 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 29 mei 2020 

 

 

 
drs. J. Claessen          

Voorzitter Raad van Toezicht
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Bijlage: Overzicht reserves en voorzieningen 

 

 
 

De bestemmingsreserve aanvullende bekostiging PO zal worden aangewend in 2020. 
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 Dit jaarverslag is samengesteld door: 

 

Drs. J. Claessen,  

Voorzitter Raad van Toezicht. 

 

Dr. Ir. R.J.G. Henssen,  

Voorzitter College van Bestuur Wijzers in onderwijs 

 

H. Bours, bestuursondersteuner Ons Onderwijsbureau 

 

 

 



    

Financiële positie 2019

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 714              13,8% 667            13,4%
Vorderingen 674              13,0% 612            12,2%
Liquide middelen 3.815           73,3% 3.719         74,4%

5.203           100,0% 4.998         100,0%

Passiva

Eigen vermogen 3.091           59,3% 3.053         61,0%
Voorzieningen 1.024           19,8% 915            18,4%
Kortlopende schulden 1.088           20,9% 1.030         20,6%

5.203           100,0% 4.998         100,0%

2019
31-12

2018
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 2019 bedraagt  € 37.898 tegenover € 160.827 over 2018. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 10.333 10.000 9.968
Overige overheidsbijdragen 39 35 37
Overige baten 192 75 231

Totaal baten 10.564 10.110 10.236

Lasten

Personele lasten 8.136 7.863 7.852
Afschrijvingslasten 203 183 220
Overige lasten 2.187 2.025 2.011

Totaal lasten 10.526 10.071 10.083

Saldo baten en lasten 38 39 153

Financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten 0 -1 8

Resultaat baten en lasten 38 38 161
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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.

2019 2018

Liquiditeit 4,12 4,20
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 59,41 61,09
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 79,08 79,39
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit 0,36 1,57
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 29,26 29,80
(eigen vermogen  / totale baten * 100%)

Personele lasten / totale lasten 77,30 77,87

Materiële lasten / totale lasten 22,70 22,13

Kapitalisatiefactor 48,72 48,19
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

Huisvestingsratio 8,85 8,33
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen&terreinen) / totale lasten * 100%
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B1 Grondslagen voor de jaarrekening

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1.     Algemene toelichting

1.1   Activiteiten 
Stichting Wijzers in Onderwijs is het bevoegd gezag van  bs de Maasparel, bs de Sleye, bs de Violier, bs St. Merardus, bs 

Maria Goretti, bs de Koningsspil, bs Op de Slek, bs Patricius, bs 't Breerke, bs de Toermalijn en bs St. Martinus. De 

activiteiten bestaan uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Echt-Maasbracht.

1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Sichting Wijzers in onderwijs is feitelijk gevestigd op Peijerstraat 113, 6101 GC Echt en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 41066201.

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

in onderwijs 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. 

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

voorgaande jaar.

2.4 Financiële instrumenten
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
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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.

De activeringsgrens voor de materiële vaste activa bedraagt € 500.

3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

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

het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt 

de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging 

van de boekwaarde van het betreffende actief.

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, personeel en niet-subsidiabel worden nader toegelicht in de toelichting op de balans.

3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
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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.

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 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8%. 

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 1% (2018: 1%) 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. 

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. 
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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. 

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 staat van baten en 

lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

4.5.2 Pensioenen
Sichting Wijzers in onderwijs 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.

5.     Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting wijzers in Onderwijs loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste 

activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 

kredietinstellingen).
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Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Wijzers in Onderwijs risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Wijzers in Onderwijs 

risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

65

 



    

B2 Balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

Activa

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur 658.791            607.056            
Installaties 55.239              60.115              

714.030            667.171            

Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW 444.441            441.092            
Overige vorderingen en overlopende activa 229.437            171.140            

673.878            612.232            

Liquide middelen
Kas 157                    317                    
Tegoeden op bankrekeningen 3.814.939         3.718.434        

3.815.096         3.718.751        

TOTAAL ACTIVA 5.203.004         4.998.154        

2019 2018
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Passiva

€ € € €

Eigen vermogen 
Bestuursvermogen 617.400            617.400            
Algemene reserve 2.082.011         2.186.949        
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 391.645            248.809            

3.091.056         3.053.158        

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 881.011            731.774            
Overige voorzieningen 142.614            182.863            

1.023.625         914.637            

Kortlopende schulden 
Crediteuren 204.814            124.067            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 362.341            340.144            
Schulden terzake van pensioenen 105.927            92.368              
Overige kortlopende schulden 9.108                 20.543              
Overige overlopende passiva 406.133            453.237            

1.088.323         1.030.359        

TOTAAL PASSIVA 5.203.004         4.998.154        

2019 2018
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B3 Staat van Baten en Lasten  2019

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 10.332.608   9.999.581            9.967.489            
Overige overheidsbijdragen 39.343           35.390                 36.995                 
Overige baten 191.516         75.371                 231.421               

Totaal baten 10.563.467   10.110.342         10.235.905         

Lasten

Personele lasten 8.135.722     7.862.767            7.852.039            
Afschrijvingslasten 202.788         183.206               220.278               
Huisvestingslasten 926.639         714.368               835.030               
Overige lasten 811.476         898.961               724.349               
Leermiddelen 448.547         411.760               451.331               

Totaal lasten 10.525.172   10.071.062         10.083.027         

Saldo baten en lasten 38.295          39.280                152.878              

Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.013             -                       10.635                 
Financiële lasten 2.410             1.000                   2.686                   

Saldo financiële baten en lasten -397              -1.000                 7.949                  

Resultaat baten en lasten 37.898           38.280                 160.827               
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B4 Kasstroom 2019

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 38.295               152.878            
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 198.443            220.278            
Afschrijvingen desinvesteringen -664                   -                     
Mutaties voorzieningen 108.988            27.975              

306.767            248.253            
Verandering in vlottende middelen
 - Vorderingen -61.646             -65.240             
 - Kortlopende schulden 57.964              -1.108               

-3.682                -66.348             

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 341.380            334.783            

Ontvangen interest 2.013                 10.635              
Betaalde interest -2.410               -2.686               

-397                   7.949                 

Kasstroom uit operationele activiteiten 340.983            342.732            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -249.647           -163.623           
Desinvesteringen materiële vaste activa 5.009                 -                     

-244.638           -163.623           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -244.638           -163.623           

Mutatie liquide middelen 96.345               179.109            

Beginstand liquide middelen 3.718.751         3.539.642         
Mutatie liquide middelen 96.345              179.109            

Eindstand liquide middelen 3.815.096         3.718.751         

2019 2018
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa
31-12 31-12
2019 2018

€ €

1.2 Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 658.791                607.056          
Installaties 55.239                  60.115            

714.030                667.171          

Gebouwen/
Verbouwingen en Inventaris 

terreinen Leermiddelen en apparatuur Installaties Totaal
Boekwaarde € € € € €
31-12-2018
Aanschafwaarde 184.077                    432.606               2.235.936          101.957                 2.954.576       
Cumulatieve afschrijvingen -184.077                   -432.606              -1.628.880         -41.842                 -2.287.405      

-                             -                        607.056             60.115                   667.171          

Mutaties
Investeringen -                             -                        249.647             -                         249.647          
Afschrijvingen -                             -                        -193.567            -4.876                    -198.443         
Desinvesteringen -                             -                        -5.009                 -                         -5.009             
Afschrijvingen desinvesteringen -                             -                        664                     -                         664                  

-                             -                        51.735                -4.876                    46.859             

Boekwaarde 
31-12-2019
Aanschafwaarde 184.077                    432.606               2.480.574          101.957                 3.199.214       
Cumulatieve afschrijvingen -184.077                   -432.606              -1.821.783         -46.718                 -2.485.184      

-                             -                        658.791             55.239                   714.030          

Afschrijvingspercentages: 
Inventaris en apparatuur 10 - 20 jaar
Installaties 20 jaar
ICT hardware 3 - 10 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12

2019 2018
€ €

1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 444.441                441.092          

Overige vorderingen
Overige subsidies gemeente inzake schades 829                        3.390              
Overige projecten (NRO) 38.675                  23.672            
Gemeente overige 28.688                  1.895              
Overige vorderingen 600                        8.016              

Totaal overige vorderingen 68.792                  36.973            

Overlopende activa
Debiteuren transitoria 38.059                  61.240            
Vooruitbetaalde kosten 117.647                52.428            
Te ontvangen rente 1.334                    9.574              
Overige overlopende activa 3.605                    10.925            

Totaal overlopende activa 160.645                134.167          

Totaal vorderingen 673.878                612.232          

31-12 31-12
2019 2018

€ €

1.7 Liquide middelen

Kas 1.7.1 157                        317                 
Tegoeden op bankrekeningen 3.814.939             3.718.434      

3.815.096             3.718.751      

Passiva

31-12 31-12
2019 2018

€ €

2.1 Eigen vermogen

Bestuursvermogen 617.400                617.400          
Algemene reserve 2.082.011             2.186.949      
Bestemmingsreserves 391.645                248.809          

3.091.056             3.053.158      
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Saldo Bestemmings- Overige Saldo
31-12-2018 resultaat mutaties 31-12-2019

€ € € €

Bestuursvermogen 617.400               -                      -                         617.400          

Algemene reserve 2.186.949            -104.938            -                         2.082.011       

Bestemmingsreserves publiek

Bestemmingsreserve ICT 182.245               -                      -                         182.245          
Bestemmingsreserve procesbegeleiding 37.500                 -37.500              -                         -                   
Bestemmingsreserve bijz aanvullende bekostiging -                        163.862             -                         163.862          
Bestemmingsreserves privaat
Niet-subsidiabel 29.064                 16.474                45.538             

Totaal bestemmingsreserves 248.809               142.836             -                         391.645          

Totaal Eigen vermogen 3.053.158            37.898                -                         3.091.056       

De bestemmingsreserve ICT  is bedoeld als resultaatbestemming tussen de desbetreffende materiële vergoeding en materiële lasten.
Deze bestemmingsreserve zal dan ook voornamelijk worden aangewend om de noodzakelijke kosten van aanschaf van LCD-schermen
te kunnen blijven financieren.
De bestemmingsreserve procesbegeleiding was bedoeld om de harmonisatie van het fusietraject in goede banen te leiden, dien
ten gevolge is deze reserve in 2019 vrijgevallen.
De bestemmingsreserve bijzondere aanvullende bekostiging is gevormd uit de extra subsidie van OCW en zal in februari 2020
worden aangewend voor de uitbetaling van de financiële consequenties van de CAO-onderhandelingen.
De bestemmingsreserves niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige buitenschoolse activiteiten op te vangen.

31-12 31-12
2019 2018

€ €

2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 881.011                731.774          
Overige voorzieningen 142.614                182.863          

1.023.625             914.637          

Saldo Dotatie/Vrijval Onttrekking Saldo
31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

€ € € €

Onderhoudsvoorziening 731.774               358.000             -208.763               881.011          

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 100.243               18.122                -16.098                 102.267          
Voorziening langdurig zieken 82.620                 -1.878                 -40.395                 40.347             

Totaal voorzieningen 914.637               374.244             -265.256               1.023.625       

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor binnen- en 
buitenonderhoud. Voor verdere details wordt verwezen naar de grondslagen.

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 voor de komende tien jaren. 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.
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- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.

Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is 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 Middenlang Langlopend
< 1 jaar deel 1 - 5 jaar deel > 5 jaar Totaal

€ € € €
Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 123.557              757.454             -                             881.011          

Overige voorzieningen
Voorziening jubilea 6.394                   42.490               53.383                  102.267          
Voorziening langdurig zieken 40.347                 -                          -                             40.347            

Totaal voorzieningen 170.298              799.944             53.383                  1.023.625      

2.4 Kortlopende schulden 31-12 31-12

2019 2018

€ €
Crediteuren 204.814                124.067          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 362.341                340.144          
Schulden terzake van pensioenen 105.927                92.368            
Overige kortlopende schulden 9.108                    20.543            
Overlopende passiva 406.133                453.237          

1.088.323             1.030.359      

Specificatie overige kortlopende schulden
Te verrekenen TSO gelden -                             9.993              
Netto salaris 9.108                    10.550            

9.108                    20.543            

Specificatie overlopende passiva
Overige subsidies Ministerie van OCW 58.826                  -                       
Vooruitontvangen bedragen 32.027                  57.223            
Vakantiegeld reservering 268.670                260.911          
Crediteuren transitoria 16.170                  13.643            
Overige overlopende passiva 30.440                  121.460          

406.133                453.237          

Van de vooruitontvangen bedragen (subsidie muziekimpuls) heeft € 8.750 een looptijd langer dan 1 jaar.
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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?

Subsidie doorstroomprogrmma po-vo DPOVO19007 22-8-2019 124.000€             -€                                  -€                         -€                                62.000€              3.174€            -€                                  58.826€        nee

totaal 124.000€             -€                                  -€                         -€                                62.000€              3.174€            -€                                  58.826€        

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 -€                      -€                                  -€                         -€                                -€                     -€                -€                                  -€                                             

41797

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing Saldo nog te besteden ultimo 

verslagjaar
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Gebeurtenissen na balansdatum

Sinds maart 2020 ondervindt Nederland ook de gevolgen van de wereldwijde pandemie van het Coronavirus.
Diverse maatregelen zijn reeds genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. 
Zo zijn alle scholen sinds medio maart gesloten en dienen leerlingen en leerkrachten zo veel mogelijk
thuis te blijven.
De maatschappelijke impact van al deze maatregelen is op dit moment nog niet in te schatten.
De financiële impact voor 2020 lijkt op dit moment voor de schoolbesturen mee te vallen.

Op 27 mei 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de procedure van Wijzers in onderwijs tegen het 

Participatiefonds. De Raad heeft het beroep van Wijzers in onderwijs tegen de afwijzende beslissing van het 

Participatiefonds ongegrond verklaard. Deze beslissing heeft tot gevolg dat Wijzers in onderwijs het voor deze zaak 

aangetrokken advocatenkantoor aansprakelijk zal stellen voor de gemaakte kosten en de op de bekostiging ingehouden 

uitkeringslasten. Hierdoor zijn de uiteindelijke financiële consequenties op dit moment niet betrouwbaar in te schatten.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Meerjarige financiële verplichtingen

Leasecontract

Dit betreft een lease-overeenkomst met Toshiba voor de kopieerapparatuur aangegaan per 1 september 2016. 
De looptijd is 60 maanden. De financiële verplichting inzake deze overeenkomst bedraagt ca. € 23.000.

Huurovereenkomst

Dit betreft een huurovereenkomst voor het bestuurskantoor. De huurverplichting voor dit pand bedraagt € 19.320
per jaar. Het contract is in 2018 opnieuw verlengd.

Schoonmaakcontract

Dit betreft een overeenkomst met GOM schoonhouden B.V. voor het schoonmaken van de scholen en het bestuurs-
kantoor. Dit contract is via een aanbestedingstraject afgesloten per 1-9-2016 voor de duur van 3 jaar met een 
optionele verlenging van 3 maal 1 jaar. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 104.500 incl. BTW.

Onderwijsapplicatie

Dit betreft een overeenkomst met Snappet voor het gebruik van de door Snappet ontwikkelde onderwijsapplicatie.
Het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd, met de mogelijkheid om jaarlijks op te zeggen per 1 juli. 
Tevens is een overeenkomst aangegaan met Dotcomschool per 19 januari 2017 met een stilzwijgende verlenging
van telkens 1 jaar en een opzegtermijn van 3 maanden.

Administratie

Op 01 april 2017 is met ONS Onderwijsbureau een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan voor het voeren
van de administratie. De opzegtermijn bedraagt 1 jaar. De jaarlijkse kosten (excl. extra werkzaamheden) bedragen 
ca. € 204.000 incl BTW.
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2019

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage Lumpsum 3.1.1 6.601.752        6.455.011         6.535.331         
Rijksbijdragen MI 3.1.1 1.412.733        1.409.735         1.402.976         
Rijksbijdragen P&A-beleid 3.1.1 1.519.829        1.435.422         1.271.867         
Samenvoeging scholen 218.345            212.597            212.488            
Prestatiebox 327.048            319.766            309.190            
Bijzondere aanvullende bekostiging PO 163.862            -                     -                     
Inhoudingen 3.1.2 -110.162          -                     -11.292             
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV 3.1.4 199.201            167.050            246.929            

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 10.332.608      9.999.581         9.967.489         

#VERW!
Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt veroorzaakt door de indexering die OCW met terugwerkende
kracht heeft berekend. Bij het opmaken van de begroting 2019 was deze indexering nog niet bekend.
Bovendien zijn er eenmalig extra middelen inzake bijzondere en aanvullende bekostiging ontvangen in 2019, die 
pas worden uitgegeven in 2020.
De inhoudingen in het kader van verrekening uitkeringskosten zijn in 2019 ook beduidend hoger geweest dan in 
2018.

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 39.343              35.390              36.995               

Totaal overige overheidsbijdragen 39.343              35.390              36.995               

3.5 Overige baten

Verhuur onroerende zaken 3.5.1 28.069              28.648              32.440               
Inkomsten overige projecten 80.982              37.733              138.789            
Detachering personeel 3.5.2 10.551              -                     10.167               
Baten niet- subsidiabel 3.5.5 51.938              8.990                 19.810               
Overige 3.5.6 19.976              -                     30.215               

Totaal overige baten 191.516            75.371              231.421            

Projectbaten zoals NRO, W&T en OIS zijn omwille van het budget-neutrale karakter soms niet begroot.
De baten niet-subsidiabel zijn beduidend hoger als begroot en vorig jaar, aangezien in 2020 voor meer scholen
deze baten geadministreerd werden.
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Lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018
€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 7.936.263        7.633.567         7.576.440         
Dotatie jubilea 18.122              6.000                 10.886               
Dotatie/vrijval langdurig zieken -1.878               6.000                 -8.580                
Nascholing 59.684              14.000              82.167               
Reis- en verblijfskosten 83.248              46.600              70.590               
Inhuur externen 40.994              108.000            153.562            

Kosten arbodienst 19.359              12.000              12.547               

Overige personele lasten 72.940              64.600              77.762               
Doorbelasting salariskosten -40.395             -                     -                     

8.188.337        7.890.767         7.975.374         
Uitkeringen VF (-/-) -                    -28.000             -21.785             
Overige uitkeringen (-/-) -52.615             -                     -101.550           

Totaal personele lasten 8.135.722        7.862.767         7.852.039         

De lonen en salarissen zijn toegenomen als gevolg van de bijstelling pensioenpremies en een stijging van het 
aantal FTE's, mede als extra inzet om de werkdruk te verminderen.
De doorbelasting salariskosten heeft betrekking op de salariskosten van een overleden medewerker die ten
laste van de voorziening langdurig zieken zijn gebracht.

Specificatie Lonen en salarissen
Salariskosten 5.866.236        5.624.707         5.661.658         
Sociale lasten 887.734            1.131.000         831.661            
Premies Participatiefonds 219.506            -                     264.676            
Premies Vervangingsfonds 11.896              -                     44.826               
Pensioenpremies 950.891            877.860            773.619            

7.936.263        7.633.567         7.576.440         

Aantal fte's FTE's 2019 FTE's 2018
OP 95,33                94,55                 
OOP 6,41                  4,02                   
DIR 10,01                10,22                 
Bovenschools 4,59                  4,27                   

116,34              113,06               

De FTE's bij het bevoegd gezag hebben betrekking op het gemiddelde aantal werkzame medewerkers gedurende
het boekjaar.
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

4.2 Afschrijvingslasten

Inventaris en apparatuur 193.567            178.330            215.402            
Installaties 4.876                4.876                 4.876                 
Boekresultaat desinvesteringen 4.345                -                     -                     

Totaal afschrijvingslasten 202.788            183.206            220.278            

Het boekresultaat desinvestering is een incidentele post en dus niet begroot.

Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €

4.3 Huisvestingslasten

Huur 243.774            245.668            158.360            
Klein onderhoud 59.083              78.100              52.030               
Energie en water 109.186            104.550            109.527            
Schoonmaakkosten 139.536            111.900            110.544            
Heffingen 14.920              12.450              12.853               
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-) 358.000            158.000            305.700            
Tuinonderhoud 2.140                3.700                 3.028                 
Doorbetaling gebouwafhankelijke vergoeding -                    -                     82.988               

Totaal huisvestingslasten 926.639            714.368            835.030            

Er heeft een extra niet begrote dotatie aan de voorziening onderhoud plaatsgevonden om aan de toekomstige 
verplichtingen te kunnen voldoen.

4.4 Overige instellingslasten

Administratie en beheer 259.870            296.400            262.465            
Accountantskosten 26.470              25.000              27.059               
Contributies 16.444              14.030              12.969               
Verzekeringen 23.124              12.300              9.390                 
Deskundigheidsadvies 49.604              50.000              84.641               
Fusie organisatie ontwikkeling -                    -                     4.843                 
Kantoorbenodigdheden 226                   1.500                 944                    
Telefoon- en portokosten e.d. 9.993                10.580              12.140               
Kosten bovenschools/bestuur/CvB 30.134              40.000              62.673               

MR/OR/GMR 5.292                6.292                 6.305                 

Culturele activiteiten 22.085              19.675              21.624               
Testen en toetsen 11.702              14.500              12.333               
Bestedingen niet- subsidiabel 35.464              14.830              22.009               
Uitgaven projecten Ministerie van OCW 199.331            294.971            99.909               
Uitgaven overige projecten 71.159              59.883              57.149               
Lasten voorgaande jaren 15.283              -                     180                    
Overige instellingslasten 35.295              39.000              27.716               

Totaal overige instellingslasten 811.476            898.961            724.349            
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Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

€ € €
Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar 26.470              25.000              26.025               
Andere Controlewerkzaamheden -                    -                     1.034                 

26.470              25.000              27.059               

De inzet van externe deskundigheid om het proces voor en na de fusie te ondersteunen heeft extra lasten
opgeleverd in 2018 en was in 2019 niet meer van toepassing.
De begrote uitgaven voor projecten OCW (Prestatiebox) zijn in de realisatie soms verschoven naar de personele 
lasten.

4.4 Leermiddelen

Inventaris en apparatuur 235.902            232.200            267.950            
Leer- en hulpmiddelen 212.645            179.560            183.381            

Totaal leermiddelen 448.547            411.760            451.331            

In de realisatie zijn er meer kosten voor ICT gemaakt, in het bijzonder voor licenties / werkdrukmiddelen

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rente lening u/g 32                      -                     -                     
Rentebaten 1.981                -                     10.635               

Financiële lasten
Rentelasten 2.410                1.000                 2.686                 

Saldo financiële baten en lasten -397                  -1.000               7.949                 
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WNT-verantwoording 2019 Stichting Wijzers in Onderwijs

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op
Stichting Wijzers in Onderwijs. Het voor deze stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000. 
Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting is 7. Zie onderstaande berekening.
(I.v.m. de fusie van 01-05-2019 is de berekening volgens de richtlijnen gebaseerd op t en t-1 gegevens.)

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende top-
functionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2019
Bedragen x € 1 R.J.G. Henssen W.L.L.M. Winkens J.J. Janssen

Functiegegevens
Vrz CvB Vrz CvB

a.i. algemeen 

directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/06-31/12 01/01-31/07 N.v.t
Omvang dienstbetrekking (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 N.v.t
Dienstbetrekking ja ja N.v.t

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 54.085 € 54.172 € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.689 € 8.928 € 0
Bezoldiging 2019 € 64.774 € 63.100 € 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 80.910 € 80.153 € 0

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t N.v.t N.v.t
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t N.v.t N.v.t

Gegevens 2018
Bedragen x € 1 R.J.G. Henssen W.L.L.M. Winkens J.J. Janssen

Functiegegevens
Vrz CvB Vrz CvB

a.i. algemeen 

directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 N.v.t 01/01-31/12 01/03-25/4
Omvang dienstbetrekking (als deeltijdfactor in fte) N.v.t 1,0 0,5
Dienstbetrekking N.v.t ja nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 0 € 86.237 € 9.359
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 13.863 € 0
Bezoldiging 2018 € 0 € 100.100 € 9.359

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t € 122.000 € 9.359

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019
Bedragen x € 1 J.W.G. Claessen B.E.H. Daniels P.H.M. Janssen R.J.J.M. Sniekers R.H.J. Aelen

Functiegegevens Vrz RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-12/06 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 2019 € 7.600 € 5.850 € 534 € 4.380 € 6.663
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 20.700 € 13.800 € 6.163 € 13.800 € 13.800

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Gegevens 2018
Bedragen x € 1 J.W.G. Claessen B.E.H. Daniels P.H.M. Janssen R.J.J.M. Sniekers R.H.J. Aelen

Functiegegevens Vrz RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31-12 01/01-31-12

Bezoldiging
Bezoldiging 2018 € 3.501 € 2.430 € 2.056 € 1.682 € 1.682
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 18.300 € 12.200 € 12.200 € 12.200 € 12.200
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie
S. Qualm-van Schendel Lid RvT 

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 2
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 138.000€           

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking

die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2019 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
reeds in deze jaarrekening verwerkt.

De verdeling van het positieve resultaat ad € 37.898 heeft als volgt plaatsgevonden:

€
Algemene reserve -104.938
Bestemmingsreserve procesbegeleiding -37.500
Bestemmingsreserve bijz en aanvullende bekostiging 163.862
Bestemmingsreserve niet-subsidiabel 16.474

37.898
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Model 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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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Wijzers in Onderwijs  

Postbus 57 

6100 AB ECHT 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Wijzers in Onderwijs  te ECHT 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Wijzers in 

Onderwijs  op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

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

balansmutaties over 2019 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 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Wijzers in Onderwijs  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. 

 

  



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

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; 

• 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 2019 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 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 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.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden 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 continuïteits-

veronderstelling 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.  

 

  



 

 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 15 juni 2020 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA 

 

 

Kenmerk: 2020.0157.conv 

 



    

D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2019

* Bestuursnummer 41797
* Naam en adres van de instelling Stichting Wijzers in onderwijs

Postbus 57
6100 AB  Echt

* Telefoonnummer 0475-436230
* E-mailadres info@wijzersinonderwijs.nl

* Internetsite www.wijzersinonderwijs.nl

* Contactpersoon jaarverslag ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 088-8504771
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl
* Administratiekantoor ONS Onderwijsbureau 
* AK-nummer 401

* Brin-nummer + NAW gegevens school 00AR BO de Maasparel
Nieuwendijk 22
6107 AW  Stevensweert

03QZ Basisschool De Sleye
Sportparklaan 58   
6097 CW Heel

03RS BO de Violier
Julianastraat 33
6101 HH  Echt

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

06LO BO Maria Goretti
Kantstraat 1
6111 AH  St. Joost

08MB Basisschool de Koningsspil
Molenweg 8
6017 BM Thorn

17JP BO Op de Slek
Rutsekovenstraat 8
6102 VM  Echt

17KU BO Patricius
Hubertusstraat 1
6102 AS  Echt

17WZ BO 't Breerke
Ankerstraat 1
6051 GG  Maasbracht

17XX BO de Toermalijn
Neutrale Hoek 4
6051 KX  Maasbracht

25DE Basisschool St. Martinus
Leukenstraat 4
6099 AR Beegden
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